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1. Ιστορικό

Η πρώτη δέσμη για τις σιδηροδρομικές μεταφορές που εγκρίθηκε το 2001 ήταν η πρώτη 
πραγματική απόπειρα για την ανάσχεση της παρακμής των σιδηροδρομικών μεταφορών που 
παρατηρήθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα και τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού 
κανονιστικού πλαισίου. Αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του 
κλάδου και την ελκυστικότητά του σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφοράς. Ωστόσο, η πρώτη 
αυτή μεταρρύθμιση δεν κατόρθωσε να βελτιώσει την κατάσταση των σιδηροδρόμων και να 
ενισχύσει το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ήταν και ο 
στόχος της Λευκής Βίβλου του 2001 για τις μεταφορές.

Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο σχετικά με το ψήφισμα της 11 Ιουνίου 
2010 για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές απεκάλυψε ότι 
ένας από τους λόγους της στασιμότητας που παρατηρήθηκε στον κλάδο αυτό ήταν η 
απροθυμία των κρατών μελών να εφαρμόσουν σωστά την πρώτη δέσμη και να επιτύχουν 
τους στόχους που ορίζονταν σε αυτήν.

Σε συνέχεια του ψηφίσματος αυτού, η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά 
13 κρατών μελών «λόγω μη ορθής εφαρμογής διαφόρων τμημάτων της πρώτης 
σιδηροδρομικής δέσμης». Οι ενέργειες αυτές εστιάζουν κυρίως στην έλλειψη διαχωρισμού 
μεταξύ διαχειριστών της υποδομής και των υφιστάμενων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, 
σχετικά με τη δυσκολία επίτευξης δικαίου καθορισμού των χρεώσεων από πλευράς του 
διαχειριστή της υποδομής και τις ανεπαρκείς εξουσίες και ανεξαρτησία των ρυθμιστικών 
φορέων.

2. Η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή προτείνει την αναδιατύπωση των τριών οδηγιών που αποτελούν την πρώτη 
σιδηροδρομική δέσμη1 (εφεξής "Αναδιατύπωση"), που συνοδευόταν από Ανακοίνωση2. Με 
στόχο τη βελτίωση της απλούστευσης, της αποσαφήνισης και του εκσυγχρονισμού, η 
Επιτροπή συγχωνεύει τις 3 οδηγίες της πρώτης σιδηροδρομικής δέσμης και των 
συνεπακόλουθων τροποποιήσεών τους.

Ωστόσο, πέρα από την κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η Επιτροπή προτίθεται να 
βελτιώσει τη χρηματοδότηση και τη χρέωση των σιδηροδρομικών υποδομών, τους όρους 
ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της δέουσας εποπτείας της αγοράς. Τα τρία αυτά θέματα 
αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα στα κάτωθι κεφάλαια:

 Το Κεφάλαιο II για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων της Ένωσης περιλαμβάνει διάταξη 
σχετικά με την ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων, τον διαχωρισμό μεταξύ της διαχείρισης υποδομής και των λειτουργιών 
μεταφοράς και της χρηματοοικονομικής κατάστασης του σιδηροδρομικού τομέα. 

                                               
1 Οδηγία 2001/12 για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων, οδηγία 2001/13 σχετικά με την παροχή 
αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οδηγία 2001/14 σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των 
σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την 
πιστοποίηση ασφαλείας
2 COM(2010)474
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Προστίθεται διάταξη με σκοπό να περιοριστούν οι παρεμβάσεις των κρατών μελών στη 
διαχείριση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής. Οι βασικές λειτουργίες του διαχειριστή υποδομής
καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας.

Το Τμήμα 4 και το Παράρτημα III σχετικά με τους όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, 
περιέχουν βασικές τροποποιήσεις: προσθέτουν απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας όσον 
αφορά τη διαχείριση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς 
και την υποχρέωση των φορέων παροχής εγκατεστημένων σιδηροδρομικών υπηρεσιών 
να εκμισθώνουν τις διευκολύνσεις εξυπηρέτησης που δεν χρησιμοποιούνται για
διάστημα άνω των 2 ετών.

 Το κεφάλαιο III για την αδειοδότηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων διατηρεί τη 
διαδικασία αδειοδότησης σιδηροδρομικής επιχείρησης χωρίς σοβαρές αλλαγές. Εισάγει 
ωστόσο μια νέα διάταξη στο άρθρο 17 που υποχρεώνει κράτη μέλη ή υπηκόους κρατών 
μελών να κατέχουν συνολικά ποσοστό άνω του 50% σε κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση 
που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση αδειοδότησης στην ΕΕ. 

 Το κεφάλαιο IV για τη χρέωση της χρήσης υποδομών και την εκχώρηση της δυνατότητας 
αυτής περιέχει διάφορες διατάξεις με σημαντικές αλλαγές: 

- καθορισμός των χρεώσεων υποδομής και υπηρεσιών: οι βασικές αρχές χρέωσης 
διατηρούνται υπό την παρούσα τους μορφή. Ωστόσο, η Επιτροπή προτίθεται να 
αποσαφηνίσει τον τρόπο εφαρμογής των αρχών αυτών (Παράρτημα VIII, σημεία 1 και 
3). Προτείνει επίσης να καταστεί υποχρεωτική η διαφοροποίηση των χρεώσεων βάσει 
των χαρακτηριστικών εκπομπής θορύβου του τροχαίου υλικού της αμαξοστοιχίας και 
τη σύνδεσή του με την έναρξη ισχύος της οδηγίας περί Eurovignette. Η διαφοροποίηση 
των χρεώσεων για τα άλλα περιβαλλοντικά κόστη παραμένει προαιρετική, ενώ επίσης 
και η χρέωση που θα αυξάνει τα έσοδα των διαχειριστών υποδομής θα εξαρτηθεί 
επίσης και από την οδηγία Eurovignette. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τον προσωρινό 
περιορισμό των χρεώσεων αμαξοστοιχιών που είναι εξοπλισμένες με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS) για την επιτάχυνση της ανάπτυξης 
διαλειτουργικών τεχνολογιών.

- Κατανομή μεταφορικής ικανότητας: Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών υποδομής για τη διεθνή 
μεταφορική ικανότητα στο άρθρο 40 και τη γενίκευση της έννοιας των 
εξουσιοδοτημένων αιτούντων στο άρθρο 41. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 
αιτούντων για παρεμφερείς σιδηροδρομικές διαδρομές, οι απαιτούμενες πληροφορίες 
θα παρέχονται δωρεάν για τη διαδικασία συντονισμού και το σύστημα επίλυσης 
διαφορών που τελεί υπό τη διαχείριση των διαχειριστών υποδομής στο άρθρο 46.

- Ρυθμιστικοί φορείς: καθίστανται ανεξάρτητοι από κάθε άλλη δημόσια αρχή όσον 
αφορά την οργάνωση, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση προσωπικού.
Οι εξουσίες τους διευρύνονται προκειμένου να καλύψουν την πρόσβαση και τη χρέωση 
των σχετικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών και την εποπτεία του ανταγωνισμού στον 
τομέα αυτό. Οι ρυθμιστικοί φορείς διαθέτουν διάφορα μέσα: ενέργειες ιδίας 
πρωτοβουλίας· επιβολή των αποφάσεων τους μέσω κυρώσεων, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και πρόστιμα· δυνατότητα έναρξης ελέγχων για τον χωρισμό των 
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λογαριασμών και την κατάρτιση συμπερασμάτων όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. 
Η Επιτροπή ενισχύει τη συνεργασία μέσω της δημιουργίας ομάδας εργασίας για τους 
εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς.

3. Πρώτες παρατηρήσεις και προσανατολισμοί

Η αναδιατύπωση αποσκοπεί στην καθιέρωση μιας συνολικής και ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς σε όλα τα τμήματά της, συμπεριλαμβανομένων των 
επιβατικών και εμπορευματικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η εισηγήτρια στηρίζει τον 
στόχο αυτό, και ιδιαίτερα την άρση των τελευταίων τεχνικών και διοικητικών εμποδίων στις 
διάφορες εθνικές αγορές, όπως τον στήριξε και το Κοινοβούλιο κατά τις συζητήσεις που 
διενεργήθηκαν για τις προηγούμενες σιδηροδρομικές δέσμες. Αυτή η ευρωπαϊκή 
σιδηροδρομική αγορά πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, 
μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο 
ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Πέρα του γενικού αυτού στόχου, η εισηγήτρια επιθυμεί να επισύρει την προσοχή σε ορισμένα 
θέματα σχετικά με μερικά στοιχεία στα οποία αναφέρεται μάλλον ανεπαρκώς, κατά την 
άποψη της εισηγήτριας, η αναδιατύπωση, τα οποία όμως έχουν ζωτική σημασία για την 
καθιέρωση πραγματικά ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Ως βάσει των 
προβληματισμών η εισηγήτρια χρησιμοποιεί το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε 
σχεδόν ομόφωνα στην Επιτροπή Μεταφορών (με 38 ψήφους υπέρ και καμία κατά). Το 
ψήφισμα αυτό αναφέρεται ειδικότερα στην ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής, την 
έλλειψη πόρων και εξουσιών των ρυθμιστικών φορέων καθώς και στη χρέωση των 
υποδομών.

(α) Ο ρυθμιστικός φορέας

Στο πρόσφατο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο διατυπώνει ανησυχία σχετικά με τις ανεπαρκείς 
εξουσίες και τους πόρους των ρυθμιστικών φορέων. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς την 
σημαντική ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, η μεταξύ τους 
συνεργασία ενισχύεται και υπερβαίνει την ισχύουσα επί του παρόντος ανταλλαγή 
πληροφοριών: η Επιτροπή προτίθεται να υποχρεώσει τους ρυθμιστικούς φορείς να 
συνεργάζονται, ιδίως στην περίπτωση καταγγελιών που αφορούν διεθνείς σιδηροδρομικές 
διαδρομές. Όμως η Επιτροπή δεν προτείνει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα 
εποπτείας αντίστοιχο με αυτό που ήδη υπάρχει σε άλλους κλάδους δικτύων που πρόσφατα 
άνοιξαν στον ανταγωνισμό, όπως η ενέργεια ή οι τηλεπικοινωνίες. 

Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως την προσέγγιση της Επιτροπής για αύξηση της 
ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων των εθνικών ρυθμιστικών φορέων και θεωρεί ότι η 
ενίσχυση του ρυθμιστικού ελέγχου αποτελεί την πρώτη επιβεβλημένη μεταρρύθμιση που 
πρέπει να γίνει στον σιδηροδρομικό τομέα: ο αποτελεσματικός ρυθμιστικός ελέγχου σε 
εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη περαιτέρω
ολοκλήρωσης των εθνικών σιδηροδρομικών αγορών, καθόσον διασφαλίζει τους κανόνες για 
μια δίκαιη και χωρίς διακρίσεις σιδηροδρομική αγορά.

Ο ρόλος του ρυθμιστικού φορέα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και οι αρμοδιότητές του να 
διευρυνθούν και σε ορισμένους νέους τομείς. Επί παραδείγματι, πρέπει να είναι σε θέση να 
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ελέγχει ότι οι εθνικοί κανονισμοί ασφαλείας και οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές δεν 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για τον περιορισμό του ανοίγματος των αγορών, καθόσον τα 
θέματα ασφάλειας και πιστοποίησης συχνά λειτουργούν ως άλλοθι για τον περιορισμό της 
πρόσβασης στην αγορά. Ωστόσο, ο ρόλος του ρυθμιστικού φορέα, όπως προτείνεται από την 
Επιτροπή, ενισχύεται επίσης και σε τομείς που υπερβαίνουν την παραδοσιακή ελεγκτική 
λειτουργία όπως η αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου ή η αξιολόγηση των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εισοδηματικών αναγκών για την κάλυψη των στόχων 
όσον αφορά την επίδοση. Η εισηγήτρια υποστηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο του εν λόγω ρυθμιστικού ελέγχου, επί παραδείγματι, μέσω ενός πιο θεσμοθετημένου 
συστήματος σε σύγκριση με την αυστηρά συνεταιριστική προσέγγιση της Επιτροπής.

(β) Χρηματοδότηση των υποδομών και χρεώσεις

Το Κοινοβούλιο επικρίνει σταθερά την έλλειψη επενδύσεων και χρηματοδότησης των 
σιδηροδρομικών συστημάτων από πλευράς κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά το σύστημα 
των διευρωπαϊκών δικτύων, παρά τις συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας 2001/12 για τη 
χρηματοδότηση των υποδομών και το σιδηροδρομικό χρέος. Η Επιτροπή εισάγει ορισμένες 
νέες διατάξεις για τη βελτίωση της χρηματοδότησης των σιδηροδρομικών υποδομών. Μεταξύ 
αυτών, καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση πενταετών στρατηγικών σχεδίων για την 
ανάπτυξη της εθνικής υποδομής (άρθρο 8). Οι στρατηγικές αυτές πρέπει να καλύπτουν τις 
μελλοντικές ανάγκες κινητικότητας και να διασφαλίζουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση του 
σιδηροδρομικού συστήματος. Τα επιχειρηματικά σχέδια που καταρτίζονται από τους 
διαχειριστές υποδομής, με βάση διαβούλευση που διενεργείται με όλους τους φορείς της 
αγοράς, πρέπει να σέβονται το εν λόγω νέο πλαίσιο. Αυξάνονται επίσης οι υποχρεώσεις 
ενίσχυσης της διαφάνειας των δεσμεύσεων των κρατών μελών και των διαχειριστών της 
υποδομής, όπως επί παραδείγματι με τη δημοσιοποίηση του πλαισίου χρέωσης. Οι διατάξεις 
αυτές συνιστούν πρόοδο προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις 
υποχρεώσεις που πρέπει να γίνονται σεβαστές από πλευράς κρατών μελών.

Η Επιτροπή προτείνει να καταστούν υποχρεωτικές οι συμβατικές συμφωνίες μεταξύ του 
διαχειριστή υποδομής και των δημοσίων αρχών προκειμένου να διασφαλιστεί η εναλλακτική 
πηγή χρηματοδότησης των υποδομών πέρα των χρεώσεων. Οι παράμετροι τέτοιων
συμφωνιών, η διάρκεια των οποίων παρατείνεται από τρία σε τουλάχιστον πέντε χρόνια, 
ενισχύονται στο Παράρτημα VII, μέσω, επί παραδείγματι, της συμπερίληψης δεικτών περί 
επίδοσης στη συμβατική συμφωνία. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την 
σωστή αξιοποίηση του δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι που ορίζονται θα είναι 
επαρκώς φιλόδοξοι. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι για να καταστούν οι συμφωνίες αυτές 
αποτελεσματικές έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς θα έχουν ίσες 
ευκαιρίες να διατυπώσουν τις ανάγκες τους.

Όσον αφορά τη διαμόρφωση των χρεώσεων υποδομής με βάση τις επιδόσεις στο τομέα της 
εκπομπής θορύβου των αμαξοστοιχιών, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η εσωτερίκευση των 
εξωτερικών συνιστωσών πρέπει να γίνει με συντονισμένο τρόπο μεταξύ των μέσων 
μεταφοράς, ώστε να διαμορφωθούν δίκαιες συνθήκες συνδυασμένων μεταφορών και 
ανταγωνισμού μεταξύ των μέσων μεταφοράς. Θα μπορούσε να υποβάλει τροπολογίες για την 
επίταση της προϋπόθεσης αυτής, ιδίως όσον αφορά τις οδικές μεταφορές. Τα κίνητρα για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ERTMS προτείνονται μέσω της προσωρινής μείωσης των 
χρεώσεων υποδομής των σιδηροδρόμων. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία τα 
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κίνητρα αυτά να είναι ουδέτερα από πλευράς εσόδων για όλους τους σιδηροδρομικούς 
φορείς, χωρίς να δημιουργούν περαιτέρω δυσκολίες χρηματοδότησης στους διαχειριστές 
υποδομής.

Επιπλέον, σε αρκετά κράτη μέλη το σύστημα τροχαίας χρέωσης που αποτελεί έναν από τους 
πόρους που διαθέτουν οι διαχειριστές υποδομής για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της 
συντήρησης των υποδομών, δεν παρέχει αρκετά κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων του 
σιδηροδρομικού δικτύου. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει να καθοριστούν βασικές αρχές για 
τον μηχανισμό επιδόσεων στο σημείο 4 του παραρτήματος VIII.

Τα μέτρα αυτά κινούνται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας υγιούς 
χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής αλλά εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα κατά
πόσον αυτά θα αρκέσουν λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων στα κράτη μέλη. Τα 
θεμέλια της χρηματοδοτικής υποδομής παραμένουν εύθραυστα. Πρέπει να αναζητηθούν 
τρόποι για τη συγκέντρωση συμπληρωματικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον 
σιδηροδρομικό τομέα, πέρα από τη βελτίωση της διαφάνειας και των προαναφερθέντων 
κινήτρων.

(γ) Προϋποθέσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 

Η Επιτροπή ενισχύει τις διατάξεις στον τομέα αυτό, κυρίως το άρθρο 13. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή προτείνει 
τον νομικό και οργανωτικό διαχωρισμό των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης από τις 
δεσπόζουσας σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τολμά να αντιμετωπίσει τον 
συνολικό διαχωρισμό μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και των φορέων μεταφοράς, γεγονός 
που πλήττει περισσότερο τον δίκαιο και χωρίς διακρίσεις ανταγωνισμό. Το ζήτημα είναι κατά 
πόσον η Επιτροπή διαθέτει επαρκή ή δυσανάλογη φιλοδοξία όσον αφορά τους στόχους περί
δίκαιης και αμερόληπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες για όλους τους αιτούντες και κατά πόσο 
θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλα μέτρα που να διασφαλίσουν την πρόσβαση αυτή.

(δ) Ο διαχωρισμός της διαχείρισης υποδομής και της λειτουργίας των μεταφορικών 
υπηρεσιών

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως διατυπώσει τις ανησυχίες του σχετικά με το γεγονός 
ότι οι διαχειριστές υποδομής δεν διαθέτουν επαρκή ανεξαρτησία από την κατεστημένη 
σιδηροδρομική επιχείρηση. Η εξασφάλιση αυτής της ανεξαρτησίας των διαχειριστών 
υποδομής έχει ζωτική σημασία καθόσον διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην παροχή 
πρόσβασης στην υποδομή και τη χρέωση. Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως τις απόψεις του 
Κοινοβουλίου, με τις οποίες επικρινόταν «το γεγονός ότι δεν έχουν παρασχεθεί πρακτικές και 
νομικές εγγυήσεις για την ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής […], ιδιαίτερα όταν αυτοί 
αποτελούν μέρος σιδηροδρομικής επιχείρησης που περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες 
σιδηροδρομικών μεταφορών» (παράγραφος 7, του ψηφίσματος του Ιουνίου 2010) .

Αυτή η έλλειψη ανεξαρτησίας παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες
και παρακωλύει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου που συνεχίζει να 
τελεί υπό τη διαχείριση με βάση αυστηρά εθνικά προτάγματα. Αυτός είναι και ο λόγος για 
τον οποίο το Κοινοβούλιο, στο πρόσφατο ψήφισμά του, καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
την ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής ως θέμα προτεραιότητας στη διαδικασία 
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αναδιατύπωσης. Ωστόσο, προς μεγάλη απογοήτευση της εισηγήτριας, η πρόταση της 
Επιτροπής δεν προβλέπει καμία πρόοδο όσον αφορά τον διαχωρισμό χρέωσης. Είναι πλέον 
καιρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να 
επιτευχθεί ο διαχωρισμός χρέωσης σε μια ενιαία ευρωπαϊκή σιδηροδρομική αγορά, όπως 
συνέβη ήδη σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες. Προς τούτο, το 
Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός πραγματικά 
ευρωπαϊκού μοντέλου σιδηροδρομικής αγοράς που θα βασίζεται σε λίγους σαφείς και 
διαφανείς κανόνες και θα οδηγήσει σε μια πιο ενιαία σε σχέση με σήμερα κανονιστική 
ρύθμιση σε ολόκληρη την Ένωση. Χωρίς να υπεισερχόμαστε στο ζήτημα της ιδιοκτησίας, η 
εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να επιτραπούν μόνο οι απολύτως ανεξάρτητοι από νομική, 
οργανωτική και θεσμική πλευρά, διαχειριστές υποδομής.

(ε) Παραρτήματα και πεδίο αναφοράς των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Η πρόταση περιλαμβάνει εννέα παραρτήματα τα οποία, με βάση το παρόν κείμενο, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Η εισηγήτρια 
συνειδητοποιεί το γεγονός ότι η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει επαρκή ευελιξία για την 
προσαρμογή των κανόνων με βάση τις νομικές, πολιτικές και τεχνικές εξελίξεις. Ωστόσο, η 
οδηγία πρέπει να παρέχει μια στέρεη βάση ρύθμισης που θα σηματοδοτεί με σαφήνεια την 
κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η Επιτροπή. Ορισμένα από τα παραρτήματα 
αυτά μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίον θα ρυθμίζεται ο 
κλάδος και, ως εκ τούτου, μπορούν να θεωρηθούν ως ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας. 
Συνεπώς, η εισηγήτρια προτείνει κάθε παράρτημα να την αξιολογηθεί επί της ουσίας 
ξεχωριστά προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον τα στοιχεία που περιέχει πρέπει να 
τροποποιηθούν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας αντί των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.


