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Δήλωση της Επιτροπής  

 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η επίκληση του άρθρου 5, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο 

β) είναι απολύτως αντίθετη με το γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού 182/2011 (ΕΕ L 55, 

28.2.2011, σ. 13). Η επίκληση της εν λόγω διάταξης πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη 

ανάγκη παρέκκλισης από τον κανόνα αρχής, δηλαδή ότι η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης όταν δεν υποβάλλεται γνώμη. Δεδομένου ότι αποτελεί εξαίρεση από τον 

γενικό κανόνα που καθορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 4, η επίκληση του δεύτερου εδαφίου, 

στοιχείο β) δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως «διακριτική ευχέρεια» του νομοθέτη, αλλά θα πρέπει 

να ερμηνεύεται συσταλτικά και, ως εκ τούτου, να είναι αιτιολογημένη. 
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Μολονότι η Επιτροπή στηρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με την προσφυγή στη διάταξη αυτή σε εννέα ειδικές περιπτώσεις που έχουν 

αιτιολογηθεί βάσει των πιθανών συνεπειών τους για τη λειτουργία της αγοράς σιδηροδρομικών 

μεταφορών και για τα δημόσια οικονομικά, εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η εν λόγω 

αιτιολόγηση δεν αντανακλάται σε μια αιτιολογική σκέψη. 

 

Δήλωση της Γερμανίας 

 

Η διάταξη του άρθρου 32, παράγραφος 4 προβλέπει περαιτέρω υποχρεωτική διαφοροποίηση των 

τελών για διαδρομές, προκειμένου να δώσει κίνητρα για σιδηροδρόμους εξοπλισμένους με το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου των Τρένων (ETCS). Η Γερμανία είναι αντίθετη με την έγκριση, 

εκ μέρους των κρατών μελών, "διατάξεων περί ευθύνης" για τυχόν χρηματοοικονομικά ελλείμματα 

των επιχειρήσεων σιδηροδρομικής υποδομής (EIU) λόγω διαφοροποιήσεων στις τιμές των 

δρομολογίων. 

Η Γερμανία θεωρεί δεδομένο ότι εξακολουθεί να ισχύει η δήλωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο 

της 16ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση γενικών κατευθυντήριων γραμμών για την πρόταση 

οδηγίας· σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, οι επιφυλάξεις σχετικά με τον προϋπολογισμό (αιτιολογικές 

παράγραφοι 10 και 37) αναφέρονται ρητά και στο άρθρο 8, παράγραφος 4. 

Επιπλέον, η Γερμανία θεωρεί δεδομένο ότι το άρθρο 31, παράγραφος 5, τρίτη υποπαράγραφος δεν 

προβλέπει την εισαγωγή διαφορετικών τιμών ανά τμήματα δρομολογίων αναλόγως του θορύβου, 

κατά τα οριζόμενα στην τέταρτη υποπαράγραφο, με αποκλειστικό σκοπό να χρηματοδοτηθεί ο 

εξοπλισμός εμπορευματικών συρμών, αλλά θεωρεί αντίθετα ότι το μέσο αυτό μπορεί να παράσχει 

γενικό κίνητρο για τη μείωση του θορύβου και δεν αποκλείει κατ’αρχήν άλλα μέτρα. 

 

Η Γερμανία επισημαίνει ότι η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 

προβλέπει την εισαγωγή ισολογισμών και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως για "την παροχή 

υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙ", και ότι ο ορισμός των παροχών υπηρεσιών στο παράρτημα ΙΙ 

περιλαμβάνει ως παράδειγμα τα αμαξοστάσια φύλαξης. Η Γερμανία εκτιμά ότι το άρθρο 13, 

παράγραφος 3, δεύτερη υποπαράγραφος, δεν αποσκοπεί στο να επιβάλει ξεχωριστούς 

ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεων για κάθε επιμέρους παροχή υπηρεσιών, 

αλλά στο διαχωρισμό ανά κατηγορία παροχής υπηρεσιών. 
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Κοινή δήλωση της Πολωνίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας  

 

Η Πολωνία και η Δημοκρατία τη Σλοβακίας προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του 

σιδηροδρομικού τομέα. H  Πολωνία και η Δημοκρατία τη Σλοβακίας διεξάγουν επί του παρόντος 

πολύπλοκες και δαπανηρές εργασίες αναδιάρθρωσης του διαχειριστή υποδομών. Η Πολωνία και η 

Δημοκρατία τη Σλοβακίας θα αυξήσουν σταδιακά τις επενδύσεις σε σιδηροδρομική υποδομή εντός 

της δημοσιονομικής τους ικανότητας.  

Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού 

σιδηροδρομικού χώρου είναι σημαντικό έγγραφο που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των 

σιδηροδρομικών μεταφορών. Παράλληλα, θα πρέπει να λάβει υπόψη τη δύσκολη 

χρηματοοικονομική κατάσταση των κρατών μελών και να περιλαμβάνει τις απαραίτητες 

μεταβατικές περιόδους. 

Η Πολωνία και η Δημοκρατία της Σλοβακίας θεωρούν ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

οδηγία δεν μπορούν να είναι αντιφατικές σε σχέση με τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το 

Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, ειδικότερα όσον αφορά τη δεσμευτική διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος για ορισμένα κράτη μέλη. Από την άποψη αυτή, οι προβλεπόμενες στην 

οδηγία μεταβατικές περίοδοι δεν είναι επαρκείς. 

Επιπλέον, η Πολωνία και η Δημοκρατία της Σλοβακίας εκτιμούν ότι ορισμένες από τις διατάξεις 

της οδηγίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ήδη υπάρχουσες γραμμές και αποκλειστικά για 

εμπορευματικούς μεταφορείς, με μη συνήθη τεχνικά χαρακτηριστικά για την ΕΕ, και οι οποίες 

συνδέουν μόνον ένα κράτος μέλος με συνορεύουσα τρίτη χώρα. Ωστόσο, στην οδηγία δεν 

περιλαμβάνεται επαρκής εξαίρεση. 

Λόγω των ανωτέρω, η Πολωνία και η Δημοκρατία της Σλοβακίας δεν μπορούν να υποστηρίξουν 

την οδηγία και απέχουν από την ψηφοφορία. 
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Δήλωση της Λετονίας 

 

Η Λετονία υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία αναδιατύπωσης της πρώτης σιδηροδρομικής 

δέσμης προκειμένου να απλοποιηθεί, να αποσαφηνιστεί και να εκσυγχρονιστεί το ρυθμιστικό 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. 

 

Ωστόσο η Λετονία εξακολουθεί να διατηρεί κάποιες αμφιβολίες σχετικά με ορισμένες διατάξεις 

της οδηγίας. 

- Το άρθρο 7 σημείο 1 προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να αποδείξουν ότι έχει 

επιτευχθεί η ανεξαρτησία των βασικών καθηκόντων ενός διαχειριστή υποδομής. Δεδομένου 

ότι η οδηγία δεν περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένα κριτήρια και δεν υφίσταται γενική 

απαίτηση από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι τα βασικά καθήκοντα ανατίθενται σε 

φορείς ή επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, 

υπάρχει το ενδεχόμενο ευρείας ερμηνείας και δεν μειώνονται η ασάφεια και τα κενά του 

υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Η μεταφορά της υπάρχουσας οδηγίας και των σχετικών 

διαδικασιών επί παραβάσει αποδεικνύει ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον 

τομέα αυτό. Η ύπαρξη σαφώς καθορισμένων κριτηρίων θα μπορούσε να είχε επιτρέψει την 

καλύτερη μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας και ταυτόχρονα να διασφαλίσει το 

σιδηροδρομικό τομέα ότι τα εθνικά μέτρα δεν είναι υπερβολικά σε σχέση με το ρυθμιστικό 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η Λετονία εκτιμά ότι η εντολή που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή στο άρθρο 63, σημείο 1, να 

προτείνει, κατά περίπτωση, νομοθετικά μέτρα για το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς στον 

τομέα της σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και την ανάπτυξη των κατάλληλων 

προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδομή, 

βασιζόμενη στις υφιστάμενες απαιτήσεις περί διαχωρισμού μεταξύ διαχείρισης της υποδομής 

και μεταφορικών ενεργειών και εκτιμά τις επιπτώσεις των τυχόν σχετικών μέτρων, αποτελεί 

ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά ταυτόχρονα δε διασφαλίζει την απαραίτητη 

ασφάλεια ότι το θέμα θα επιλυθεί μελλοντικά. 
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- Η Λετονία επαναλαμβάνει επίσης την ανησυχία της όσον αφορά την ένταξη του καθήκοντος 

της συλλογής των χρεώσεων υποδομής στον κατάλογο βασικών καθηκόντων (άρθρο 7, 

σημείο 1). Η Λετονία κατανοεί πλήρως την ανάγκη να προστατευθούν οι εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες· ωστόσο, στην περίπτωση της Λετονίας το καθήκον αυτό θα πρέπει 

να μεταφερθεί από το διαχειριστή υποδομής, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ένας ιδιοκτήτης της 

υποδομής, προς τον εκτελεστή των βασικών καθηκόντων. Κάτι τέτοιο θα μείωνε την 

ικανότητα του διαχειριστή υποδομής να ελέγχει αποτελεσματικά τα οικονομικά του και θα 

είχε επιπλέον αρνητικό αντίκτυπο στις υπάρχουσες ή μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις 

του, καθώς και στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της υποδομής. 

 
- Η Λετονία εκτιμά εξάλλου ότι η λύση για το θέμα που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

σχετικά με το άρθρο 17, σημείο 1, όσον αφορά τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης 

αναφορικά με τις σχέσεις με τρίτες χώρες και σε δίκτυο του οποίου το εύρος τροχιάς είναι 

διαφορετικό από το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της Ένωσης και το οποίο είναι είτε 

γεωγραφικά αποσπασμένο ή βρίσκεται σε περιφερειακή περιοχή της Ένωσης, δεν είναι 

επαρκής και εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα έπρεπε να είχαν ορισθεί εξαρχής στο κυρίως 

μέρος της οδηγίας σαφείς κανόνες προκειμένου να μπορούν να εφαρμόζονται περιορισμοί για 

τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που να ελέγχονται κατά αποτελεσματικό τρόπο άμεσα ή 

έμμεσα μέσω της συμμετοχής της τρίτης χώρας ή των υπηκόων τρίτης χώρας στο μετοχικό 

κεφάλαιο. 

 
Με επιφύλαξη των ανωτέρω ανησυχιών, η Λετονία κατανοεί τη σημασία της προώθησης της 

δημιουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και εκφράζει συνεπώς την 

υποστήριξή της προς τον τελικό συμβιβασμό της οδηγίας, καλώντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να λάβει τα προαναφερόμενα θέματα υπόψη της κατά την εκπόνηση μελλοντικών 

νομοθετικών πράξεων στον τομέα αυτό. 

 
Δήλωση της Αυστρίας  

 
Η Αυστρία υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία η πρώτη δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές 

γραμμές να υποστεί επεξεργασία προκειμένου να απλουστευθεί το νομοθετικό πλαίσιο στον 

ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Η Αυστρία εκτιμά ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες αποτελούν φιλικότερη προς το 

περιβάλλον εναλλακτική λύση από τις οδικές μεταφορές. 
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Ως εκ τούτου η Αυστρία υποστηρίζει, όπως και πολλά άλλα κράτη μέλη, εξ ολοκλήρου τους 

ευρωπαϊκούς στόχους σχετικά με το ETCS. Σε εθνικό επίπεδο αυτό αποδεικνύεται σαφώς από το 

σχέδιο μεταπήδησης σε ETCS στην Αυστρία και ακόμα περισσότερο από το αυστριακό πρόγραμμα 

προώθησης σχετικά με τον εξοπλισμό των συρμών με ETCS επιπέδου 2. Το εν λόγω πρόγραμμα 

προώθησης ETCS, το οποίο κοινοποιήθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται το 2011, παρέχει άμεσα 

κίνητρα για τον εξοπλισμό των συρμών με ETCS επιπέδου 2, το οποίο είναι συμβατό προς το 

προτεινόμενο στην απόφαση της Επιτροπής 2008/386/ΕΚ. 

 

Θα πρέπει εν προκειμένω να τονισθεί ότι η διάταξη του άρθρου 32, παράγραφος 4, μπορεί να 

ερμηνευθεί μόνον κατά την έννοια ότι τα κράτη μέλη, δηλαδή οι διαχειριστές υποδομής των 

κρατών μελών, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν πρόγραμμα προώθησης του ETCS για 

τον εξοπλισμό των συρμών τους,  δεν έχουν την ίδια υποχρέωση διαφοροποίησης της χρέωσης για 

τη χρήση των σιδηροδρόμων σε διαδρόμους ETCS σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 

2009/561/ΕΚ με τα κράτη μέλη που δεν έχουν δώσει κίνητρα για τον εξοπλισμό των συρμών με 

ETCS από τις επιχειρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών. 

 

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να καθορισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι βασικές προϋποθέσεις για τον 

τομέα αυτό και να αφεθεί στα κράτη μέλη ο τρόπος οργάνωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών 

στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στόχων. Επιπλέον, η Αυστρία είναι αντίθετη προς τον υποχρεωτικό 

διαχωρισμό των παροχών μέσω της ξεχωριστής τήρησης λογιστικών βιβλίων και ισολογισμών που 

συνεπάγεται υπερβολικό οικονομικό και διοικητικό φόρτο και υπερβολική παρέμβαση στην 

ελευθερία λήψεως χρηματοοικονομικών αποφάσεων από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.  

Για το λόγο αυτό η Αυστρία είναι αντίθετη προς τη διατύπωση του άρθρου 13, παράγραφοι 3 και 6 

και δεν μπορεί να συμφωνήσει με την εν λόγω νομοθετική πράξη. 

 

 

________________________ 


