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Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου 2006 για 

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων και της 
οδηγίας 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών 
υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής
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ΟΔΗΓΙΑ 2006/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των 

κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών 

υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής

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,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 2,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

  

1 ΕΕ C 221, 8.9.2005, σ. 56.
2 ΕΕ C 71, 22.3.2005, σ. 26.
3 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της … (δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση 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, είχε σκοπό να διευκολυνθεί η προσαρμογή των 

κοινοτικών σιδηροδρόμων στις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς και να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους.

(2) Η οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών 

υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής2, αφορά τις αρχές και 

τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό και τη χρέωση τελών 

σιδηροδρομικής υποδομής και την κατανομή της χωρητικότητας σιδηροδρομικής 

υποδομής.

(3) Η Επιτροπή είχε εξαγγείλει στη Λευκή Βίβλο της με τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική 

μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010 : η ώρα των επιλογών», την πρόθεσή της να συνεχίσει 

την οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες προτείνοντας 

άνοιγμα της αγοράς για τις υπηρεσίες διεθνών μεταφορών επιβατών.

(4) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι το άνοιγμα της αγοράς για τις διεθνείς υπηρεσίες 

σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών εντός της Κοινότητας, και, συνεπώς, δεν θα πρέπει 

να αφορά τις υπηρεσίες μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας. Επιπλέον, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας υπηρεσίες που αφορούν διέλευση μέσω της Κοινότητας.

  

1 ΕΕ L 237, 24.08.1991, σ. 25. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
2004/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 164, 30.4.2004, σ. 
164). Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 220, 21.6.2004, σ. 58.

2 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
2004/49/ΕΚ (ΕΕ L 164, 30.4.2004, σ. 44). Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 220, 21.6.2004, 
σ. 16.
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(5) Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διεθνών σιδηροδρομικών 

μεταφορών εμπεριέχει αντιθέσεις. Από τη μία πλευρά, οι υπηρεσίες μεταφορών μεγάλων 

αποστάσεων (παραδείγματος χάριν νυκτερινά τρένα) αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι 

οικείες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν, τελευταίως, αποσύρει πολλές από αυτές τις 

υπηρεσίες, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες. Από την άλλη πλευρά, στην αγορά 

των υπηρεσιών διεθνών μεταφορών μεγάλης ταχύτητας, η κυκλοφορία σημείωσε μεγάλη 

αύξηση και πρόκειται να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο με τον διπλασιασμό και τη 

διασύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεγάλης ταχύτητας έως το έτος 2010. Ωστόσο, η 

πίεση του ανταγωνισμού από τις αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους είναι πολύ 

σημαντική και στις δύο περιπτώσεις. Επομένως, είναι ουσιώδους σημασίας να τονωθούν 

νέες πρωτοβουλίες με την προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ σιδηροδρομικών 

επιχειρήσεων.
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(6) Το άνοιγμα της αγοράς για τις υπηρεσίες διεθνών μεταφορών επιβατών δεν θα ήταν 

δυνατό χωρίς λεπτομερείς διατάξεις για την πρόσβαση στην υποδομή, ουσιώδη πρόοδο 

στον τομέα της διαλειτουργικότητας και ένα αυστηρό πλαίσιο για τη σιδηροδρομική 

ασφάλεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν πλέον, με τη 

μεταφορά στο δίκαιο των κρατών μελών της οδηγίας 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου1, της οδηγίας 2004/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου2, της οδηγίας 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις3, της οδηγίας 2001/14/ΕΚ καθώς και της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την 

ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων4. Είναι ανάγκη να υποστηριχθεί αυτό το νέο 

κανονιστικό πλαίσιο, με τη σύσταση εδραιωμένων πρακτικών έως την ημερομηνία που 

προτείνεται για το άνοιγμα της αγοράς για τις υπηρεσίες διεθνών μεταφορών επιβατών.

Αυτό θα απαιτήσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 

καθορισθεί ως ημερομηνία-στόχος για το άνοιγμα της αγοράς, η 1η Ιανουαρίου 2010.

(7) Ο αριθμός των σιδηροδρομικών υπηρεσιών χωρίς ενδιάμεσες στάσεις είναι πολύ 

περιορισμένος. Στις διαδρομές που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις, είναι ουσιώδους 

σημασίας να επιτρέπεται στις νεοεισερχόμενες στην αγορά επιχειρήσεις η επιβίβαση και η 

αποβίβαση επιβατών κατά μήκος της διαδρομής, προκειμένου να εξασφαλισθεί για τις 

επιχειρήσεις αυτές ρεαλιστική πιθανότητα προκειμένου τα δρομολόγια αυτά να είναι 

οικονομικώς βιώσιμα και προκειμένου να μην τίθενται οι εν δυνάμει ανταγωνιστές σε 

μειονεκτική θέση ως προς τις υφιστάμενες επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η 

επιβίβαση και η αποβίβαση επιβατών κατά μήκος της διαδρομής. Το δικαίωμα αυτό θα 

πρέπει να μη θίγει κοινοτικές και εθνικές ρυθμίσεις σχετικές με την πολιτική του 

ανταγωνισμού.

  

1 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 164, 30.4.2004, σ. 164. Διορθωμένο με την ΕΕ L 220, 21.6.2004, σ. 58.
3 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 26.
4 ΕΕ L 164, 30.4.2004, σ. 44. Διορθωμένο με την ΕΕ L 220, 21.6.2004, σ. 16.
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(8) Η εισαγωγή αυτών των νέων διεθνών υπηρεσιών μεταφορών ανοικτής πρόσβασης με 

ενδιάμεσες στάσεις θα πρέπει να μην έχει ως επακόλουθο το άνοιγμα της αγοράς για 

υπηρεσίες μεταφορών επιβατών εσωτερικού, αλλά θα πρέπει απλώς να επικεντρωθεί σε 

στάσεις βοηθητικές των διεθνών διαδρομών. Στη βάση αυτή, η εισαγωγή τους θα πρέπει 

να αφορά υπηρεσίες μεταφορών των οποίων ο βασικός σκοπός είναι η μεταφορά επιβατών 

σε διεθνές ταξίδι. Ο προσδιορισμός του κατά πόσον αυτός είναι ο βασικός σκοπός μιας 

συγκεκριμένης υπηρεσίας μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κριτήρια, όπως είναι 

ο λόγος του κύκλου εργασιών επιβατών εσωτερικών μεταφορών προς τον κύκλο εργασιών 

επιβατών διεθνών μεταφορών και του αριθμού των επιβατών εσωτερικών μεταφορών προς 

τον αριθμό των επιβατών εξωτερικών μεταφορών καθώς και το μήκος του δρομολογίου. Ο

προσδιορισμός αυτός θα πρέπει να διενεργείται από τον αντίστοιχο εθνικό ρυθμιστικό

φορέα κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένων μερών.

(9) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1969, περί των 

ενεργειών των κρατών μελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με 

την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και 

εσωτερικών πλωτών μεταφορών1 επιτρέπει στα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 

αναθέτουν συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Οι συμβάσεις αυτές ενδέχεται να 

προβλέπουν αποκλειστικά δικαιώματα για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών μεταφορών. 

Είναι, επομένως, αναγκαίο να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ των διατάξεων του εν λόγω 

κανονισμού και της αρχής του ανοίγματος της παροχής υπηρεσιών διεθνών μεταφορών 

επιβατών στον ανταγωνισμό.

  

1 ΕΕ L 156, 28.6.1969, σ. 1. Κανονισμός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1893/91 (ΕΕ L 169, 29.6.1991, σ. 1).
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(10) Το άνοιγμα της παροχής υπηρεσιών διεθνών μεταφορών επιβατών στον ανταγωνισμό, το 

οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα επιβίβασης επιβατών σε κάθε σταθμό που βρίσκεται επί 

της διαδρομής του διεθνούς δρομολογίου και αποβίβασής τους σε άλλο σταθμό, 

συμπεριλαμβανομένων σταθμών ευρισκομένων στο ίδιο κράτος μέλος, μπορεί να έχει 

επιπτώσεις για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών σιδηροδρομικών 

μεταφορών επιβατών που παρέχονται στα πλαίσια σύμβασης παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν το δικαίωμα 

πρόσβασης στην αγορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό θα έθετε σε 

κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

και η έγκριση χορηγείται από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα κατά το άρθρο 30 της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ με βάση αντικειμενική οικονομική ανάλυση, κατόπιν αιτήματος των 

αρμόδιων αρχών ανάθεσης της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

(11) Ορισμένα κράτη μέλη έχουν κινηθεί ήδη προς το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών 

σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών με διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

για την παροχή ορισμένων από τις υπηρεσίες αυτές, η οποία είναι διαφανής και ανοικτή. 

Δεν θα πρέπει να οφείλουν να παράσχουν τελείως ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

διεθνών μεταφορών επιβατών, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός αυτός για το δικαίωμα 

χρήσης ορισμένων σιδηροδρομικών διαδρομών εμπεριέχει ικανοποιητική δοκιμασία της 

αγοραστικής αξίας της λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών.
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(12) Η εκτίμηση του κατά πόσον θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη προκαθορισμένα 
κριτήρια, όπως είναι ο αντίκτυπος στην αποδοτικότητα κάθε υπηρεσίας μεταφορών 
παρεχόμενης στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας,
συμπεριλαμβανομένων των συνακόλουθων επιπτώσεων στο καθαρό κόστος για την 
αρμόδια δημόσια αρχή ανάθεσης της σύμβασης, η επιβατική ζήτηση, η τιμολόγηση των 
εισιτηρίων, οι διακανονισμοί ως προς τα εισιτήρια, η θέση και ο αριθμός των στάσεων 
εκατέρωθεν των συνόρων και το χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα της προτεινόμενης 
νέας υπηρεσίας. Στα πλαίσια σεβασμού της εκτίμησης αυτής και της απόφασης του 
σχετικού ρυθμιστικού φορέα, τα κράτη μέλη θα είχαν τη δυνατότητα να χορηγούν, να 
τροποποιούν ή να αρνούνται το δικαίωμα πρόσβασης για την επιδιωκόμενη υπηρεσία 
διεθνών μεταφορών επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης του φορέα 
εκμετάλλευσης νέας υπηρεσίας διεθνών μεταφορών επιβατών, λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική ανάλυση και σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις αρχές της ισότητας και 
της μη διακριτικής μεταχείρισης.

(13) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν εισφορά για τις 
υπηρεσίες μεταφορών επιβατών στο έδαφός τους σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

(14) Ο ρυθμιστικός φορέας θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε 
σύγκρουση συμφερόντων και κάθε δυνατή ανάμιξη στην ανάθεση της υπό εξέταση 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
λειτουργική του ανεξαρτησία, εάν για λόγους οργανωτικούς ή νομικής φύσεως είναι στενά 
συνδεδεμένος με την αρμόδια αρχή που εμπλέκεται στην ανάθεση της υπό εξέταση 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η αρμοδιότητα του ρυθμιστικού φορέα θα πρέπει 
να επεκταθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του σκοπού διεθνούς υπηρεσίας 
και, εφόσον απαιτείται, του πιθανού οικονομικού αντίκτυπου στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

(15) Η παρούσα οδηγία αποτελεί περαιτέρω φάση του ανοίγματος της αγοράς των 
σιδηροδρόμων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη ανοίξει την αγορά των υπηρεσιών 
διεθνών μεταφορών επιβατών στο έδαφός τους. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν 
θα πρέπει να εννοηθεί ως δημιουργούσα υποχρεώσεις για τα εν λόγω κράτη μέλη ώστε 
αυτά να χορηγήσουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010, δικαιώματα πρόσβασης σε 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν άδεια σε κράτος μέλος στο οποίο δεν έχουν 
χορηγηθεί παρόμοια δικαιώματα.
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(16) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει, βάσει του άρθρου 31 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ,

να ανταλλάσσουν πληροφορίες και, εφόσον αρμόζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 

συντονίζονται όσον αφορά τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίμησης του κατά πόσον 

τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Θα πρέπει προοδευτικά να αναπτύσσουν κατευθυντήριες γραμμές με βάση την εμπειρία 

τους.

(17) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση έκθεση που θα 

υποβάλει η Επιτροπή δύο έτη μετά την ημερομηνία ανοίγματος της αγοράς της παροχής 

υπηρεσιών διεθνών μεταφορών επιβατών.

(18) Κράτος μέλος που δεν διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο και δεν αντιμετωπίζει άμεση 

προοπτική να αποκτήσει, θα υποβάλλετο σε δυσανάλογη και περιττή υποχρέωση εάν 

ώφειλε να μεταφέρει στο εθνικό του δίκαιο και να εφαρμόσει τις οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 

2001/14/ΕΚ. Επομένως, αυτό το κράτος μέλος θα πρέπει να εξαιρείται, για όσο διάστημα 

δεν διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο, από την υποχρέωση να μεταφέρει στο εθνικό του 

δίκτυο και να εφαρμόζει τις εν λόγω οδηγίες.

(19) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η ανάπτυξη των κοινοτικών 

σιδηροδρόμων, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, δεδομένης της 

ανάγκης να εξασφαλίζονται δίκαιοι όροι πρόσβασης στην υποδομή, χωρίς διακρίσεις, και 

να λαμβάνεται υπόψη η προφανής διεθνής διάσταση του τρόπου λειτουργίας σημαντικών 

τμημάτων των σιδηροδρομικών δικτύων καθώς και η ανάγκη για συντονισμένη 

διακρατική δράση, και μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα 

μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της 

Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία 

δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
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(20) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας 1, 

τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συντάσσουν και να δημοσιοποιούν, προς ίδιο όφελος 

και προς το συμφέρον της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, στους οποίους θα 

παρουσιάζεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, ο συσχετισμός μεταξύ της παρούσας οδηγίας 

και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

(21) Θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως οι οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 

2001/14/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 2, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«4. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας κάθε υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών που παρέχεται με διέλευση 

μέσω της Κοινότητας και η οποία έχει έναρξη και τέλος εκτός του κοινοτικού 

εδάφους.».

2) Στο άρθρο 3, απαλείφεται η τέταρτη περίπτωση.

  

1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.
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3) Στο άρθρο 3, μετά την πέμπτη περίπτωση, παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:

«- «υπηρεσία διεθνών μεταφορών επιβατών» : υπηρεσία μεταφορών επιβατών στο 

πλαίσιο της οποίας η αμαξοστοιχία διέρχεται τουλάχιστον μια συνοριακή γραμμή 

κράτους μέλους και ο κύριος σκοπός της οποίας είναι η μεταφορά επιβατών μεταξύ 

σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη· η αμαξοστοιχία μπορεί να 

συνενώνεται και/ή να διαχωρίζεται, και τα διάφορα τμήματα μπορεί να έχουν 

διαφορετικές προελεύσεις και διαφορετικούς προορισμούς, με την προϋπόθεση ότι 

όλα τα βαγόνια διέρχονται τουλάχιστο μία συνοριακή γραμμή,».

4) Στο άρθρο 3, μετά την έκτη περίπτωση, παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:

«- «διέλευση» : η διάσχιση κοινοτικού εδάφους, η οποία πραγματοποιείται χωρίς 

φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων ή/και χωρίς επιβίβαση επιβατών ή αποβίβασή 

τους στο κοινοτικό έδαφος,».

5) Στο άρθρο 5, παράγραφος 3, η πρώτη περίπτωση απαλείφεται.

6) Στο άρθρο 8, παράγραφος 1, η φράση «και οι διεθνείς ενώσεις» απαλείφεται.

7) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 απαλείφεται.
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8) Στο άρθρο 10, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3α. Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 

χορηγείται, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, δικαίωμα πρόσβασης στην υποδομή 

όλων των κρατών μελών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διεθνών μεταφορών 

επιβατών. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα, όταν παρέχουν 

υπηρεσίες διεθνών μεταφορών επιβατών, να επιβιβάζουν επιβάτες σε οποιονδήποτε 

σταθμό βρίσκεται επί της διεθνούς διαδρομής και να τους αποβιβάζουν σε άλλον, 

συμπεριλαμβανομένων σταθμών ευρισκόμενων στο αυτό κράτος μέλος.

Το δικαίωμα πρόσβασης στην υποδομή των κρατών μελών για τα οποία το μερίδιο 

των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών αντιπροσωπεύει πλέον του 50% 

του κύκλου εργασιών του τμήματος επιβατών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων 

στο εν λόγω κράτος μέλος, παρέχεται έως την 1η Ιανουαρίου 2012.

Το κατά πόσον ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας είναι η μεταφορά επιβατών μεταξύ 

σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη προσδιορίζεται από τον ή τους 

σχετικούς ρυθμιστικούς φορείς του άρθρου 30 της οδηγίας 2001/14/EK, κατόπιν 

αιτήματος των σχετικών αρμόδιων αρχών ή/και των ενδιαφερομένων 

σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

3β. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης που καθορίζεται 

στην παράγραφο 3α όσον αφορά υπηρεσίες μεταφορών μεταξύ ενός σημείου 

αναχώρησης και ενός σημείου προορισμού, οι οποίες καλύπτονται από μια ή 

περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ισχύουσα 

κοινοτική νομοθεσία. Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να επιφέρει τον περιορισμό 

του δικαιώματος επιβίβασης επιβατών σε οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της 

διεθνούς διαδρομής συγκεκριμένης υπηρεσίας μεταφορών και αποβίβασής τους σε 

άλλον, συμπεριλαμβανομένων σταθμών ευρισκόμενων στο αυτό κράτος μέλος, 

εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα έθετε 

σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
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Το ζήτημα αν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία προσδιορίζεται από τον 

σχετικό ρυθμιστικό φορέα ή φορείς του άρθρου 30 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ βάσει 

αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης και προκαθορισμένων κριτηρίων, κατόπιν 

αιτήματος:

– της αρμόδιας αρχής ή αρχών που ανέθεσαν τη σύμβαση παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας,

– κάθε άλλης ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής με το δικαίωμα να περιορίζει την 

πρόσβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου,

– του διαχειριστή της υποδομής, ή

– της σιδηροδρομικής επιχείρησης που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που προσφέρουν τις δημόσιες 

υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις πληροφορίες που 

εύλογα απαιτούνται για να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας εξετάζει τις 

παρεχόμενες πληροφορίες, διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά 

περίπτωση, και τα ενημερώνει για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 

προκαθορισμένου εύλογου χρονικού διαστήματος και, οπωσδήποτε, εντός 2 μηνών 

από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών. Ο ρυθμιστικός φορέας αιτιολογεί

την απόφασή του και καθορίζει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου, και τους 

όρους υπό τους οποίους:
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– η σχετική αρμόδια αρχή ή αρχές,

– ο διαχειριστής της υποδομής,

– η σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας, ή

– η σιδηροδρομική επιχείρηση που διεκδικεί πρόσβαση,

μπορούν να ζητήσουν αναθεώρηση της απόφασης.

3γ. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να περιορίζουν το δικαίωμα επιβίβασης και 

αποβίβασης επιβατών σε σταθμούς εντός του αυτού κράτους μέλους σε διαδρομή 

κατά την οποία παρέχεται υπηρεσία διεθνών μεταφορών επιβατών όταν έχει 

χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης επιβατών μεταξύ αυτών των σταθμών 

σύμφωνα με σύμβαση παραχώρησης που έχει ανατεθεί πριν από τις ......∗, με βάση 

διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, εντός δικαίου ανταγωνιστικού 

πλαισίου, και σύμφωνα με τις σχετικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Ο περιορισμός 

αυτός μπορεί να συνεχισθεί καθ’ όλη την αρχική διάρκεια της σύμβασης, ή επί 15

χρόνια, αναλόγως του ποιο χρονικό διάστημα είναι συντομότερο.

3δ. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν απαιτούν από κράτος μέλος να χορηγεί, πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 2010, το σημειούμενο στην παράγραφο 3α δικαίωμα 

πρόσβασης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των άμεσα ή έμμεσα 

ελεγχόμενων θυγατρικών τους στις οποίες έχει δοθεί άδεια σε κράτος μέλος στο 

οποίο δεν χορηγούνται δικαιώματα πρόσβασης παρόμοιας φύσης.

3ε. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι 

αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3β, 3γ και 3δ υπόκεινται σε 

δικαστικό έλεγχο.

  

∗ ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3στ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β, τα κράτη μέλη δύνανται, με βάση τους 

όρους του παρόντος άρθρου, να εξουσιοδοτούν τις οικείες αρχές να επιβάλλουν 

εισφορά για όλες τις υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών στο έδαφός 

τους προκειμένου να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση αντισταθμίσεων της 

υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο αντιστάθμιση 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που είναι αναγκαίο για την κάλυψη του συνόλου ή 

μέρους των δαπανών που συνεπάγεται η απαλλαγή από τις υποχρεώσεις παροχής 

δημοσίων υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών αποδείξεων και ενός 

λογικού κέρδους για την απαλλαγή από αυτές τις υποχρεώσεις.

Η εισφορά επιβάλλεται σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, με σεβασμό ιδίως των 

αρχών της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της 

αναλογικότητας, ιδίως μεταξύ της τιμής της υπηρεσίας και του επιπέδου της 

εισφοράς. Η υποχρέωση συνεισφοράς για τη χρηματοδότηση των αντισταθμίσεων 

για τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν θέτει σε κίνδυνο την 

οικονομική βιωσιμότητα της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς επιβατών.

Οι αρμόδιες αρχές διατηρούν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται η 

δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης των εισφορών και της χρήσης τους. Τα 

κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.».

9) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8. Έως την 1η Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
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Η έκθεση αυτή αφορά :

– την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη και την αποτελεσματική 

λειτουργία των διάφορων φορέων τους οποίους αφορά,

– την εξέλιξη της αγοράς, ιδίως τις διεθνείς τάσεις της κυκλοφορίας, τις 

δραστηριότητες και το μερίδιο αγοράς όλων των παραγόντων της αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχομένων.»

10) Στο άρθρο 10, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«9. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 3.»

11) Στο άρθρο 15, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Οι υποχρεώσεις για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκιο και την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας δεν ισχύουν για την Κύπρο και τη Μάλτα ενόσω δεν έχει εγκατασταθεί 

σιδηροδρομικό δίκτυο στο έδαφός τους.».
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Άρθρο 2

Η οδηγία 2001/14/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 1, παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

ε) «δραστηριότητες μεταφορών υπό μορφή παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών 

μεταφορών με διέλευση μέσω της Κοινότητας».

2) Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο :

«ιδ) «διέλευση» : η διάσχιση κοινοτικού εδάφους, η οποία πραγματοποιείται χωρίς 

φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων ή/και χωρίς επιβίβαση επιβατών ή αποβίβασή 

τους στο κοινοτικό έδαφος.»
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3) Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την παροχή 

υπηρεσίας διεθνών μεταφορών επιβατών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 

91/440/ΕΟΚ, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές υποδομής και τους 

ενδιαφερόμενους ρυθμιστικούς φορείς. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση 

του σκοπού της διεθνούς υπηρεσίας να μεταφέρει επιβάτες μεταξύ σταθμών που 

βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, και τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο στις 

υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι ρυθμιστικοί φορείς 

διασφαλίζουν ότι ενημερώνεται κάθε αρμόδια αρχή που έχει αναθέσει υπηρεσία 

σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας, κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή με το δικαίωμα να περιορίζει 

την πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 10, παράγραφος 3β, της οδηγίας 91/440/EOK και 

κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας επί της διαδρομής αυτής της υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς επιβατών.»

4) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Οι συμφωνίες-πλαίσιο ισχύουν, κατ’ αρχήν, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, 

ανανεώσιμο για περιόδους ίσες προς την αρχική τους διάρκεια. Ο διαχειριστής 

υποδομής μπορεί να συμφωνεί για συντομότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάθε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 5 έτη, πρέπει 

να δικαιολογείται λόγω της ύπαρξης εμπορικών συμβάσεων, εξειδικευμένων 

επενδύσεων ή κινδύνων.
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5α. Για υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εξειδικευμένη υποδομή, κατά το άρθρο 24, η 

οποία απαιτεί σημαντικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, καταλλήλως 

αιτιολογημένες από τον αιτούντα, οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να διαρκούν 

15 έτη. Οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών επιτρέπεται μόνο 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως στο πλαίσιο εκτεταμένων και μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων, και ιδίως όταν οι επενδύσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο συμβατικών 

δεσμεύσεων που περιλαμβάνουν πολυετές σχέδιο αποσβέσεων.

Είναι δυνατόν, στην περίπτωση αυτή, να απαιτηθεί από τον αιτούντα λεπτομερής 

καθορισμός των χαρακτηριστικών χωρητικότητας της υποδομής, μεταξύ άλλων της 

συχνότητας, του όγκου και της ποιότητας των σιδηροδρομικών διαδρομών, που 

παραχωρείται στον αιτούντα για τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου. Ο 

διαχειριστής υποδομής μπορεί να μειώνει τη διατεθείσα χωρητικότητα η οποία, για 

διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από το κατώτατο όριο 

ποσόστωσης που προβλέπει το άρθρο 27.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής, μπορεί να συνταχθεί μια αρχική συμφωνία-

πλαίσιο διάρκειας 5 ετών, άπαξ ανανεώσιμη, βάσει των χαρακτηριστικών 

χωρητικότητας των οποίων κάνουν χρήση οι αιτούντες φορείς εκτέλεσης υπηρεσιών 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να ληφθούν υπόψη εξειδικευμένες 

επενδύσεις ή η ύπαρξη εμπορικών συμβάσεων. Ο ρυθμιστικός φορέας του 

άρθρου 30 είναι υπεύθυνος να εγκρίνει την έναρξη ισχύος μιας τέτοιας συμφωνίας.».

5) Στο άρθρο 30, παράγραφος 1, παρεμβάλλεται η ακόλουθη πρόταση πριν από την 

τελευταία:

«Είναι, επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητοι από κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην 

ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.»

6) Στο άρθρο 38, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Οι υποχρεώσεις για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκιο και την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας δεν ισχύουν για την Κύπρο και τη Μάλτα εν όσω δεν έχει εγκατασταθεί 

σιδηροδρομικό δίκτυο στο έδαφός τους.».
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Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 

είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από τις … 1. 

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών.

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

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο 

τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Οι διατάξεις των σημείων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από 

1ης Ιανουαρίου 2010.

  

1 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

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

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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I. Εισαγωγή 

 

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση οδηγίας σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ 

για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων, την επονοµαζόµενη «οδηγία για την πρόσβαση 

στην αγορά σιδηροδρόµων», στις 3 Μαρτίου 2004, ως µία εκ των τεσσάρων προτάσεων της Τρίτης 

∆έσµης για τους Σιδηροδρόµους1. 

 

Στις 28 Σεπτεµβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση. 

 

Στις 24 Ιουλίου 2006, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της 

Συνθήκης. 

 

Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις γνώµες της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2 και της Επιτροπής των Περιφερειών3. 

                                                 
1 Οι άλλες τρεις νοµοθετικές προτάσεις αφορούν: 

− κανονισµό για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών 
σιδηροδροµικών γραµµών (έγγρ. 7149/04 TRANS 109 CODEC 337)· 

− κανονισµό σχετικά µε απαιτήσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες σιδηροδροµικών 
εµπορευµατικών µεταφορών (έγγρ. 7150/04 TRANS 110 CODEC 338)· 

− οδηγία σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης µηχανών έλξης και 
συρµών στο σιδηροδροµικό δίκτυο της Κοινότητας (έγγρ. 7148/04 TRANS 108 
CODEC 336). 

2 ΕΕ C 221, 9.9.2005, σ. 56. 
3 ΕΕ C 71, 22.03.2005, σ. 26. 
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II. Ανάλυση της κοινής θέσης 

 
1. Γενικά 
 
Οι διαπραγµατεύσεις όσον αφορά το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών διεθνών σιδηροδροµικών 

µεταφορών επιβατών διεξήχθησαν εντός πλαισίου πολιτικής, το οποίο διαµορφώθηκε µε τη Λευκή 

Βίβλο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 20104, καθώς και 

µε την Πρώτη και ∆εύτερη ∆έσµη για τους Σιδηροδρόµους. Η Επιτροπή ανακοίνωσε στη Λευκή 

Βίβλο την πρόθεσή της να εξακολουθήσει να αναπτύσσει την εσωτερική αγορά σιδηροδροµικών 

υπηρεσιών, µεταξύ άλλων, προτείνοντας το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών διεθνών µεταφορών 

επιβατών. Η Πρώτη και η ∆εύτερη ∆έσµη για τους Σιδηροδρόµους περιέχουν λεπτοµερείς 

διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση στην υποδοµή, τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των 

σιδηροδρόµων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό το πλαίσιο που θα 

επιτρέψει το άνοιγµα της αγοράς για τις υπηρεσίες εµπορευµατικών µεταφορών και τις υπηρεσίες 

διεθνών µεταφορών επιβατών. 

 

Κατά τη σύνοδο της 5ης ∆εκεµβρίου 2005, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτικές συµφωνίες όσον 

αφορά τις τρεις εκ των τεσσάρων νοµοθετικών προτάσεων της Τρίτης ∆έσµης για τους 

Σιδηροδρόµους: την πρόταση για την πρόσβαση στην αγορά σιδηροδρόµων, η οποία αποτελεί το 

αντικείµενο του παρόντος εγγράφου και τις προτάσεις για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

επιβατών και για το προσωπικό των σιδηροδρόµων - προλειαίνοντας το έδαφος για την έγκριση 

των τριών κοινών θέσεων. 

 

Κεντρική θέση στις συζητήσεις του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόταση για την πρόσβαση στην 

αγορά των σιδηροδρόµων κατείχε η σχέση µεταξύ της εν λόγω πρότασης και της αναθεωρηµένης 

πρότασης για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές, της επονοµαζόµενης 

«πρότασης Υποχρεώσεων ∆ηµόσιας Υπηρεσίας»5. Ως εκ τούτου, ο µόνος τρόπος να επιτευχθεί 

πολιτική συµφωνία, κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου στις 5 ∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε την 

πρόταση για την πρόσβαση στην αγορά σιδηροδρόµων ήταν να εξετασθεί η σχέση µεταξύ των δύο 

προτάσεων και να δοθούν κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά διάφορα στοιχεία της πρότασης 

Υποχρεώσεων ∆ηµόσιας Υπηρεσίας σε ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής προς 

καταχώριση στα πρακτικά (βλ. Παράρτηµα I). 

                                                 
4 έγγρ. 11932/01 TRANS 131 AVIATION 70 MAR 76. 
5 έγγρ. 11508/05 TRANS 155 CODEC 657. 
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2. Βασικά θέµατα πολιτικής 

 

2.1 Άνοιγµα της αγοράς των υπηρεσιών διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών  

 

Το άνοιγµα της αγοράς µπορεί - µε το νέο στοιχείο του ανταγωνισµού - να συµβάλει στη 

δηµιουργία αποτελεσµατικότερων και ελκυστικότερων ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών υπηρεσιών. 

Συµφωνώντας να χορηγήσει, από 1ης Ιανουαρίου 2010, σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις το 

δικαίωµα πρόσβασης στην υποδοµή όλων των κρατών µελών, µε στόχο την παροχή διεθνών 

επιβατικών υπηρεσιών, το Συµβούλιο ακολουθεί το συµβιβασµό που επετεύχθη µε το Κοινοβούλιο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής σχετικά µε τη ∆εύτερη ∆έσµη για τους 

Σιδηροδρόµους6. Το άνοιγµα της αγοράς των υπηρεσιών διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών 

επιβατών έως το 2010 θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να προετοιµασθούν καταλλήλως. Επίσης, θα 

συµπέσει µε το διπλασιασµό και την περαιτέρω διασύνδεση διευρωπαϊκών γραµµών υψηλής 

ταχύτητας και µε την καθιέρωση του πλαισίου το οποίο θεσπίσθηκε µε την Πρώτη και ∆εύτερη 

∆έσµη για τους Σιδηροδρόµους. 

 

Το άνοιγµα της αγοράς διεθνών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδοµεταφορών, θα έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις στα κράτη µέλη στα οποία οι διεθνείς µεταφορές αποτελούν σηµαντικό 

µέρος των συνολικών υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών. Με αυτό το σκεπτικό, το 

Συµβούλιο επιθυµεί να δώσει περισσότερο χρόνο στα κράτη µέλη ώστε να προετοιµασθούν για το 

άνοιγµα της αγοράς, επιτρέποντας τους να χορηγήσουν το δικαίωµα πρόσβασης έως την 

1η Ιανουαρίου 2012 το αργότερο. 

 

Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο δεν συµφωνεί µε την άποψη του Κοινοβουλίου να ανοίξουν οι 

υπηρεσίες διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών έως το 2008 και όλα τα άλλα είδη 

υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών έως το 2012 (Τροπολογίες 2, 8 και 9 σχετικά µε 

το χρονοδιάγραµµα για το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών· 

Τροπολογίες 6 και 12 σχετικά µε την κατάρτιση εκθέσεων αξιολόγησης από την Επιτροπή για το 

άνοιγµα των αγορών εθνικών και διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών). 

                                                 
6 Ο συµβιβασµός αυτός περιλαµβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 4 της οδηγίας 2004/51 και 

έχει ως εξής: «Όσον αφορά το άνοιγµα των αγορών για τις υπηρεσίες διεθνών επιβατηγών 
µεταφορών, η ηµεροµηνία «2010», η οποία έχει προταθεί από την Επιτροπή, θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως ο στόχος που επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις να προετοιµασθούν 
καταλλήλως.» 
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2.2 ∆ικαίωµα επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών στο ίδιο κράτος µέλος 

 

Το Συµβούλιο, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δέχεται την πρόταση της Επιτροπής να 

επιτρέπεται στους σιδηροδρόµους που εκτελούν υπηρεσίες διεθνών επιβατικών µεταφορών να 

επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν επιβάτες σε σταθµούς που βρίσκονται στο ίδιο κράτος µέλος. Το 

Συµβούλιο φρονεί ότι οι «ενδοµεταφορές» είναι απαραίτητες για τη βιωσιµότητα των διεθνών 

υπηρεσιών.  

 

Εντούτοις, το Συµβούλιο δεν επιθυµεί το δικαίωµα πρόσβασης για τις υπηρεσίες διεθνών 

σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδοµεταφορών, να οδηγήσει 

στο άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών εσωτερικών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών. Κατά 

συνέπεια, η κοινή θέση επιτρέπει τη χορήγηση του δικαιώµατος πρόσβασης µόνο στις διεθνείς 

υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ως «κύριο σκοπό» τη µεταφορά επιβατών µεταξύ σταθµών που 

βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη µέλη. Η κοινή θέση προβλέπει διαδικασία για τον καθορισµό του 

σκοπού της διεθνούς υπηρεσίας για την οποία ζητείται πρόσβαση. 

 

2.3 ∆ιασφάλιση των δηµόσιων µεταφορικών υπηρεσιών 

 

Στην ουσία, η κοινή θέση που αφορά την πρόταση για την πρόσβαση στην αγορά των 

σιδηροδρόµων αντικατοπτρίζει την ισορροπία την οποία πέτυχε το Συµβούλιο µεταξύ του 

ανοίγµατος της αγοράς αφενός και της διασφάλισης των δηµόσιων µεταφορικών υπηρεσιών 

αφετέρου. Για να επιτύχει αυτήν την ισορροπία, το Συµβούλιο προσέθεσε τρία στοιχεία στην 

πρόταση της Επιτροπής: διαδικασία µε την οποία προσδιορίζεται κατά πόσον το άνοιγµα της 

αγοράς υπηρεσιών διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών διακυβεύει τη δηµόσια 

µεταφορική υπηρεσία· διευκρίνιση του τρόπου χορήγησης του δικαιώµατος πρόσβασης· και 

διάταξη η οποία επιτρέπει στα κράτη µέλη να επιβάλλουν χρέωση για τις υπηρεσίες διεθνών 

σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών. Η ισορροπία µεταξύ του ανοίγµατος της αγοράς και της 

διασφάλισης των δηµόσιων υπηρεσιών εκφράζεται επίσης στη δήλωση του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής για τα πρακτικά της συνόδου του Συµβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2005 

(βλ. Παράρτηµα I).  
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 2.3.1 ∆ιαδικασία 
Προκειµένου να διευκρινίζεται πότε το δικαίωµα πρόσβασης µπορεί να περιορισθεί, η κοινή θέση 
περιλαµβάνει διαδικασία µε την οποία προσδιορίζεται αν µια υπηρεσία διεθνούς σιδηροδροµικής 
µεταφοράς επιβατών θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική ισορροπία της δηµόσιας µεταφορικής 
υπηρεσίας. Σηµαντικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας αποτελεί η αντικειµενική οικονοµική 
ανάλυση, εκ µέρους της ρυθµιστικής αρχής, των επιπτώσεων της υπηρεσίας διεθνούς 
σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών στις δηµόσιες µεταφορικές υπηρεσίες. Το Συµβούλιο 
εµπνεύσθηκε αυτή την ιδέα από την τροπολογία 10 του Κοινοβουλίου.  
 
 2.3.2 Ρύθµιση του περιορισµού του δικαιώµατος πρόσβασης 
 
Με στόχο να υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία στην απόφαση χορήγησης δικαιωµάτων πρόσβασης, η 
κοινή θέση προβλέπει - αφού διευκρινισθεί ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η οικονοµική ισορροπία της 
δηµόσιας µεταφορικής υπηρεσίας - διάφορες διαδικασίες για τον περιορισµό του δικαιώµατος 
πρόσβασης για τις υπηρεσίες διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών. Σύµφωνα µε τις 
αρχές της ισότητας και της αποφυγής διακρίσεων, το Συµβούλιο αναφέρει ότι τα κράτη µέλη 
δύνανται να χορηγούν, να τροποποιούν ή να αρνούνται το δικαίωµα πρόσβασης, µεταξύ άλλων 
επιβάλλοντας χρέωση στο φορέα εκµετάλλευσης νέας διεθνούς επιβατικής υπηρεσίας. Έχοντας τη 
δυνατότητα να υποστηρίζουν τις δηµόσιες µεταφορικές υπηρεσίες µε χρεώσεις που επιβάλλονται 
στη διεθνή σιδηροδροµική επιβατική υπηρεσία, τα κράτη µέλη διαθέτουν µεγαλύτερη ευχέρεια για 
να ανοίξουν την αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα τις δηµόσιες υπηρεσίες. 
 
 2.3.3 Ίσοι όροι 
 
Σε ορισµένα κράτη µέλη, οι επικερδείς σιδηροδροµικές επιβατικές υπηρεσίες συµβάλλουν µέσω 
χρέωσης στις δηµόσιες µεταφορικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν µε ζηµία. Το Συµβούλιο 
επιθυµεί να διευκρινίσει ότι η εν λόγω εισφορά µπορεί επίσης να επιβάλλεται σε σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις, στις οποίες χορηγείται το δικαίωµα πρόσβασης. Αυτή η υποχρέωση συνεισφοράς στις 
αντισταθµίσεις για τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας περιορίζεται στο έδαφος του 
κράτους µέλους το οποίο επιβάλλει τη χρέωση. Επίσης, η χρέωση δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο 
την οικονοµική βιωσιµότητα της διεθνούς επιβατικής υπηρεσίας. Τέλος, η κοινή θέση προβλέπει 
ότι, εάν ένα κράτος µέλος επιλέγει να επιβάλλει χρεώσεις, υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή 
τις απαραίτητες πληροφορίες. Όσον αφορά τους ίσους όρους, η Πορτογαλία προέβη σε δήλωση η 
οποία καταχωρίσθηκε στα πρακτικά του Συµβουλίου ΜΤΕ του ∆εκεµβρίου του 2005 (Παράρτηµα 
II).  
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2.4 Συµφωνίες πλαισίου 
 

Το Συµβούλιο, όπως και το Κοινοβούλιο θεωρεί απαραίτητο να συµπληρωθεί το άνοιγµα της 

αγοράς υπηρεσιών διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών µε ρυθµίσεις για τη δηµιουργία 

περισσότερο σταθερού και προβλέψιµου κλίµατος για επενδύσεις στην υποδοµή των εν λόγω 

υπηρεσιών, ιδιαίτερα των υπηρεσιών που χρησιµοποιούν ειδικές υποδοµές. Ως εκ τούτου, 

εµπνεόµενο από τις τροπολογίες 5, 7 και 13 του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο προτείνει να 

τροποποιηθούν οι διατάξεις όσον αφορά τις συµφωνίες πλαίσιο στην οδηγία 2001/14/EΚ7. Στις 

περιπτώσεις στις οποίες το Κοινοβούλιο προτείνει να επιτρέπονται υπηρεσίες που χρησιµοποιούν 

ειδικές υποδοµές, οι οποίες απαιτούν συµφωνίες πλαίσιο για ουσιαστικές και µακροπρόθεσµες 

επενδύσεις διάρκειας 10 ετών, το Συµβούλιο θεωρεί καταλληλότερη τη διάρκεια 15 ετών. 

 

2.5 Ρήτρα αµοιβαιότητας  

 

Όπως έπραξε το Κοινοβούλιο στις τροπολογίες 3 και 11, το Συµβούλιο επιθυµεί να συµπεριλάβει 

στην πρόταση για την πρόσβαση στην αγορά των σιδηροδρόµων διάταξη που να επιτρέπει στα 

κράτη µέλη, τα οποία ανοίγουν την αγορά τους για υπηρεσίες διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών 

επιβατών, να αρνούνται το δικαίωµα πρόσβασης σε επιχειρήσεις που έχουν άδεια σε κράτος µέλος 

στο οποίο δεν έχουν χορηγηθεί παρόµοια δικαιώµατα πρόσβασης. 

 
2.6 Άλλα σηµαντικά θέµατα 

 2.6.1 ∆ιέλευση 

 

Στην κοινή θέση, το Συµβούλιο διευκρινίζει ότι σκοπός της πρότασης πρόσβασης στην αγορά των 

σιδηροδρόµων είναι το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών 

επιβατών εντός της Κοινότητας και ότι οι υπηρεσίες µεταφορών εµπορευµάτων και επιβατών οι 

οποίες αρχίζουν και ολοκληρώνονται σε τρίτες χώρες και διέρχονται από το έδαφος της Κοινότητας 

δεν περιλαµβάνονται στο πεδίο της πρότασης. Η Λιθουανία προέβη σε δήλωση προς καταχώριση 

στα πρακτικά όσον αφορά το θέµα της διέλευσης (βλ. Παράρτηµα III).  

                                                 
7 Οδηγία 2001/14/EΚ σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών 

υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την 
πιστοποίηση ασφαλείας  
(ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29). 
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 2.6.2 Σύστηµα που βασίζεται σε παραχωρήσεις 

 

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στην αρχή του ανταγωνισµού των σιδηροδρόµων. Το 

Συµβούλιο ενστερνίζεται αυτή την αρχή αλλά αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες αρχές σχετικά 

µε το νέο στοιχείο του ανταγωνισµού, οι οποίες, επιπλέον, εφαρµόζονται ήδη στην πράξη. Με αυτό 

το σκεπτικό, το Συµβούλιο τάσσεται υπέρ της δυνατότητας των κρατών µελών να µην παρέχουν 

πλήρως ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών, κατά 

τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, όταν για τη χορήγηση του δικαιώµατος χρησιµοποίησης 

ορισµένων σιδηροδροµικών διαδροµών έχει δοκιµασθεί επαρκώς η αγοραία αξία µέσω της αρχής 

του ανταγωνισµού των σιδηροδρόµων. 

 

 2.6.3 Απαλλαγή από την εφαρµογή για τη Μάλτα και την Κύπρο 

 

∆εδοµένου ότι η Μάλτα και η Κύπρος δεν διαθέτουν σιδηροδροµικό σύστηµα και οι προοπτικές να 

αποκτήσουν είναι πολύ περιορισµένες, το Συµβούλιο απαλλάσσει τα δύο κράτη µέλη από την 

υποχρέωση εφαρµογής της οδηγίας για την πρόσβαση στην αγορά των σιδηροδρόµων. 

 

3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Η αντίδραση του Συµβουλίου στις τροπολογίες 2, 3, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 και 13 περιγράφεται 

ανωτέρω, στο τµήµα που αφορά τα βασικά θέµατα. 

 

Επίσης, το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 2 όσον αφορά την παραποµπή στην οδηγία 

2004/49, την τροπολογία 4 όσον αφορά την αναφορά της πρώτης πρότασης για τις υποχρεώσεις 

δηµόσιας υπηρεσίας της Επιτροπής του Ιουλίου του 2000, και την τροπολογία 7 στο σύνολό της. 

 

Το Συµβούλιο δεν δέχεται την τροπολογία 4 όσον αφορά την έγκριση της κοινής θέσης σχετικά µε 

την πρόταση για τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας και την τροπολογία 6 όσον αφορά την 

υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει αξιολόγηση των επιπτώσεων σχετικά µε το άνοιγµα των 

δικτύων για εθνικά επιβατικά δροµολόγια έως το 2005. 
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III. Συµπέρασµα 

 

Μετά από προσεκτική εξέταση της γνώµης του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο κατέληξε σε κοινή 

θέση, η οποία αντικατοπτρίζει την ισορροπία µεταξύ του ανοίγµατος της αγοράς υπηρεσιών 

διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών, αφενός και της διασφάλισης των δηµόσιων 

µεταφορικών υπηρεσιών, αφετέρου. Για να επιτύχει αυτή την ισορροπία, το Συµβούλιο 

εµπνεύσθηκε από διάφορες σηµαντικές τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Παρότι το Συµβούλιο δεν 

δέχθηκε πλήρως την προσέγγιση του Κοινοβουλίου σχετικά µε το ρυθµό χορήγησης δικαιωµάτων 

πρόσβασης, η κοινή θέση ορίζει χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και αρχές 

να προετοιµάσουν κατάλληλα το άνοιγµα της αγοράς σιδηροδροµικών επιβατικών µεταφορών. 

 

 

____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής προς καταχώριση στα πρακτικά του Συµβουλίου 

 

Κατά την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας όσον αφορά την κοινή θέση για την έκδοση της οδηγίας 

σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών 

σιδηροδρόµων, το Συµβούλιο συµφωνεί τα ακόλουθα σηµεία. 

 

1. Το άνοιγµα της αγοράς των υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών στην Κοινότητα είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί µόνο σταδιακά και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των δηµόσιων 

υπηρεσιών. 

 

2. Τούτο σηµαίνει ότι, όσον αφορά τη µεταφορά επιβατών, το άνοιγµα της αγοράς µέσω των 

ισχυουσών νοµοθετικών προτάσεων αφορά µόνο υπηρεσίες διεθνών σιδηροδροµικών 

µεταφορών επιβατών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδοµεταφορών, και όχι εσωτερικές 

µεταφορές επιβατών. 

 

3. Ο µελλοντικός κανονισµός για τις δηµόσιες σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές επιβατών 

που αποσκοπεί κυρίως στη θέσπιση νοµικού πλαισίου για αντιστάθµιση των δηµόσιων 

συµβάσεων υπηρεσιών και όχι στο άνοιγµα της αγοράς των υπηρεσιών σιδηροδροµικών 

µεταφορών, θα πρέπει να επιτρέπει απευθείας ανάθεση συµβάσεων δηµόσιας υπηρεσίας για 

τις υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών. Η απευθείας ανάθεση αυτή δεν θα πρέπει να 

απαιτεί περαιτέρω άνοιγµα της αγοράς των υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών 

πέραν από ό,τι έχει συµφωνηθεί µε την οδηγία που τροποποιεί την οδηγία 91/440. 

 

4. Οµοίως, το Συµβούλιο θεωρεί σηµαντικό να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα για τις 

δηµόσιες αρχές να προβλέπουν τη λειτουργία ενοποιηµένων σιδηροδροµικών δικτύων και 

σηµειώνει ότι στα πλαίσια αυτά µπορεί να απαιτηθεί να προβλέπεται από τον κανονισµό 

Υ∆Υ η απευθείας ανάθεση συµβάσεων για τα δίκτυα αυτά. 

 

5. Στα πλαίσια µελλοντικών συζητήσεων για τον κανονισµό, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 

ύπαρξη συνοχής µεταξύ της οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440 και του 

κανονισµού Υ∆Υ, προκειµένου να παρασχεθεί µεγαλύτερη νοµική σαφήνεια. 
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6. Τα θέµατα που θα πρέπει να διευκρινισθούν κατά την επίτευξη συµφωνίας όσον αφορά τον 

κανονισµό Υ∆Υ περιλαµβάνουν ειδικότερα τα εξής : 

- τον καθορισµό των µεταφορών µεγάλων αποστάσεων, των αστικών και περιφερειακών 

σιδηροδροµικών µεταφορών σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, λόγω των 

ειδικών συνθηκών των διαφόρων αρµοδίων αρχών,  

- τον καθορισµό της ευθύνης για τη χρηµατοδότηση διεθνών συµβάσεων δηµοσίων 

υπηρεσιών, 

- την κλίµακα των επενδύσεων κατά τον υπολογισµό της διάρκειας των δηµοσίων 

συµβάσεων υπηρεσιών. 

 

7. Το Συµβούλιο δεσµεύεται να επιδιώξει την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας όσον αφορά τον 

κανονισµό Υ∆Υ το συντοµότερο δυνατόν εντός του 2006. Είναι απαραίτητο να σηµειωθεί 

σηµαντική πρόοδος κατά το προσεχές εξάµηνο και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γενικές 

αρχές της διαφάνειας, της επικουρικότητας και της νοµικής σαφήνειας. 

 
 

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

Η Πορτογαλία επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει το στόχο της ελευθέρωσης των σιδηροδροµικών 

µεταφορών και ως εκ τούτου ψηφίζει υπέρ της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων. 

 

Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη της για την έγκριση του νέου άρθρου 1(8)(3)(στ) το οποίο επιτρέπει στα 

κράτη µέλη να επιβάλλουν νέα χρέωση για τις υπηρεσίες διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών 

επιβατών, µε στόχο τη συνεισφορά στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών.  

 

Η συγκεκριµένη νοµοθετική λύση θα εµποδίσει την οµαλή ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς και 

θα επηρεάσει την πρόσβαση των επιβατών από περιφερειακά κράτη µέλη στις υπόλοιπες περιοχές 

της Ευρώπης. Επίσης, αντιβαίνει προς την προαγωγή της αλλαγής τρόπου εκτέλεσης µεταφορών, 

που αποτελεί έναν εκ των κυρίων στόχων της κοινοτικής πολιτικής σε αυτόν τον τοµέα. 

 

Η Πορτογαλία ευελπιστεί ότι κατά την επόµενη φάση της νοµοθετικής διαδικασίας συναπόφασης, 

η εν λόγω διάταξη θα επανεξετασθεί, προκειµένου να µετριασθούν οι ενδεχόµενες αρνητικές της 

συνέπειες για την ελευθέρωση των διεθνών επιβατικών µεταφορών.» 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

∆ήλωση της Λιθουανίας προς καταχώριση στα πρακτικά του Συµβουλίου 
 
 

Η Λιθουανία αντιλαµβάνεται ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στο έγγραφο 14737/05 ADD 1, 

άρθρο 1 (0), (2α) και άρθρο 1α (0α), (0αα) συνάδουν πλήρως µε τον κανονισµό 693/2003 του 

Συµβουλίου της 14 Απριλίου 2003 για την καθιέρωση ειδικού εγγράφου διευκόλυνσης της 

σιδηροδροµικής διέλευσης. 

 

____________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 18.9.2006 
COM(2006) 516 τελικό 

2004/0047 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ  
 

που αφορά 

την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη 

χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας 



 

EL 2   EL 

2004/0047 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ  
 

που αφορά 

την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη 

χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  
(έγγραφο COM(2004) 0139 τελικό – 2004/0047 COD): 

4 Μαρτίου 2004 

Ημερομηνία έκδοσης της γνώμης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής: 

9 Φεβρουαρίου 2005 

Ημερομηνία έκδοσης της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σε πρώτη ανάγνωση: 

28 Σεπτεμβρίου 2005 

Ημερομηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 24 Ιουλίου 2006 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Με την παρούσα πρόταση και σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική 
μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», η Επιτροπή επιδιώκει τη 
συνέχιση της μεταρρύθμισης του σιδηροδρομικό τομέα με το άνοιγμα των διεθνών 
μεταφορών επιβατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ανταγωνισμό. 

Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα μέτρα που προτάθηκαν στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης 
μέτρων για τους σιδηροδρόμους (τα υπόλοιπα μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση των 
δικαιωμάτων των επιβατών που χρησιμοποιούν διεθνή δρομολόγια, στην καθιέρωση 
συστήματος πιστοποίησης για τους μηχανοδηγούς και στη βελτίωση της ποιότητας των 
σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων. 

Στη συγκεκριμένη πρόταση προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2010 οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ασφαλείας θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις υποδομές για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών στην 
Κοινότητα. 
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Προκειμένου να δημιουργηθούν ρεαλιστικές οικονομικές συνθήκες για την ανάπτυξη αυτών 
των υπηρεσιών, προτείνεται να έχουν το δικαίωμα οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να 
επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν επιβάτες μεταξύ δύο σιδηροδρομικών σταθμών επί διεθνούς 
διαδρομής, ακόμη και μεταξύ δύο σιδηροδρομικών σταθμών εντός του ιδίου κράτους μέλους. 
Έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλες διατάξεις ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική ισορροπία 
των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που θα επηρεαστούν από αυτήν την εξέλιξη, 
ενώ παράλληλα δεν θα επιβληθούν υπερβολικοί περιορισμοί στις συνθήκες υπό τις οποίες οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 
με βάση την ελεύθερη πρόσβαση. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Το κεντρικό θέμα των συζητήσεων του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής 
για το άνοιγμα της αγοράς στηριζόταν στην αναθεωρημένη πρόταση για τις δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές1. Έτσι, στη σύνοδο του Συμβουλίου της 5ης 
Δεκεμβρίου 2005, κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία σχετικά με την 
πρόσβαση στη αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών μόνον αφού εξετάστηκε η σχέση μεταξύ 
των δύο προτάσεων και αφού, με δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής που 
καταχωρήθηκε στα πρακτικά (βλ. παράρτημα Ι), δόθηκαν κατευθύνσεις επί ορισμένων 
στοιχείων της πρότασης για τις δημόσιες μεταφορές επιβατών. 

Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία (αποχή της Ουγγαρίας), επέφερε ορισμένες γενικές 
αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, που είναι δεκτές επειδή θα εξασφαλίσουν την επίτευξη 
των στόχων της πρότασης. 

Η πρώτη αλλαγή αφορά τα δικαιώματα της ελεύθερης πρόσβασης στην υποδομή για 
σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών. Το Συμβούλιο διατήρησε ως ημερομηνία 
ελευθέρωσης της πρόσβασης στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών το 2010, 
όπως είχε προτείνει η Επιτροπή. Σύμφωνα με την κοινή θέση, το άνοιγμα της πρόσβασης θα 
καθυστερήσει έως το 2012 στα κράτη μέλη στα οποία οι διεθνείς μεταφορές καταλαμβάνουν 
σημαντικό μερίδιο του συνόλου των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών. Το 
Συμβούλιο απέρριψε δηλαδή τις προτάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο σε πρώτη 
ανάγνωση να μεταφερθεί νωρίτερα, το 2008, η ημερομηνία ανοίγματος της πρόσβασης στις 
διεθνείς μεταφορές και να ανοίξει η πρόσβαση στα εγχώριες μεταφορές το 2012. Το 
Συμβούλιο υιοθέτησε ωστόσο την πρόταση του Κοινοβουλίου να προβλεφθεί ρήτρα 
αμοιβαιότητας την οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη που θα 
ανοίξουν την αγορά τους πριν από το 2010. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτό το 
χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα της αγοράς που ορίζεται στην κοινή θέση, επειδή παρέχει σε 
όλους τους συντελεστές τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για το άνοιγμα της αγοράς. Η 
Επιτροπή μπορεί να δεχθεί αυτή τη ρήτρα αμοιβαιότητας επειδή είναι αυστηρώς μεταβατική 
εκ φύσεως και έχει διατυπωθεί κατά τρόπο που να αποφεύγεται η ασυμβατότητα με την 
κοινοτική νομοθεσία. Η Επιτροπή συμφωνεί επίσης με την κοινή θέση ότι το δικαίωμα 
πρόσβασης πρέπει να χορηγείται μόνο για εκείνα τα διεθνή δρομολόγια που έχουν ως κύριο 
σκοπό την μεταφορά επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. 
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται να γίνει κατάχρηση του δικαιώματος πρόσβασης στις 
διεθνείς μεταφορές επιβατών, όπου περιλαμβάνονται οι ενδομεταφορές, η οποία θα μπορούσε 
να επιφέρει το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων μεταφορών επιβατών.  

                                                 
1 Η Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη πρόταση στις 20 Ιουλίου 2005, βλ. COM(2005)319. 
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Δεύτερον, στην κοινή του θέση, το Συμβούλιο ορίζει σαφέστερα τους μηχανισμούς και τις 
διαδικασίες για τη διασφάλιση των δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών. Το Συμβούλιο 
διατηρεί τη γενική αρχή που πρότεινε η Επιτροπή να είναι δυνατός ο περιορισμός του 
δικαιώματος πρόσβασης μόνον εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της 
δημόσιας υπηρεσίας μεταφορών. Το Συμβούλιο πρόσθεσε τρία στοιχεία στην πρόταση της 
Επιτροπής: α) διαφανή διαδικασία με την οποία ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας 
διαδραματίζει καίριο ρόλο για τον καθορισμό του κατά πόσον το άνοιγμα της αγοράς για 
διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υπηρεσία 
μεταφορών· β) διευκρίνιση του τρόπου χορήγησης ή περιορισμού του δικαιώματος 
πρόσβασης· και γ) διάταξη με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλουν, με 
διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, χρέωση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 
ώστε να χρηματοδοτούνται δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών. H Επιτροπή 
συμφωνεί με τα τρία αυτά πρόσθετα στοιχεία, επειδή είτε βελτιώνουν τη σαφήνεια των 
διατάξεων είτε προσδιορίζουν ό,τι ούτως ή άλλως επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. 

Με την τρίτη αλλαγή υιοθετήθηκε η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
συμπληρωθεί το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών 
επιβατών, ιδιαίτερα των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν εξειδικευμένες υποδομές, με 
ρυθμίσεις για τη δημιουργία σταθερότερου και πλέον προβλέψιμου επενδυτικού 
κλίματος. Ενώ το Κοινοβούλιο πρότεινε να προβλεφθούν συμφωνίες πλαίσια διάρκειας 10 
ετών για υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εξειδικευμένες υποδομές, οι οποίες απαιτούν 
σημαντικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το Συμβούλιο θεωρεί σκοπιμότερη να είναι 
15ετής η διάρκεια των συμφωνιών αυτών. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της πρότασης του 
Συμβουλίου που αντικατοπτρίζει καταλλήλως την γενικώς μακρότερη περίοδο απόσβεσης 
αυτής της υλικής σιδηροδρομικής υποδομής. 

Τέλος, το Συμβούλιο επιφέρει με την κοινή του θέση ορισμένες άλλες σημαντικές αλλαγές 
στην πρόταση της Επιτροπής. Διευκρίνισε ότι σκοπός είναι το άνοιγμα της αγοράς 
υπηρεσιών διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών εντός της Κοινότητας και ότι δεν 
περιλαμβάνονται στο πεδίο της πρότασης οι υπηρεσίες μεταφορών εμπορευμάτων και 
επιβατών οι οποίες αρχίζουν και ολοκληρώνονται σε τρίτες χώρες και διέρχονται από το 
έδαφος της Κοινότητας. Επιπλέον, με την κοινή θέση παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να μην παρέχουν πλήρως ελεύθερη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, στις περιπτώσεις 
που το δικαίωμα χρησιμοποίησης ορισμένων σιδηροδρομικών γραμμών έχει για παράδειγμα 
παραχωρηθεί μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Το Συμβούλιο πρότεινε επίσης να εξαιρεθούν τα 
κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό δίκτυο, για παράδειγμα η Μάλτα και η 
Κύπρος, από την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις οδηγίες που αποτελούν αντικείμενο της εν 
λόγω τροποποίησης. Η Επιτροπή συμφωνεί με όλες αυτές τις συμπληρωματικές διατάξεις.  

4 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Η Επιτροπή δέχθηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τέσσερις από τις δώδεκα τροπολογίες που 
προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Από τις τροπολογίες αυτές 
το Συμβούλιο περιέλαβε στην κοινή του θέση τις οκτώ, είτε κατά λέξη είτε καταρχήν.  

4.1 Τροπολογίες του ΕΚ που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωματώθηκαν, 
πλήρως ή εν μέρει, στην κοινή θέση 

Οι κατωτέρω παραπομπές αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις και τα άρθρα της κοινής θέσης. 
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Τροπολογίες 5 και 13. Υιοθετώντας την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 
Συμβούλιο πρότεινε στο άρθρο 2 σημείο 4) να παραταθεί σε 15 έτη η κανονική διάρκεια 
συμφωνίας πλαισίου στην περίπτωση που χρησιμοποιείται εξειδικευμένη υποδομή, αντί των 
δέκα ετών που είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο απαριθμεί επίσης 
ενδεικτικώς τα χαρακτηριστικά χωρητικότητας της υποδομής που πρέπει να παρέχονται στον 
αιτούντα καθ’όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου. 

Τροπολογία 7 Στην αιτιολογική σκέψη 21 συνιστάται να τροποποιηθούν και οι δύο οδηγίες, 
91/440/ΕΟΚ και 2001/14/ΕΚ. 

Τροπολογία 10. Στην αιτιολογική σκέψη 10 και στην παράγραφο 1 σημείο 8 3β) ορίζεται ότι 
το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης επιτρέπεται να περιοριστεί μόνον στην περίπτωση που ο 
ρυθμιστικός φορέας καταλήξει στο συμπέρασμα, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, ότι το 
δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της δημόσιας 
υπηρεσίας μεταφορών. Στην κοινή θέση απαριθμούνται επιπλέον οι φορείς οι οποίοι δύνανται 
να ζητήσουν την εν λόγω οικονομική ανάλυση και αναφέρονται διαδικαστικές πτυχές που 
αφορούν την εκτίμηση καθώς και την έκδοση της απόφασης. 

4.2 Τροπολογίες του ΕΚ που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωματώθηκαν 
στην κοινή θέση  

Τροπολογίες 2, 8 και 9. Στην αιτιολογική σκέψη 6 και στην παράγραφο 1 σημείο 8 3α) 
ορίζεται ως κατάλληλη ημερομηνία για το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών διεθνών 
μεταφορών επιβατών η 1η Ιανουαρίου 2010, σε αντίθεση προς τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που είχε προτείνει να ανοίξει η αγορά για τις διεθνείς σιδηροδρομικές 
μεταφορές επιβατών το 2008 και για τις εγχώριες μεταφορές το 2012. 

Τροπολογία 4. Η τροπολογία αυτή δημιουργεί συσχέτιση με την ανάγνωση από το Συμβούλιο 
της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές. Η 
δημιουργία αυτής της συσχέτισης είναι παρωχημένη δεδομένου ότι το Συμβούλιο κατέληξε 
σε πολιτική συμφωνία επί της πρότασης, στις 9 Ιουνίου 2006. 

4.3 Τροπολογίες του ΕΚ που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και ενσωματώθηκαν, 
πλήρως ή εν μέρει, στην κοινή θέση  

Τροπολογίες 6 και 12. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 17 και την παράγραφο 1 σημεία 9 
και 10, απαιτείται από την Επιτροπή να υποβάλει το 2009 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/12/ΕΚ, και δεύτερη 
έκθεση δύο έτη μετά την ημερομηνία ανοίγματος των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών 
επιβατών, σχετικά με την εφαρμογή της τροποποιητικής οδηγίας. Σύμφωνα με τις 
τροπολογίες του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει δύο φορές έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, την πρώτη δύο έτη μετά την ημερομηνία ανοίγματος 
των διεθνών μεταφορών επιβατών, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τη 
δεύτερη δύο έτη μετά την προτεινόμενη ημερομηνία ανοίγματος της αγοράς εγχώριων 
μεταφορών επιβατών. 

Τροπολογίες 3 και 11. Υιοθετώντας σχετική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 11 και παράγραφο 1 σημεία 8) 3δ), δεν απαιτείται από τα 
κράτη μέλη που έχουν ανοίξει την αγορά τους σε διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
επιβατών να παρέχουν δικαιώματα πρόσβασης πριν από την ημερομηνία ανοίγματος της 
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αγοράς που προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε 
άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες θυγατρικές τους στις οποίες έχει δοθεί άδεια σε κράτος μέλος 
όπου δεν χορηγούνται δικαιώματα πρόσβασης παρόμοιας φύσης. 

Η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί αυτές τις τροποποιήσεις τις οποίες είχε απορρίψει μετά την 
πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου 2006 με ειδική 
πλειοψηφία δεν υπονομεύει τους βασικούς στόχους και τη θεμελιώδη προσέγγιση της 
πρότασής της και, άρα, την υποστηρίζει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής προς καταχώρηση στα πρακτικά του 
Συμβουλίου 

Κατά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την κοινή θέση που αφορά την οδηγία σχετικά 
με την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών 
σιδηροδρόμων, το Συμβούλιο συμφωνεί επίσης για τα ακόλουθα σημεία. 

1. Το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Κοινότητα 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο σταδιακά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
δημόσιων υπηρεσιών. 

2. Τούτο σημαίνει ότι, όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών, το άνοιγμα της αγοράς 
μέσω των ισχυουσών νομοθετικών προτάσεων αφορά μόνο υπηρεσίες διεθνών 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των ενδομεταφορών, 
και όχι εσωτερικές μεταφορές επιβατών. 

3. Ο μελλοντικός κανονισμός για τις δημόσιες σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές 
επιβατών που αποσκοπεί κυρίως στη θέσπιση νομικού πλαισίου για αντιστάθμιση 
των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και όχι στο άνοιγμα της αγοράς των 
υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, θα πρέπει να επιτρέπει απευθείας ανάθεση 
συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών. Η 
απευθείας ανάθεση αυτή δεν θα πρέπει να απαιτεί περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς 
των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών πέραν από ό,τι έχει 
συμφωνηθεί με την οδηγία που τροποποιεί την οδηγία 91/440. 

4. Ομοίως, το Συμβούλιο θεωρεί σημαντικό να εξακολουθήσει να υπάρχει η 
δυνατότητα για τις δημόσιες αρχές να προβλέπουν τη λειτουργία ενοποιημένων 
σιδηροδρομικών δικτύων και σημειώνει ότι στα πλαίσια αυτά μπορεί να απαιτηθεί 
να προβλέπεται από τον κανονισμό ΥΔΥ η απευθείας ανάθεση συμβάσεων για τα 
δίκτυα αυτά. 

5. Στα πλαίσια μελλοντικών συζητήσεων για τον κανονισμό, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η ύπαρξη συνοχής μεταξύ της οδηγίας για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/440 και του κανονισμού ΥΔΥ, προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη 
νομική σαφήνεια. 

6. Τα θέματα που θα πρέπει να διευκρινισθούν κατά την επίτευξη συμφωνίας όσον 
αφορά τον κανονισμό ΥΔΥ περιλαμβάνουν ειδικότερα τα εξής 

• τον καθορισμό των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, των αστικών και 
περιφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, λόγω των ειδικών συνθηκών των διαφόρων αρμοδίων αρχών, 

• τον καθορισμό της ευθύνης για τη χρηματοδότηση διεθνών συμβάσεων δημοσίων 
υπηρεσιών, 

• την κλίμακα των επενδύσεων κατά τον υπολογισμό της διάρκειας των δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών. 
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7. Το Συμβούλιο δεσμεύεται να επιδιώξει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας όσον 
αφορά τον κανονισμό ΥΔΥ το συντομότερο δυνατόν εντός του 2006. Είναι 
απαραίτητο να σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά το προσεχές εξάμηνο και να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γενικές αρχές της διαφάνειας, της επικουρικότητας και 
της νομικής σαφήνειας. 




