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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου

για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων

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 της 20.10.1998, σ. 6 και ΕΕ C ....
2 ΕΕ C 209 της 22.7.1999, σ. 22.
3 (ΕΕ C 57 της 29.2.2000, σ. 40)
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 1999 (EE C 175 της 21.6.1999,

σ. 115), 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, σχετικά µε την ανάπτυξη των

κοινοτικών σιδηροδρόµων 1, θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη η κτηθείσα

κατά την εφαρµογή της πείρα καθώς και οι εξελίξεις του σιδηροδροµικού κλάδου από τη

θέσπισή της και εφεξής, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της.

(2) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η δίκαιη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην υποδοµή µέσω

του διαχωρισµού ορισµένων ουσιαστικών καθηκόντων και/ή της δηµιουργίας ρυθµιστικού

φορέα που θα εκπληρώνει ελεγκτικά και εκτελεστικά καθήκοντα, καθώς και µέσω του

διαχωρισµού των λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσεως και των ισολογισµών.

(3) Είναι ανάγκη επίσης να εξασφαλιστεί η δίκαιη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην υποδοµή

µέσω του διαχωρισµού των καθηκόντων που σχετίζονται µε την ασφάλεια και/ή τη

δηµιουργία ρυθµιστικού φορέα που θα εκπληρώνει ελεγκτικά και εκτελεστικά καθήκοντα.

Οπωσδήποτε, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις µπορούν να συµµετέχουν, χωρίς διακρίσεις,

στην επιβολή και την παρακολούθηση των προτύπων ασφάλειας.

(4) Η διεύρυνση των δικαιωµάτων πρόσβασης θα πρέπει, όπως και στους άλλους τρόπους

µεταφοράς, να προχωρήσει σε συνδυασµό µε την παράλληλη εφαρµογή των αναγκαίων

συνοδευτικών µέτρων εναρµόνισης.

(5) Σύµφωνα µε το στόχο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, στον οποίο θα περιληφθεί η

δυνατότητα για κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση που έχει άδεια και πληροί τις προϋποθέσεις

ασφαλείας να παρέχει υπηρεσίες, τα δικαιώµατα πρόσβασης θα πρέπει να επεκτείνονται σε

όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια για την εκτέλεση διεθνών µεταφορών

εµπορευµάτων σε ένα συγκεκριµένο δίκτυο, το λεγόµενο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο

Σιδηροδροµικών Εµπορευµατικών Μεταφορών, περιλαµβανόµενης και της πρόσβασης σε

µεγάλα τερµατικά και λιµάνια, και της παροχής υπηρεσιών εκεί.

                                                
1 ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 25.
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(6) Το δικαίωµα πρόσβασης εξασφαλίζεται σε κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση η οποία έχει

άδεια, πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας και ζητά να της δοθεί πρόσβαση, ανεξαρτήτως του

τρόπου λειτουργίας της.

(7) Τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να χορηγούν πιο διευρυµένα δικαιώµατα πρόσβασης σε

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν διεθνείς συνδυασµένες µεταφορές, σε

διεθνείς οµίλους που εκτελούν διεθνείς υπηρεσίες και σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που

εκτελούν διεθνείς µεταφορές εµπορευµάτων στο πλαίσιο του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου

Σιδηροδροµικών Εµπορευµατικών Μεταφορών· η χρήση των διευρυµένων αυτών

δικαιωµάτων πρόσβασης µπορεί να περιορίζεται σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που έχουν

άδεια στα κράτη µέλη τα οποία χορηγούν δικαιώµατα πρόσβασης παρεµφερούς φύσεως, υπό

τον όρο ο περιορισµός αυτός να είναι συµβατός µε τη συνθήκη.

(8) Για την προώθηση της αποτελεσµατικής διαχείρισης των υποδοµών προς το δηµόσιο

συµφέρον, οι διαχειριστές υποδοµών θα πρέπει να αποκτήσουν ανεξάρτητο από το κράτος

καθεστώς και ελευθερία διαχείρισης των εσωτερικών τους υποθέσεων, ενώ τα κράτη µέλη θα

πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για την ανάπτυξη και την ασφαλή χρησιµοποίηση

των σιδηροδροµικών υποδοµών.

(9) Για την επίτευξη αποτελεσµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών και

φορτίου και για την επίτευξη διαφάνειας στα οικονοµικά τους, περιλαµβανοµένης και κάθε

είδους κρατικής χρηµατοδοτικής αντιστάθµισης ή βοήθειας, επιβάλλεται να διαχωριστεί η

λογιστική των υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών και των υπηρεσιών µεταφοράς φορτίου.

(10) Προκειµένου να παρακολουθείται καλύτερα η εξέλιξη του σιδηροδροµικού τοµέα, θα πρέπει

να δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Παρακολούθησης των Σιδηροδρόµων.
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(11) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση περί της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και να

διατυπώσει τις ενδεδειγµένες προτάσεις.

(12) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(13) Απαιτούνται ειδικά µέτρα για να ληφθεί υπόψη η ειδική γεωπολιτική και γεωγραφική

κατάσταση ορισµένων κρατών µελών, καθώς και µια ειδική οργάνωση του σιδηροδροµικού

κλάδου σε διάφορα κράτη µέλη, µε παράλληλη εξασφάλιση της ακεραιότητας της

εσωτερικής αγοράς.

(14) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο

άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η ανάπτυξη των κοινοτικών

σιδηροδρόµων, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, λόγω της ανάγκης

να εξασφαλιστούν δίκαιοι και άνευ διακρίσεων όροι πρόσβασης στην υποδοµή καθώς και

λόγω της καταφανούς διεθνικής διάστασης της λειτουργίας σηµαντικών στοιχείων των

σιδηροδροµικών δικτύων, και, ως εκ τούτου, οι ανωτέρω στόχοι µπορούν να επιτευχθούν

καλύτερα, σε κοινοτικό επίπεδο, καθότι χρειάζεται συντονισµένη διεθνική δράση· η παρoύσα

oδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(15) Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Ο τίτλος του Τµήµατος Ι αντικαθίσταται ως εξής : "Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί".

2) Το άρθρο 1 καταργείται.

3) Στο άρθρο 2, προστίθεται η εξής παράγραφος :

"3. Οι επιχειρήσεις, οι σιδηροδροµικές δραστηριότητες των οποίων περιορίζονται

αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών κλειστής διαδροµής για οδικά οχήµατα µέσω της

Σήραγγας υπό τη Μάγχη, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, εκτός

του άρθρου 6 παράγραφος 1 και των άρθρων 10 και 10α.".

4) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

"- "σιδηροδροµική επιχείρηση" : κάθε δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η οποία έχει

λάβει άδεια σύµφωνα µε την εφαρµοστέα κοινοτική νοµοθεσία, η κύρια

δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς

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

εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει επίσης και

τις επιχειρήσεις που παρέχουν µόνον έλξη,
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- "διαχειριστής της υποδοµής" : κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι υπεύθυνος

κυρίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση της σιδηροδροµικής υποδοµής. Η

έννοια αυτή µπορεί να περιλαµβάνει και τη διαχείριση των συστηµάτων ελέγχου

και ασφάλειας της υποδοµής. Τα καθήκοντα του διαχειριστή της υποδοµής ενός

δικτύου ή ενός µέρους δικτύου µπορούν να ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς

ή επιχειρήσεις,". 

(β) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση µετά την τέταρτη περίπτωση :

"- "διεθνής υπηρεσία φορτίου" : υπηρεσίες µεταφορών στις οποίες ο συρµός

διασχίζει τουλάχιστον ένα σύνορο κράτους µέλους. Ο συρµός µπορεί να

συνενώνεται και/ή να χωρίζεται σε επιµέρους τµήµατα συρµών µε ενδεχοµένως

διαφορετικές αφετηρίες και προορισµούς, αρκεί όλα τα βαγόνια να διασχίζουν

τουλάχιστον ένα σύνορο,".

5) Ο τίτλος του Τµήµατος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής : "∆ιαχειριστική ανεξαρτησία".

6) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι, όσον

αφορά τη διαχείριση, τη διοίκηση και τον εσωτερικό έλεγχο των διοικητικών, οικονοµικών

και λογιστικών θεµάτων, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις έχουν ανεξάρτητο καθεστώς

σύµφωνα µε το οποίο θα τηρούν, ιδίως, στοιχεία ενεργητικού, προϋπολογισµούς και

λογαριασµούς που είναι χωριστοί από εκείνους του κράτους.
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2. Ο διαχειριστής της υποδοµής, τηρώντας το πλαίσιο και τους συγκεκριµένους κανόνες

χρέωσης τελών και κατανοµής, τους καθιερωµένους από τα κράτη µέλη, έχει την ευθύνη της

δικής του διαχείρισης, διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου.".

7) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 6

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται και

δηµοσιεύονται χωριστοί λογαριασµοί αποτελεσµάτων χρήσεως και χωριστοί ισολογισµοί,

αφενός, για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών µεταφορών από

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και, αφετέρου, για τις δραστηριότητες που αφορούν τη

διαχείριση της σιδηροδροµικής υποδοµής. Κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε µια από

τις δύο αυτές δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται να µεταφέρονται στην άλλη.

Οι λογαριασµοί που αφορούν τις δύο δραστηριότητες τηρούνται κατά τρόπον ώστε να

αντανακλάται η απαγόρευση αυτή.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν, εξάλλου, να προβλέπουν ότι ο διαχωρισµός αυτός

περιλαµβάνει χωριστά οργανικά τµήµατα στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης ή ότι η

διαχείριση της υποδοµής εξασφαλίζεται από ξεχωριστό φορέα.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα

απαριθµούµενα στο Παράρτηµα ΙΙ καθήκοντα, που είναι καθοριστικά για µία δίκαιη και

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδοµή, ανατίθενται σε φορείς ή επιχειρήσεις που δεν

παρέχουν οι ίδιες καµία υπηρεσία σιδηροδροµικών µεταφορών. Ανεξάρτητα από τις

οργανωτικές δοµές, ο στόχος αυτός πρέπει να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.
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Τα κράτη µέλη µπορούν πάντως να αναθέτουν σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή σε

οποιοδήποτε άλλο φορέα, την είσπραξη των τελών και την ευθύνη της διαχείρισης της

σιδηροδροµικής υποδοµής, όπως επενδύσεις, συντήρηση και χρηµατοδότηση.

4. Ένα κράτος µέλος που έχει καθιερώσει έναν ανεξάρτητο ρυθµιστικό φορέα στον τοµέα

των σιδηροδρόµων, ο οποίος ελέγχει και υλοποιεί την πρόσβαση στην υποδοµή, µε τρόπο

ουδέτερο και αµερόληπτο, εξαιρείται από την εφαρµογή της παραγράφου 3.

5. Η εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4 αποτελεί το αντικείµενο έκθεσης της Επιτροπής

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Παρακολούθησης των Σιδηροδρόµων που

αναφέρεται στο άρθρο 10β, που θα υποβληθεί µέχρι τις                           *.

Εάν η έκθεση καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η, προβλεπόµενη στην παράγραφο 4,

διευθέτηση, δεν εξασφαλίζει την, ουδέτερη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση, στην υποδοµή, η

Επιτροπή λαµβάνει απόφαση για την εφαρµογή της παραγράφου 4, σύµφωνα µε τη

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11α, παράγραφος 3.".

8) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 7

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την ανάπτυξη της εθνικής τους

σιδηροδροµικής υποδοµής, λαµβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις συνολικές ανάγκες της

Κοινότητας.

                                                
* Έξη έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τον καθορισµό προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας,

την ανάλογη πιστοποίηση του τροχαίου υλικού και των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και τη

διερεύνηση των ατυχηµάτων. Τα καθήκοντα αυτά επιτελούνται από φορείς ή επιχειρήσεις

που δεν παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών και είναι ανεξάρτητοι από

φορείς ή επιχειρήσεις µε το προαναφερόµενο αντικείµενο, κατά τρόπον ώστε να

διασφαλίζεται η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδοµή.

Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν αυτές τις προδιαγραφές και κανόνες ασφαλείας.

Τα κράτη µέλη, εκτός αν αναθέτουν την παρακολούθηση και την επιβολή σε ανεξάρτητους

φορείς, µπορούν να απαιτούν ή να επιτρέπουν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να

συµµετέχουν στη διασφάλιση της επιβολής και της παρακολούθησης των προδιαγραφών και

των κανόνων ασφαλείας, κατά τρόπον που εγγυάται την ουδέτερη και χωρίς διακρίσεις

εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν επιπλέον να χορηγούν στο διαχειριστή της υποδοµής, στα

πλαίσια των άρθρων 73, 87 και 88 της συνθήκης, χρηµατοδότηση επαρκή σε σχέση µε τα

καθήκοντα, τις διαστάσεις και τις χρηµατοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την κάλυψη νέων

επενδύσεων.

4. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που καθορίζεται από το κράτος, ο διαχειριστής της

υποδοµής καταρτίζει ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα το οποίο περιλαµβάνει επενδυτικά και

χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Το πρόγραµµα καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η

βέλτιστη και αποτελεσµατική χρήση και ανάπτυξη της υποδοµής, και, παράλληλα, να

διασφαλίζεται ο ισοσκελισµός του ισοζυγίου και να παρέχονται µέσα για την επίτευξη αυτών

των στόχων.

5. Όσον αφορά το διαχωρισµό που προβλέπει η παράγραφος 2, εφαρµόζεται αναλόγως το

άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5.".

9) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"3. Η χορήγηση των ενισχύσεων των κρατών µελών για την εξάλειψη των αναφεροµένων

στο παρόν άρθρο χρεών, γίνεται στα πλαίσια των άρθρων 73, 87 και 88 της συνθήκης.".
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10) Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

"4. Στην περίπτωση σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, τηρούνται και δηµοσιεύονται

λογαριασµοί αποτελεσµάτων χρήσεως και είτε ισολογισµοί είτε ετήσιες καταστάσεις

ενεργητικού και παθητικού για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών

σιδηροδροµικής µεταφοράς φορτίου. Τα κονδύλια που καταβάλλονται για τις δραστηριότητες

που αφορούν την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών ως κοινωφελούς υπηρεσίας, πρέπει

να εµφανίζονται χωριστά στους σχετικούς λογαριασµούς και να µην µεταφέρονται σε

δραστηριότητες που αφορούν την παροχή άλλων υπηρεσιών µεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα

θέµατα.".

11) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 10

1. Στους διεθνείς οµίλους παραχωρούνται δικαιώµατα πρόσβασης και διέλευσης στα

κράτη µέλη στα οποία είναι εγκατεστηµένες οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις οι οποίες τους

συναπαρτίζουν, καθώς και δικαιώµατα διέλευσης στα άλλα κράτη µέλη, για διεθνείς

υπηρεσίες µεταξύ των κρατών µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένες οι επιχειρήσεις οι

οποίες συναπαρτίζουν τους εν λόγω οµίλους.

2. Στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2,

παρέχεται, υπό δίκαιους όρους, πρόσβαση στην υποδοµή σε άλλα κράτη µέλη, µε σκοπό την

εκτέλεση διεθνών υπηρεσιών συνδυασµένων µεταφορών εµπορευµάτων.
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3. Ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας, στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν

στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2, παρέχεται, υπό δίκαιους όρους, η πρόσβαση που ζητούν

στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σιδηροδροµικών Εµπορευµατικών Μεταφορών το οποίο ορίζεται

στο άρθρο 10α και στο Παράρτηµα Ι, µε σκοπό την εκτέλεση διεθνών υπηρεσιών µεταφοράς

φορτίου.

4. Μετά από αίτηση κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, σε κάθε

συγκεκριµένη περίπτωση, εξετάζει την εφαρµογή και την επιβολή των παραγράφων 1, 2 και 3

και αποφασίζει, εντός δύο µηνών από την παραλαβή της εν λόγω αιτήσεως και αφού ζητήσει

τη γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 11α, παράγραφος 2, κατά πόσον µπορεί

να συνεχίσει να εφαρµόζεται το επίµαχο µέτρο. Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 226 της συνθήκης, κάθε κράτος µέλος δύναται να παραπέµπει

την απόφαση της Επιτροπής στο Συµβούλιο εντός προθεσµίας ενός µηνός. Το Συµβούλιο,

αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να λάβει

διαφορετική απόφαση εντός προθεσµίας ενός µηνός.

5. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση που έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών

σιδηροδροµικών µεταφορών κατά τις παραγράφους 1, 2 και 3, συνάπτει τις αναγκαίες

διοικητικές, τεχνικές και χρηµατοδοτικές συµφωνίες, επί τη βάσει του ιδιωτικού ή του

δηµοσίου δικαίου, µε τους διαχειριστές υποδοµής της χρησιµοποιούµενης σιδηροδροµικής

υποδοµής, προκειµένου να ρυθµίζεται ο έλεγχος της κυκλοφορίας και τα θέµατα ασφαλείας

τα σχετικά µε αυτές τις µεταφορές. Οι όροι που διέπουν αυτές τις συµφωνίες είναι

αµερόληπτοι και, κατά περίπτωση, είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/…/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της                  , σχετικά µε την

κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών καθώς και τις χρεώσεις για τη

χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής και µε την πιστοποίηση ασφάλειας. *
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6. Η σιδηροδροµική πρόσβαση και η παροχή υπηρεσιών στους τερµατικούς σταθµούς και

τους λιµένες που συνδέονται µε σιδηροδροµικές δραστηριότητες και αναφέρονται στις

παραγράφους 1, 2 και 3, και οι οποίοι εξυπηρετούν, πραγµατικά ή δυνητικά, περισσότερους

από έναν τελικούς πελάτες, παρέχεται σε όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, κατά τρόπο

αµερόληπτο, οι δε σχετικές αιτήσεις σιδηροδροµικών επιχειρήσεων µπορούν να υπάγονται σε

περιορισµούς µόνον εάν υπάρχουν βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις υπό τις συνθήκες της

αγοράς.

__________

* ΕΕ L            ".

12) Στο Τµήµα V, µε τίτλο "Πρόσβαση στη σιδηροδροµική υποδοµή", προστίθεται το ακόλουθο

άρθρο :

"Άρθρο 10α

1. Το ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σιδηροδροµικών Εµπορευµατικών Μεταφορών συνίσταται

από τα εξής στοιχεία :

(α) Σιδηροδροµικές γραµµές, όπως εµφαίνονται στους χάρτες του Παραρτήµατος Ι.

(β) Παρακαµπτήριες διαδροµές, όπου ενδείκνυται, ιδίως για την παράκαµψη κορεσµένης

υποδοµής κατά την έννοια της οδηγίας 2000/…/ΕΚ *. Όπου προσφέρονται οι διαδροµές

αυτές, η συνολική διάρκεια της διαδροµής διασφαλίζεται, όσο είναι εφικτό.

(γ) Σιδηροδροµική πρόσβαση σε τερµατικούς σταθµούς οι οποίοι εξυπηρετούν,

πραγµατικά ή δυνητικά, περισσότερους από έναν τελικούς πελάτες και σε άλλες θέσεις

και εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων γραµµών πρόσβασης από και προς αυτούς.

(δ) Σιδηροδροµική πρόσβαση προς και από λιµένες, όπως απαριθµούνται στο

Παράρτηµα Ι, συµπεριλαµβανοµένων γραµµών πρόσβασης.

                                                
* Σηµείωση για την Επίσηµη Εφηµερίδα.

Οδηγία σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις
χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας.
(Βλ. σελ. ... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας).
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2. Οι γραµµές πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία γ) και δ),

καλύπτουν, σε οποιοδήποτε από τα δύο άκρα της διαδροµής, το κατά περίπτωση µεγαλύτερο

µήκος µεταξύ µιας απόστασης 50 km και του 20% της διαδροµής στις σιδηροδροµικές

γραµµές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο α).

Το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο, ως κράτη µέλη µε σχετικά µικρό ή πυκνό δίκτυο, δύνανται

να περιορίσουν το µήκος των γραµµών πρόσβασης κατά το πρώτο έτος µετά τις                    *,

σε 20 χιλιόµετρα τουλάχιστον, και µέχρι το τέλος του δευτέρου έτους, σε 40 χιλιόµετρα

τουλάχιστον.".

13) Μετά το Τµήµα V "Πρόσβαση στη σιδηροδροµική υποδοµή", προστίθεται το ακόλουθο

τµήµα :

"ΤΜΗΜΑ Va :

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Παρακολούθησης των Σιδηροδρόµων

Άρθρο 10 β

1. Όχι αργότερα από τις                            **, η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες

ρυθµίσεις για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συστήµατος Παρακολούθησης των Σιδηροδρόµων

προκειµένου να παρακολουθεί τις τεχνικές και οικονοµικές συνθήκες και τις εξελίξεις της

αγοράς των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση

επαρκών πόρων για να είναι δυνατή η αποτελεσµατική παρακολούθηση αυτού του τοµέα.

                                                
* ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Έξη µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Παρακολούθησης των Σιδηροδρόµων το διαχειρίζεται η

Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να καλεί στις συνεδριάσεις αντιπροσώπους από τα κράτη µέλη

καθώς και αντιπροσώπους των ενεχόµενων οικονοµικών κλάδων. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα

Παρακολούθησης των Σιδηροδρόµων επικεντρώνει το έργο του στις σιδηροδροµικές

µεταφορές και τη σχετική υποδοµή καθώς και στις υπηρεσίες οι οποίες χρησιµοποιούν την

υποδοµή. Παρέχει στην Επιτροπή την αναγκαία τεχνική συνδροµή για τη διατύπωση και την

αξιολόγηση των µέτρων που προβλέπονται σ' αυτούς τους τοµείς και βοηθά να αναπτυχθεί

µια βαθύτερη κατανόηση των εξελίξεων της αγοράς και των παραγόντων που αποτελούν την

κινητήρια δύναµή της.

3. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Παρακολούθησης των Σιδηροδρόµων παρακολουθεί τη χρήση

των δικτύων και την εξέλιξη των συνθηκών-πλαίσιο στον τοµέα των σιδηροδροµικών

µεταφορών, ιδίως τη χρέωση τελών για την υποδοµή, την κατανοµή µεταφορικής ικανότητας,

τις ρυθµίσεις ασφαλείας και χορήγησης αδειών και την εξέλιξη του βαθµού εναρµόνισης.

Εξασφαλίζει µια ενεργό συνεργασία µεταξύ των ενδεδειγµένων ρυθµιστικών φορέων στα

κράτη µέλη.

4. Βασιζόµενη στα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Παρακολούθησης των

Σιδηροδρόµων, η Επιτροπή, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο σχετικά µε :

(α) τις εξελίξεις της εσωτερικής αγοράς σιδηροδροµικών υπηρεσιών,

(β) τις συνθήκες-πλαίσιο,

(γ) την κατάσταση του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Σιδηροδροµικών Εµπορευµατικών

Μεταφορών,

(δ) τη χρησιµοποίηση των δικαιωµάτων πρόσβασης,

(ε) τα εµπόδια για την επίτευξη αποτελεσµατικότερων σιδηροδροµικών υπηρεσιών,

(στ) τους περιορισµούς της υποδοµής, και

(ζ) την ανάγκη νοµοθεσίας.".
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14) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 11

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικό

µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Οι ενδεδειγµένες αποφάσεις λαµβάνονται µε τη

διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 11α, παράγραφος 2.

2. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή των Παραρτηµάτων

θεσπίζονται µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 11α,

παράγραφος 3.".

15) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

"Άρθρο 11α

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
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3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

ορίζεται σε τρεις µήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.".

16) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 14

Μέχρι τις                           *, η Επιτροπή υποβάλλει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και το Συµβούλιο,

έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόµενη από ενδεδειγµένες

προτάσεις, σχετικά µε τη συνέχιση της κοινοτικής δράσης για την ανάπτυξη της αγοράς των

σιδηροδρόµων και του νοµικού πλαισίου που τη διέπει.".

17) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα :

"Άρθρο 14α

1. Για χρονικό διάστηµα πέντε ετών από τις ...................................... **, τα ακόλουθα

κράτη µέλη :

- Η Ιρλανδία, ως κράτος µέλος επί νήσου, µε σιδηροδροµική σύνδεση µε ένα µόνο άλλο

κράτος µέλος,

                                                
* Τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** ∆ύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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- το Ηνωµένο Βασίλειο, όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, επί της ίδιας βάσης, και

- η Ελλάδα, ως κράτος µέλος χωρίς απευθείας σιδηροδροµική σύνδεση µε άλλο κράτος

µέλος,

δεν οφείλουν να εφαρµόζουν την απαίτηση ανάθεσης σε ανεξάρτητο φορέα του καθήκοντος

καθορισµού ισότιµης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδοµή, όπως προβλέπεται στο

άρθρο 6, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 7,

παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στο βαθµό που τα εν λόγω άρθρα υποχρεώνουν τα κράτη µέλη

να συστήσουν ανεξάρτητους φορείς που θα εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στα ως

άνω άρθρα.

2. Ωστόσο, εφόσον:

(α) περισσότερες από µια σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια σύµφωνα µε το

άρθρο 4 της οδηγίας 95/18/ΕΚ, ή, στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Βορείου

Ιρλανδίας, µια εταιρία σιδηροδρόµων που έχει λάβει άδεια αλλού, υποβάλλουν επίσηµη

αίτηση για την εκτέλεση ανταγωνιστικών σιδηροδροµικών υπηρεσιών εντός της

Ιρλανδίας, της Βορείου Ιρλανδίας ή της Ελλάδας, ή προς ή από αυτές, η συνέχιση της

εφαρµογής της παρέκκλισης αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της

συµβουλευτικής επιτροπής που καθορίζεται στο άρθρο 11α, παράγραφος 2, ή
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(β) σιδηροδροµική επιχείρηση που εκτελεί σιδηροδροµικές υπηρεσίες στην Ιρλανδία, τη

Βόρειο Ιρλανδία ή την Ελλάδα, υποβάλλει επίσηµη αίτηση για την εκτέλεση

σιδηροδροµικών υπηρεσιών επί του εδάφους άλλου κράτους µέλους ή προς ή από αυτό

(στην περίπτωση της Ιρλανδίας ή του Ηνωµένου Βασιλείου, όσον αφορά τη Βόρειο

Ιρλανδία, ή και των δύο, άλλου κράτους µέλους, εκτός του εδάφους τους), η

παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρµόζεται.

Εντός ενός έτους από την παραλαβή είτε της απόφασης της αναφερόµενης στο στοιχείο α), η

οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται

στο άρθρο 11α, παράγραφος 2, είτε της κοινοποίησης της επίσηµης αίτησης που αναφέρεται

στο στοιχείο β), το αφορώµενο κράτος µέλος ή κράτη µέλη ( Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο

όσον αφορά τη Βόρειο Ιρλανδία, ή Ελλάδα) θεσπίζουν νοµοθεσία για την εφαρµογή των

άρθρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, µπορεί να ανανεωθεί για χρονική

περίοδο όχι µεγαλύτερη των 5 ετών. Το αργότερο 12 µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατά

την οποία λήγει η ισχύς της παρέκκλισης, το κράτος µέλος που χαίρει µιας τέτοιας

παρέκκλισης µπορεί να απευθύνει στην Επιτροπή αίτηµα για ανανέωση της παρέκκλισης. Το

αίτηµα αυτό, πρέπει να αιτιολογείται δεόντως. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτηµα αυτό και

εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται

στο άρθρο 11α, παράγραφος 2. Η εν λόγω διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής,

εφαρµόζεται σε κάθε απόφαση που συνδέεται µε το αίτηµα.

Η Επιτροπή, κατά την έκδοση της απόφασης, λαµβάνει υπόψη όλες τις εξελίξεις στη

γεωπολιτική κατάσταση και τις εξελίξεις της αγοράς του τοµέα των σιδηροδρόµων εντός του

κράτους µέλους που ζήτησε την ανανέωση της παρέκκλισης, καθώς και από, και προς, το

κράτος αυτό.
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4. Το Λουξεµβούργο, ως κράτος µέλος µε σχετικά µικρό σιδηροδροµικό δίκτυο, δεν

υποχρεούται να συµµορφωθεί, µέχρι την 31η Αυγούστου 2004, µε την απαίτηση ανάθεσης σε

ανεξάρτητο φορέα του καθήκοντος καθορισµού δίκαιης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης

στην υποδοµή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, όσον αφορά

την υποχρέωση των κρατών µελών να συστήσουν ανεξάρτητους φορείς που θα εκτελούν τα

καθήκοντα που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο.".

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέχρι τις                                     *. Πληροφορούν 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. Οι λεπτοµέρειες της

αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από 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.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Λιµένες
BELGIE/BELGIQUΕ DANMARK DEUTSCHLAND ΕΛΛΑΣ ESPAÑA
Antwerpen/Anvers
Gent/Gand
Zeebrugge/Zeebruges

Ålborg
Århus
Esbjerg
Frederica
København
Nyborg
Odense

Brake
Bremen/Bremerhaven
Brunsbüttel
Cuxhaven
Emden
Hamburg
Kiel
Lübeck
Nordenham
Puttgarden
Rostock
Sassnitz
Wilhelmshaven
Wismar

Αλεξανδρούπολιs
Ελευσίνα
Πάτρα
Πειραιάs
Θεσσαλονίκη
Βόλοs

Algeciras
Almería
Barcelona
Bilbao
Cartagena-
Escombreras
Gijón
Huelva
Tarragona
Valencia
Vigo

FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND
Bayonne
Bordeaux
Boulogne
Calais
Cherbourg
Dunkerque
Fos-Marseille
La Rochelle
Le Havre
Nantes
Port-la-Nouvelle
Rouen
Sète
St Nazaire

Cork
Dublin

Ancona
Bari
Brindisi
C. Vecchia
Genova
Gioia Tauro
La Spezia
Livorno
Napoli
Piombino
Ravenna
Salerno
Savona
Taranto
Trieste
Venezia

Amsterdam Zeehaven
Delfzijl/Eemshaven
Vlissingen
Rotterdam Zeehaven
Terneuzen

ÖSTERREICH PORTUGAL SUOMI/FINLAND SVERIGE UNITED KINGDOM
Leixões
Lisboa
Setúbal
Sines

Hamina
Hanko
Helsinki
Kemi
Kokkola
Kotka
Oulu
Pori
Rauma
Tornio
Turku

Göteborg-Varberg
Helsingborg
Luleå
Malmö
Norrköping
Oxelösund
Stockholm
Trelleborg-Ystad
Umeå

Όλοι οι λιµένες µε
σιδηροδροµική
σύνδεση
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Οι σιδηροτροχιές αναδιαρθρώνονται

∆∆ΣΕΜ Hρθ. 10α (1) α,
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ΕΛΛΑΣ
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             Οι σιδηροτροχιές αναδιαρθρώνονται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των βασικών καθηκόντων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 :

− προετοιµασία και λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη χορήγηση αδειών σε σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις· περιλαµβάνεται και η χορήγηση ατοµικών αδειών,

− λήψη αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή των διαδροµών, συµπεριλαµβανοµένου τόσο του

ορισµού όσο και της εκτίµησης της διαθεσιµότητας, καθώς και της κατανοµής των επιµέρους

διαδροµών των συρµών,

− λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη χρέωση για την υποδοµή.

__________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2000
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
98/0265 (COD)
95/0205 (COD)

5386/1/00
REV 1 ADD 1

LIMITE

TRANS 7
CODEC 39

Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 28 Μαρτίου 2000 για την
έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών
σιδηροδρόµων

Σκεπτικό του Συµβουλίου
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I. EIΣΑΓΩΓΗ

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ για

την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων .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 Μαρτίου2 , 26 Μαΐου 3 και

18 Νοεµβρίου 1999 4.

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ την 1η Μαΐου 1999, το Κοινοβούλιο

επιβεβαίωσε τη γνώµη του στις 16 Σεπτεµβρίου 1999.

3. Η Επιτροπή διεβίβασε 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. 6
2 EE C 175 της 21.6.1999, σ. 115
3 EE C 209 της 22.7.1999, σ. 22
4 δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
5 δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Η οδηγία αυτή εγγράφεται στον στόχο της ανανέωσης των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων.  Πρόκειται

για την αντιστροφή της τάσης παρακµής που γνωρίζουν οι σιδηροδροµικές µεταφορές, ειδικότερα

στον τοµέα της µεταφοράς φορτίων, µε δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη ενός

συστήµατος δυναµικού, ανταγωνιστικού και προσανατολισµένου στις ανάγκες της πελατείας.

Η ανανέωση των σιδηροδρόµων είναι απαραίτητη δεδοµένης της τρέχουσας συµφόρησης των

οδικών υποδοµών που συνεπιφέρει προβλήµατα ασφάλειας και περιβάλλοντος.  Εάν επιθυµούµε  η

οδική κυκλοφορία να µην περιέλθει σε τέλειο αδιέξοδο σε µερικά χρόνια, είναι απαραίτητη µια

ορθολογικότερη χρήση των σιδηροδρόµων. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούν οι όροι του

ανταγωνισµού έναντι των λοιπών µεταφορικών µέσων.

Η εν λόγω οδηγία συνιστά µέρος νοµοθετικής "δέσµης" που αποσκοπεί στην καθιέρωση νέου

πλαισίου για τις προϋποθέσεις χρησιµοποίησης των σιδηροδροµικών υποδοµών και να δώσει

πραγµατική υπόσταση στα δικαιώµατα πρόσβασης.

Αυτή η νοµοθετική "δέσµη" αποτελείται από τρία σχέδια οδηγιών µε σκοπό:

− να τροποποιηθούν οι διατάξεις της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, κυρίως προκειµένου να θεσπιστεί το

δικαίωµα πρόσβασης στις υποδοµές για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που είναι

εγκατεστηµένες στην Κοινότητα, να επιτευχθεί ο λογιστικός διαχωρισµός µεταξύ της

διαχείρισης των σιδηροδροµικών υποδοµών και της παροχής των µεταφορικών υπηρεσιών, οι

δε βασικές λειτουργίες να ανατεθούν σε ανεξάρτητο φορέα ώστε να κατοχυρώνεται η ίση και

αµερόληπτη πρόσβαση στις υποδοµές,

− να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 95/18/ΕΚ στις άδειες των κοινοτικών

επιχειρήσεων,

− να αντικατασταθεί η οδηγία 95/19/ΕΚ από νέα οδηγία σχετικά µε την κατανοµή της

µεταφορικής ικανότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών, τις χρεώσεις και την πιστοποίηση

ασφάλειας.
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Άλλο σηµαντικό στοιχείο που δεν θα πρέπει να λησµονείται είναι η ίδια η πραγµατικότητα των

ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών δικτύων. Για ιστορικούς λόγους, εξακολουθεί να υφίσταται µεγάλος

βαθµός ανοµοιογένειας µεταξύ των διαφόρων δικτύων.  Το Συµβούλιο χρειάστηκε να λάβει υπ’όψη

του όλες αυτές τις διαφορές προκειµένου να διαµορφώσει συµβιβαστικές λύσεις. Η περιπλοκότητα

των υποδοµών είναι αρκετά µεγάλη σε αυτό το µεταφορικό µέσον και µόνο σταδιακά µπορούν να

γίνουν µεταβολές.

Το Συµβούλιο γνωρίζει λοιπόν καλά ότι αποµένουν να γίνουν πολλά. Για τον σκοπό αυτόν, η

Επιτροπή υπέβαλε ή πρόκειται να υποβάλει σύντοµα και άλλες συµπληρωµατικές προτάσεις. Εξ

άλλου έχει ήδη υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο πρόταση για τη διαλειτουργικότητα

του συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος, το δε Συµβούλιο έχει ήδη αρχίσει τις εργασίες του

επί του τεχνικού αυτού ζητήµατος του τόσο σηµαντικού για την καλή λειτουργία του διευρωπαϊκού

δικτύου.

Το Συµβούλιο κατέγραψε επίσης ότι η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση για την

ουσιαστική εφαρµογή και τον έλεγχο των προδιαγραφών σιδηροδροµικής ασφαλείας, να προτείνει

δε την εντός του προϋπολογισµού µεταφορά ορισµένων ποσών στις πιστώσεις ∆Ε∆ για τα σχέδια

στον τοµέα των σιδηροδρόµων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα των κυκλοφοριακών

συµφορήσεων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη των σιδηροδροµικών µεταφορών φορτίου.

Πράγµατι, η χρηµατοοικονοµική πτυχή της ανανέωσης των σιδηροδρόµων δεν είναι

ευκαταφρόνητη.

Εν ολίγοις, το Συµβούλιο επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι η ανανέωση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων

συνιστά µεν απόλυτη προτεραιότητα για λόγους οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και ασφαλείας,

εξακολουθεί όµως να παραµένει περίπλοκο εγχείρηµα, που θα απαιτήσει µεγάλες προσπάθειες για

πολλά χρόνια.
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Στην παρούσα οδηγία, που αποσκοπεί στην µερική τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ,  τα

προτεινόµενα µέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι κυρίως η επέκταση των δικαιωµάτων

πρόσβασης στις σιδηροδροµικές υποδοµές υπό συνθήκες ισοτιµίας και αµεροληψίας, καθώς και

ένας µεγαλύτερος διαχωρισµός µεταξύ των δραστηριοτήτων διαχείρισης των υποδοµών και

εκµετάλλευσης των σιδηροδρόµων.  Πιο συγκεκριµένα:

1. Όσον αφορά τα δικαιώµατα πρόσβασης στις σιδηροδροµικές υποδοµές των κρατών µελών, η

πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 1995 αποσκοπεί στη διεύρυνση των δικαιωµάτων που

αναγνωρίζει η οδηγία 91/440/ΕΟΚ, τα οποία κατά συνέπεια θα χορηγούνται σε όλες τις

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και τα οποία θα περιλαµβάνουν όλες τις διεθνείς υπηρεσίες και

τις υπηρεσίες ενδοµεταφορών για τη µεταφορά εµπορευµάτων και για τις συνδυασµένες

µεταφορές, καθώς και τις διεθνείς υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών.

2. Όσον αφορά τον διαχωρισµό µεταξύ της διαχείρισης των υποδοµών και της εκµετάλλευσης

των σιδηροδρόµων, η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 1998 αποσκοπεί στο να

αποσυνδέσει όχι µόνο τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσεως αλλά επίσης και τους

ισολογισµούς.  Αποβλέπει δε προ πάντων στο να απονείµει σε φορέα ανεξάρτητο από τις

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις βασικές αρµοδιότητες για να εξασφαλίζεται η ίση και

αµερόληπτη πρόσβαση στις υποδοµές.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση συµµερίζεται στο ακέραιο τον κοινό στόχο των προτάσεων που έχει υποβάλει η

Επιτροπή. Συµµερίζεται επίσης τις γενικές γραµµές των µέσων που προτείνει η εν προκειµένω

οδηγία για την εκπλήρωση του στόχου αυτού.

Εν τούτοις, το κείµενο της πρότασης υπέστη εκτεταµένες αλλαγές κατά τη διάρκεια της συζήτησης

του Συµβουλίου. Τα βασικά σηµεία της κοινής θέσης εκτίθενται κατωτέρω. Επισηµαίνεται ότι η

κοινή αυτή θέση αποκλίνει της πρότασης από πολλές απόψεις· αντιθέτως, η διαφορά µεταξύ κοινής

θέσης και τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής είναι πολύ µικρότερη.
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1. Το Συµβούλιο διέγραψε το άρθρο 1 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ για λόγους απλούστευσης,
κρίνοντας ότι το περιεχόµενό του έχει ήδη περιληφθεί εν λεπτοµερεία στα τµήµατα ΙΙ έως V.

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 προβλέφθηκε εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής για τις
επιχειρήσεις των οποίων οι σιδηροδροµικές δραστηριότητες περιορίζονται αποκλειστικά στην
παροχή υπηρεσιών κλειστής διαδροµής για οδικά οχήµατα µέσω της σήραγγας της Μάγχης.
Πρόκειται όντως για πολύ συγκεκριµένη δραστηριότητα που δεν οφείλει να συµµορφώνεται
προς την πλειονότητα των απαιτήσεων της οδηγίας· µια τέτοια εξαίρεση από το πεδίο
εφαρµογής προβλέφθηκε επίσης στις δύο άλλες οδηγίες που συνιστούν µέρος της
νοµοθετικής "δέσµης" στον τοµέα των σιδηροδροµικών υποδοµών. Παρ’όλ’αυτά, ο
υποχρεωτικός λογιστικός διαχωρισµός εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις αυτές κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τα δε δικαιώµατα πρόσβασης στις υποδοµές της
σήραγγας κατοχυρώνονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 10α, δεδοµένου ότι η ίδια η
σήραγγα είναι µέρος του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφοράς φορτίων.

3. Το Συµβούλιο προέβη σε µικροαναδιατυπώσεις των ορισµών που ανευρίσκονται στο άρθρο 3
της οδηγίας, ήτοι των ορισµών «σιδηροδροµική επιχείρηση» και «διαχειριστής της
υποδοµής», διαφυλάσσοντας το ουσιαστικό τους µέρος.  Η σπουδαιότερη τροποποίηση
υπήρξε η προσθήκη µιας φράσης  ώστε να διευκρινίζεται ότι η έννοια της "σιδηροδροµικής
επιχείρησης" καλύπτει επίσης και τις επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν αποκλειστικά και µόνο
την έλξη.

Αφ’ετέρου, η κοινή θέση εισήγαγε νέον ορισµό , τον ορισµό της "διεθνούς υπηρεσίας
φορτίου" για να αποφευχθούν οι δυσκολίες στην ερµηνεία του άρθρου 10 παράγραφος 3 που
σχετίζονται µε το γεγονός ότι ένα και το αυτό βαγόνι µπορεί να αποτελεί µέρος διαφορετικών
συρµών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και για να διευκρινίζεται ότι το δικαίωµα
ενδοµεταφοράς δεν περιλαµβάνεται στη διάταξη αυτή.

4. Η κοινή θέση περιέλαβε τις τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή όσον αφορά τον
λογιστικό διαχωρισµό µεταξύ της διαχείρισης των υποδοµών και της εκµετάλλευσης των
µεταφορικών υπηρεσιών (άρθρο 6 παράγραφος 1).

5. Στο άρθρο 6 το Συµβούλιο προσέθεσε τις παραγράφους 3, 4 και 5.  Σκοπός της προσθήκης
αυτής είναι να εµπεδωθεί ο διαχωρισµός µεταξύ δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης των
σιδηροδρόµων και  δραστηριοτήτων διαχείρισης των υποδοµών, προκειµένου να
εξασφαλισθεί ο στόχος της ίσης και αµερόληπτης πρόσβασης σε αυτές.  Από αυτή την
άποψη, ο µηχανισµός που ανευρίσκεται στην κοινή θέση είναι ο ακόλουθος:
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α) Ο εν προκειµένω στόχος οφείλει να επιτευχθεί µε αδιάσειστο τρόπο.

β) Απαγορεύεται να ανατίθενται στις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδροµικών

υπηρεσιών ορισµένες βασικές λειτουργίες και δη όσον αφορά την χορήγηση αδειών,  την

κατανοµή διαδρόµων και τη χρέωση των υποδοµών. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις

µπορούν ωστόσο να επιφορτίζονται µε την απλή είσπραξη των τελών καθώς και µε τη

διαχείριση των υποδοµών εκτός των προαναφεροµένων βασικών λειτουργιών, φερ’ειπείν

στον τοµέα των επενδύσεων, της συντήρησης και της χρηµατοδότησης.

γ) Αυτοί οι κανόνες διαχωρισµού µπορούν να µην εφαρµόζονται στην περίπτωση όπου ένα

κράτος µέλος έχει συστήσει ανεξάρτητο φορέα ελέγχου για να εξασφαλίζεται η ίση και

αµερόληπτη πρόσβαση στις υποδοµές.

δ) Εν πάση περιπτώσει, η οδηγία προβλέπει δύο µηχανισµούς για την κατοχύρωση της

ουδέτερης και αµερόληπτης πρόσβασης στις υποδοµές:

− η παράγραφος 5 του άρθρου 6 υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλει σχετική έκθεση

στα πλαίσια του "Ευρωπαϊκού Συστήµατος Παρακολούθησης των Σιδηροδρόµων".  Πιό

συγκεκριµένα, θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον είναι εξασφαλισµένη η πρόσβαση

στην περίπτωση, την προβλεπόµενη στο άρθρο 4, κατά την οποία ένα κράτος µέλος

προσφεύγει σε ανεξάρτητο φορέα ελέχου αντί να εφαρµόσει τον διαχωρισµό των

βασικών λειτουργιών· αν η απάντηση είναι αρνητική, η Επιτροπή αποφασίζει ως προς

την εφαρµογή της εν λόγω παραγράφου σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής

επιτροπής.

− αφ’ετέρου, το άρθρο 10 παράγραφος 4 προβλέπει ότι η Επιτροπή, επικουρούµενη από

συµβουλευτική επιτροπή, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει και ενδεχοµένως να

ακυρώσει τα µέτρα που έχει λάβει κάποιο κράτος µέλος στον τοµέα των δικαιωµάτων

πρόσβασης, εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι δίκαια.
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6. Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 7 περιέχουν κανόνες εφαρµοστέους στον τοµέα της
ασφάλειας.  Στον τοµέα αυτόν, τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η κοινή θέση είναι τα εξής:
η ζωτική σηµασία της διατήρησης ενός υψηλότατου επιπέδου σιδηροδροµικής ασφάλειας· η
κατάσταση που επικρατεί σήµερα σε πολλές χώρες, όπου η ασφάλεια παρέχεται εξ
ολοκλήρου από τον εθνικό σιδηροδροµικό οργανισµό· η επιθυµία να µην δηµιουργούνται
δυσµενείς διακρίσεις έναντι των άλλων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων µέσω της εφαρµογής
των κανόνων ασφαλείας.  Σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά, η κοινή θέση καθιερώνει ένα
σύστηµα βάσει του οποίου:

− η παράγραφος 2 (εδάφιο πρώτο) ορίζει εν πρώτοις τις αρµοδιότητες των κρατών µελών
στον τοµέα της ασφαλείας και κατόπιν αναφέρεται στους φορείς τους επιφορτισµένους
µε την εκτέλεση αντίστοιχων καθηκόντων, καθώς και στην αρχή της ανεξαρτησίας των
φορέων αυτών έναντι των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων,

− η παράγραφος 2 (εδάφιο δεύτερο) επιτρέπει πάντως µια εξαίρεση από την βασική αυτή
αρχή όσον αφορά τον έλεγχο και την εφαρµογή των προδιαγραφών και κανόνων
ασφαλείας, υπό τον όρον ότι εξασφαλίζεται ουδετερότητα και αµεροληψία,

− σύµφωνα µε την παράγραφο 5, ο προβλεπόµενος µηχανισµός για την εξασφάλιση της
αµεροληψίας όσον αφορά τις βασικές λειτουργίες περί των οποίων το άρθρο 6 ισχύει
επίσης και στο θέµα της ασφάλειας.

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 περιλαµβάνει απλουστευµένη την πρόταση της Επιτροπής
(παράγραφοι 4, 5 και 6)  για µεγαλύτερη αυτονοµία των διαχειριστών υποδοµής, µολονότι
την εντάσσει στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής των κρατών µελών.

8. Η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 9 παράγραφος 4 απέβλεπε στο να
τηρούνται χωριστοί λογαριασµοί για τις υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών και µεταφοράς
φορτίων, µε σκοπό να προωθηθεί η αποτελεσµατική διαχείριση και να κατοχυρωθεί η
διαφάνεια των αντιστοίχων χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων.  Έχοντας επίγνωση του
ότι κύριος σκοπός του µέτρου αυτού είναι να αποφευχθεί η εκτροπή πιθανών επιδοτήσεων
των µεταφορών επιβατών προς τις µεταφορές φορτίων, πράγµα που θα στρέβλωνε τον
ανταγωνισµό, το Συµβούλιο θέλησε να είναι σαφέστερο το κείµενο στο οποίο να
επισηµαίνεται ότι τα δηµόσια κονδύλια που καταβάλλονται στις δραστηριότητες µεταφοράς
επιβατών πρέπει να εµφανίζονται χωριστά στους λογαριασµούς των σιδηροδροµικών
εταιρειών.
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9. Πέραν των δικαιωµάτων πρόσβασης που αναγνωρίζει το άρθρο 10 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ

στις διεθνείς ενώσεις  (παράγραφος 1) και στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν

συνδυασµένες µεταφορές (παράγραφος 2), η κοινή θέση (παράγραφος 3) επεκτείνει τα

δικαιώµατα πρόσβασης και διέλευσης στις σιδηροδροµικές υποδοµές των κρατών µελών σε

όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις προκειµένου για τις διεθνείς υπηρεσίες µεταφοράς

φορτίων, αν και περιορίζει τα δικαιώµατα αυτά στο σπουδαιότερο τµήµα του διευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού δικτύου, το ∆Ε∆ΣΕΜ, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 10α και στο

παράρτηµα Ι.  Άλλωστε η πρώτη περίοδος της παραγράφου αυτής υπενθυµίζει ότι ισότιµη

πρόσβαση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων στα δίκτυα των κρατών µελών παρέχεται

όποιος και αν είναι ο τρόπος εκµετάλλευσης· η εν λόγω περίοδος ακολουθεί την σκέψη της

πέµπτης τροπολογίας του Κοινοβουλίου στην πρόταση οδηγίας για την κατανοµή των

µεταφορικών ικανοτήτων, τις χρεώσεις των σιδηροδροµικών υποδοµών και την πιστοποίηση

ασφαλείας.

Εξ άλλου, η κοινή θέση προβλέπει (άρθρο 10 παράγραφος 4) ειδική διαδικασία

παρακολούθησης για την τυπική και ουσιαστική εφαρµογή των δικαιωµάτων πρόσβασης περί

των οποίων η οδηγία.

Η παράγραφος 6 προσδιορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης στο δίκτυο και στην παροχή

υπηρεσιών σχετιζοµένων µε τις σιδηροδροµικές υπηρεσίες στους τερµατικούς σταθµούς και

στους λιµένες.

Τέλος, η νέα αιτιολογική παράγραφος 7 υπενθυµίζει ότι τα κράτη µέλη έχουν δικαίωµα να

χορηγούν πιο διευρυµένα δικαιώµατα πρόσβασης από εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία,

καθώς επίσης και να περιορίζουν τα δικαιώµατα αυτά στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις

κατόχους αδείας στα κράτη µέλη που χορηγούν παρεµφερή δικαιώµατα, αρκεί ο περιορισµός

αυτός να συµβαδίζει µε τη συνθήκη.

10. Τα άρθρα 11 και 11α περιέχουν θεσµικής φύσεως διατάξεις και δη περί επιτροπολογίας.
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11. Το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο να συστήσει ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Παρακολούθησης των

Σιδηροδρόµων  (γνωστό µε το αγγλικό ακρωνύµιο EROS), το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή

και του οποίου τα καθήκοντα περιγράφονται στο άρθρο 10β.  Με τον τρόπο αυτόν το

Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση των σιδηροδροµικών συστηµάτων

των κρατών µελών είναι εγχείρηµα που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο κατά στάδια και ότι

συνεπώς είναι ανάγκη να θεσπιστεί ένα ορθό και µόνιµο σύστηµα παρακολούθησης.

12. Το Συµβούλιο έχει επίγνωση των ιδιαίτερων, είτε µόνιµων είτε παροδικών, χαρακτηριστικών

πολλών εθνικών δικτύων. Γι’αυτό άλλωστε η κοινή θέση προβλέπει, στο άρθρο 14α, ορισµένες

προσωρινές παρεκκλίσεις για την επιβολή ορισµένων µέτρων στην Ιρλανδία, στη Βόρειο

Ιρλανδία και στην Ελλάδα, καθώς και, στο άρθρο 14α παράγραφος 4, όσον αφορά το

Λουξεµβούργο.

IV. TΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέλαβε η Επιτροπή και ενέκρινε το

Συµβούλιο

Το Συµβούλιο ακολούθησε την τροποποιηµένη πρόταση εγκρίνοντας εξ ολοκλήρου ή εν µέρει τις

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρατίθενται κατωτέρω:

− την τροπολογία 1, που περιλαµβάνεται ως αιτιολογική σκέψη 4. Ωστόσο, τη λέξη

«απελευθέρωση» αντικαθιστούν οι λέξεις «διεύρυνση των δικαιωµάτων πρόσβασης» που

φαίνεται να συµφωνεί περισσότερο µε το διατακτικό (και ιδίως το άρθρο 10), η δε έκφραση

«κατά στάδια», που στην συγκεκριµένη περίπτωση υπήρχε πιθανότητα να προδικάζει νέα

πρωτοβουλία της Επιτροπής, διεγράφη.

− η τροπολογία 2 περιλαµβάνεται µε κάποιες µετατροπές ως αιτιολογική παράγραφος 5, µε

κεντρική της ιδέα ότι η επέκταση των δικαιωµάτων πρόσβασης σε όλες τις σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις πρέπει να περιορίζεται στην διεθνή µεταφορά εµπορευµάτων.

− την τροπολογία 5, σχετικά µε τον ορισµό του «διαχειριστή υποδοµής».
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− η τροπολογία 8 έχει περιληφθεί εν µέρει στην κοινή θέση, ιδίως  προκειµένου περί της

αναφοράς στη διερεύνηση των ατυχηµάτων. Ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφοι

2 και 5 είναι πολύ πιο σύνθετες από τις αντίστοιχες διατάξεις της πρότασης (βλέπε ανωτέρω

σηµείο ΙΙΙ.6).

− η ουσία της τροπολογίας 9 περιελήφθη στο άρθρο 7 παράγραφος 4 της κοινής θέσης και δη

όσον αφορά την ένταξη της δραστηριότητας του διαχειριστή υποδοµής στην γενική πολιτική

που θεσπίζει το κράτος.

− Όσον αφορά την επέκταση των δικαιωµάτων πρόσβασης και διέλευσης, η κοινή θέση

περιλαµβάνει την ουσία της τροπολογίας 10, στην οποία το Κοινοβούλιο ζητεί να

χορηγηθούν δικαιώµατα, προκειµένου για τις διεθνείς µεταφορές εµπορευµάτων, σε όλες τις

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Η κοινή θέση περιορίζει την επέκταση αυτή στο ∆Ε∆ΣΕΜ, το

οποίο όµως καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού δικτύου, συν

τις συνδεδεµένες µε αυτό γραµµές προσαγωγής (feeder-lines).

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέλαβε η Επιτροπή αλλά δεν

ενέκρινε το Συµβούλιο

− η τροπολογία 6 που αποβλέπει στη δηµιουργία φορέων χωριστών από τις σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις για τη διαχείριση των υποδοµών, την οποία περιέλαβε η Επιτροπή, δεν

ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση· το Συµβούλιο περιορίστηκε στο να αναθέσει τις βασικές

λειτουργίες σε φορείς διάφορους των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, δίχως ωστόσο να

απαιτεί αυστηρό θεσµικό διαχωρισµό µεταξύ διαχειριστή υποδοµής και σιδηροδροµικής

επιχείρησης.

− η τροπολογία 7 δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση για λόγους ανάλογους προς τους

αναφερόµενους για την τροπολογία 6· το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρηθεί ως έχει το

άρθρο 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ.
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3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν ενέκριναν ούτε η Επιτροπή ούτε το

Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε στην κοινή του θέση τις ακόλουθες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, που δεν περιέλαβε ούτε η Επιτροπή:

− η τροπολογία 3 δεν περιελήφθη διότι η κοινή θέση (άρθρο 7, παράγραφο 2 και 5) περιέχει νέα

κριτήρια όσον αφορά την κατανοµή ικανοτήτων στον τοµέα της ασφάλειας· τα νέα αυτά

κριτήρια εξηγούνται στην αιτιολογική παράγραφο 3 της κοινής θέσης.

− η τροπολογία 4 δεν περιελήφθη τυπικά διότι το Συµβούλιο έκρινε προτιµότερο να διαγράψει

το άρθρο 1 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ.  Επί της ουσίας, η ανάθεση βασικών λειτουργιών σε

ανεξάρτητο φορέα έχει λεπτότερες αποχρώσεις στην κοινή θέση  (άρθρα 6 και 7 και

παράρτηµα ΙΙ) απ’ό,τι στην πρόταση της Επιτροπής (άρθρο 1) και άρα περιλαµβάνει εν µέρει

την ιδέα που εκφράζει αυτή η τροπολογία του Κοινοβουλίου.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 07.04.2000
SEC(2000) 635τελικό

1998/0265 (COD)

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 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου

για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων
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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 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων2.

Σκοπός της πρότασης ήταν να διευκρινίσει τον διαχωρισµό των λογαριασµών µεταξύ
διαχείρισης της υποδοµής και µεταφορικών υπηρεσιών, να εισάγει τον διαχωρισµό των

λογαριασµών µεταξύ των υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων και να
διασφαλίσει ότι η ρυθµιστική λειτουργία που καθορίζει την πρόσβαση στην σιδηροδροµική

υποδοµή διεξάγεται από όργανα ή επιχειρήσεις που δεν παρέχουν τα ίδια υπηρεσίες
σιδηροδροµικών µεταφορών. Η πρόταση διασαφηνίζει επίσης το ρόλο του κράτους στην

παροχή σιδηροδροµικής υποδοµής.

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

15ης Σεπτεµβρίου 1999.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσαν γνώµη

στις 26Μαΐου 19993 και στις 17Νοεµβρίου 19994 αντιστοίχως.

Στις 25 Νοεµβρίου 1999 η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρόταση µετά από την
πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη συνεδρίασή του της 9ης και 10ης ∆εκεµβρίου 1999 το Συµβούλιο επέτυχε πολιτική
συµφωνία επί της πρότασης ενόψει της έκδοσης 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" που αποτελείται από πρόταση5 οδηγίας του Συµβουλίου η
οποία τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων6,
την οποία πραγµατεύεται η παρούσα ανακοίνωση, από οδηγία του Συµβουλίου η οποία
τροποποιεί την οδηγία του Συµβουλίου 95/18/ΕΚ σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις7 και από την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την κατανοµή της µεταφορικής
ικανότητας της σιδηροδροµικής υποδοµής, την χρέωση της χρήσης της σιδηροδροµικής

υποδοµής και την πιστοποίηση της ασφάλειας.

Η Επιτροπή αρχικώς είχε µόνο την πρόθεση να διασαφηνίσει το νοµικό καθεστώς όσον

αφορά τον διαχωρισµό µεταξύ των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την διαχείριση της

1 COM(1998) 480τελικό 22.7.1998.
2

Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου1991·ΕΕ L 237, 24.8.1991,σ. 25.
3

ΕΕ C 209, 22.7.1999,σ. 22.
4

ΕΕ C 57, 29.2.2000,σ. 40.
5 COM(1998) 480τελικό, της 22.7.1998.
6

Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991ΕΕ J L237, 24.8.1991,σ. 25.
7

ΕΕ L 143 της 27.6.1995,σ. 70.
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υποδοµής και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις µεταφορές. Εν τούτοις, όσον
αφορά το άνοιγµα της αγοράς, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση το 19958.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σε πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι επιθυµούσε να
πραγµατοποιήσει µε την οδηγία ένα περαιτέρω βήµα προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας

ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών. Μετά από εντατικές
διαβουλεύσεις στο Συµβούλιο, προέκυψε η ιδέα δηµιουργίας ενός δικτύου διεθνών

εµπορευµατικών µεταφορών. Η συγκεκριµένη ιδέα υλοποιείται εντός του διευρωπαϊκού
δικτύου σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών (TERFN) που εισάγεται µε το άρθρο
10στοιχείο α) και τα αντίστοιχα παραρτήµατα.

Προκειµένου να εποπτεύεται καλύτερα η ανάπτυξη της αγοράς των σιδηροδροµικών

µεταφορών, η οποία είναι κρίσιµη για την ανάπτυξη βιώσιµων στο σύνολό τους µεταφορών,
δηµιουργήθηκε το ευρωπαϊκό σύστηµα σιδηροδροµικού παρατηρητηρίου.

3.1. ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σιδηροδροµικών Εµπορευµατικών Μεταφορών (TERFN)

Η Επιτροπή εκτιµά ότι το δίκτυο που δηµιουργήθηκε (π.χ. οι χάρτες, ο κατάλογος λιµένων,
και άλλες διατάξεις του νέου άρθρου 10 στοιχείο α) προσφέρει µία συνεπή προσέγγιση για
καλύτερες και αδιάλειπτες εµπορευµατικές µεταφορές. Η Επιτροπή χαιρετίζει µε µεγάλη

ικανοποίηση την πυκνότητα και τον σχεδιασµό του δικτύου.

3.2. ∆ιαχωρισµός µεταξύ της διαχείρισης της υποδοµής και των µεταφορών

Η τροποποιηµένη οδηγία έχει µεταξύ άλλων ως στόχο να διευκρινίσει το νοµικό καθεστώς
όσον αφορά τον διαχωρισµό µεταξύ των καθηκόντων που σχετίζονται µε την διαχείριση της

υποδοµής αφενός και των µεταφορών αφετέρου. Κύριος στόχος του εν λόγω διαχωρισµού
είναι να αποφευχθεί οι ολοκληρωµένες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (π.χ. οργανισµοί που
διαχειρίζονται την υποδοµή και προσφέρουν µεταφορικές υπηρεσίες εντός της ίδιας δοµής)
να είναι "κριτής και κρινόµενος" όσον αφορά διάφορες λειτουργίες που είναι βασικές για τη
σωστή λειτουργία της αγοράς. Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι οι εν λόγω βασικές
λειτουργίες πρέπει να διασφαλίζονται από οιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισµό που

δραστηριοποιείται στην αγορά των µεταφορών. Οι εν λόγω λειτουργίες είναι η κατανοµή της
υποδοµής, η χρέωση της χρήσης της, η πιστοποίηση της ασφάλειας και η χορήγηση αδειών
στις επιχειρήσεις.

Εντούτοις, η λύση αυτή αµβλύνθηκε, στον βαθµό που θα µπορούσε να θέσει εν αµφιβόλω
την ιδέα στο σύνολό της, µε την εισαγωγή του άρθρου 6 παράγραφος 4. Η εν λόγω
παράγραφος προβλέπει εξαίρεση από την απαίτηση διαχωρισµού εφόσον καθιερώνει

ανεξάρτητο "σιδηροδροµικό ρυθµιστικό φορέα". Η διατύπωση αυτή θέτει σε κίνδυνο την
συνοχή του συνόλου της δέσµης : το άρθρο 30 της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την κατανοµή της µεταφορικής ικανότητας της σιδηροδροµικής
υποδοµής, την χρέωση της χρήσης της σιδηροδροµικής υποδοµής και την πιστοποίηση της
ασφάλειας υποχρεώνει όλα τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν έναν ρυθµιστικό φορέα. Η
εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 θα είχε νόηµα µόνο εάν ο ρυθµιστικός

8
Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 91/440/EECγια την ανάπτυξη των

κοινοτικών σιδηροδρόµων, COM (95)337τελικό.
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φορέας στον οποίο αναφέρεται έχει διαφορετικές και ευρύτερες λειτουργίες από τον
ρυθµιστικό φορέα που περιγράφεται στο άρθρο 30 της προαναφερθείσας οδηγίας. Οι

διαφορές µεταξύ των δύο εννοιών είναι εντούτοις ασαφείς και ενδεχοµένως να θέσουν εν
αµφιβόλω τον συνολικό στόχο του άρθρου 6 .Μολαταύτα, υπό το πρίσµα της προόδου που
επιτεύχθηκε σε άλλα τµήµατα της δέσµης, ειδικότερα όσον αφορά το TERFN, τη χρέωση,
καθώς και τους κανόνες κατανοµής της διαδροµής, η Επιτροπή είναι έτοιµη να αποδεχθεί το
σύνολο της δέσµης στην παρούσα της µορφή.

3.3. Παρεκκλίσεις και µεταβατικές διατάξεις

3.3.1. Παρεκκλίσεις

3.3.1.1. Ελλάδα και Ιρλανδία/Βόρειος Ιρλανδία

Το Συµβούλιο αποφάσισε την παρέκκλιση από την απαίτηση ανάθεσης σε ανεξάρτητο φορέα
των λειτουργιών που καθορίζουν την ισότιµη και αµερόληπτη πρόσβαση στην υποδοµή,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και των καθηκόντων που
ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, στο βαθµό που τα εν λόγω άρθρα

υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να καθορίσουν ανεξάρτητους φορείς που θα εκτελούν τα
καθήκοντα που αναφέρονται στα προαναφερθέντα άρθρα. Η εν λόγω παρέκκλιση είναι

ανανεώσιµη, περιορισµένη χρονικά και παραµένει σε ισχύ µόνο στο βαθµό που πληρούνται
ορισµένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14α παράγραφοι 2 και 3 .

Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο στο σηµείο αυτό και επιθυµεί να υπογραµµίσει ότι
ελπίζει η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας να εξελιχθεί έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι σε θέση να

επωφεληθεί πλήρως από τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σιδηροδροµική
πολιτική.

3.3.1.2.Λουξεµβούργο

Το Λουξεµβούργο επέτυχε παρέκκλιση έως τις 31 Αυγούστου 2004 από την απαίτηση

ανάθεσης σε ανεξάρτητο φορέα των λειτουργιών καθορισµού ισότιµης και αµερόληπτης
πρόσβασης στην υποδοµή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, στο
βαθµό που υποχρεώνει τα κράτη µέλη να ορίσουν ανεξάρτητο φορέα που θα εκτελεί τα
καθήκοντα που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Επίσης, όσον αφορά τη µεταβατική διάταξη, η Επιτροπή θεωρεί κατάλληλο το µέτρο
προκειµένου να δώσει στο Λουξεµβούργο αρκετό χρόνο για να προετοιµαστεί για τη νέα

κατάσταση.

3.3.2. Μεταβατικές διατάξεις

3.3.2.1.Βέλγιο και Λουξεµβούργο

∆εδοµένου του µεγέθους και του σχεδιασµού του σιδηροδροµικού δικτύου τόσο του Βελγίου

όσο και του Λουξεµβούργου, σε σχέση µε την εφαρµογή του "κανόνα των γραµµών
σύνδεσης" του άρθρου 10α παράγραφος 1 εδάφιο δ της οδηγίας στην τροποποιηµένη της

έκδοση, η χορήγηση στο Βέλγιο και στο Λουξεµβούργο µεταβατικής περιόδου που δίνει
χρόνο για προσαρµογές φαίνεται να συνάδει µε το πνεύµα του πολιτικού συµβιβασµού που

επετεύχθη στους κόλπους του Συµβουλίου.

Η Επιτροπή είναι σε θέση συνεπώς να αποδεχθεί τον εν λόγω συµβιβασµό.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή προσπάθησε να λάβει όσον το δυνατόν περισσότερο υπόψη της τις απόψεις του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκφράστηκαν σε πρώτη ανάγνωση, είτε αποδεχόµενη την
τροπολογία όπως ακριβώς διατυπώνεται καθώς και στο σύνολό της, είτε τροποποιώντας την
πρότασή της στο πνεύµα των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι υπάρχουν ορισµένες διαφορές µεταξύ της πρότασής της και της

κοινής θέσης, ειδικότερα όσον αφορά την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς για τις υπηρεσίες
σιδηροδροµικών µεταφορών και το διαχωρισµό µεταξύ διαχείρισης της υποδοµής και

µεταφορών.

Η Επιτροπή εκτιµά εν τούτοις ότι ο συνολικός συµβιβασµός που επετεύχθη από το

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

Η Επιτροπή υπογραµµίζει περαιτέρω ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών

σιδηροδροµικών µεταφορών πρέπει να παραµείνει ο τελικός στόχος.

Η Επιτροπή είναι µολαταύτα πεπεισµένη ότι αυτή η δεύτερη µεταρρυθµιστική φάση του

νοµικού πλαισίου των υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών αποτελεί σηµαντικό βήµα και
συνεπώς εκδίδει θετική γνώµη.


