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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση Κανονισµoύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
επιβατών διεθνών σιδηροδροµικών γραµµών»
COM(2004) 143 τελικό — 2004/0049 (COD)
(2005/C 221/02)
Στις 28 Απριλίου 2004, το Συµβούλιο αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρο 71 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω
πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότηση στις 17 Ιανουαρίου 2005, µε εισηγητή τον κ.
CHAGAS.
Κατά την 414η σύνοδο ολοµέλειας (συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2005) η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 119 ψήφους υπέρ, 1 ψήφου κατά και 4 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

1.1 Η παρούσα πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδροµικών γραµµών (στο εξής
«κανονισµός για την ποιότητα των µεταφορών επιβατών») αποτελεί
τµήµα της επονοµαζόµενης τρίτης δέσµης µέτρων για τους σιδηροδρόµους, η οποία εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3
Μαρτίου 2004. Τα λοιπά στοιχεία (της δέσµης) είναι τα ακόλουθα:

— «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων»,
(COM(2004) 139 τελικό)·

— «Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού
οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό
δίκτυο της Κοινότητας», (COM(2004) 142 τελικό)·

— «Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τον οποίο θεσπίζονται οι όροι αποζηµίωσης σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπηρεσιών σιδηροδροµικών
εµπορευµατικών µεταφορών προς τις συµβατικές απαιτήσεις
ποιότητας», (COM(2004) 144 τελικό)·

καθώς και

— «Ανακοίνωση της Επιτροπής:» Συνέχιση της ολοκλήρωσης του
ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος: η τρίτη δέσµη
µέτρων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, (COM(2004) 140)

— Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τη
σταδιακή ελευθέρωση της αγοράς για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών (SEC(2004)236).

1.2 Η πρώτη δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους (που
αποκαλείται και δέσµη µέτρων για τις υποδοµές) τέθηκε σε ισχύ
στις 15 Μαρτίου 2001 και έπρεπε να έχει ενσωµατωθεί στην εθνική
νοµοθεσία έως τις 15 Μαρτίου 2003. Περιέχει δε τα ακόλουθα
στοιχεία:

— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440 /ΕΟΚ: εκτός άλλων, για την
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά των διεθνών σιδηροδροµικών
µεταφορών εµπορευµάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα σιδηροδροµικών µεταφορών έως τις 15 Μαρτίου 2003 και την ελευθέρωση του συνόλου των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών
εµπορευµάτων έως τις 15 Μαρτίου 2008 (1)

— ∆ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των διατάξεων για την
χορήγηση ευρωπαϊκής άδειας σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
(τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ) (2)

— Εναρµόνιση των διατάξεων που ισχύουν για τη χορήγηση του
δικαιώµατος χρήσης της σιδηροδροµικής υποδοµής και τη
χρέωση τελών υποδοµής, ρυθµίσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας (αντικαθιστά την οδηγία 95/19/ΕΚ) (3).

1.3 Τον Οκτώβριο του 2003, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 9 κρατών
µελών υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ενσωµατώσει τις διατάξεις της
πρώτης δέσµης µέτρων για τους σιδηροδρόµους στη νοµοθεσία
τους. Το Μάιο του 2004 υπήρχαν ακόµη πέντε κράτη µέλη τα
οποία δεν είχαν ενσωµατώσει στη νοµοθεσία τους τις διατάξεις, ενώ
δύο άλλα το είχαν κάνει µόνο εν µέρει.
(1) Οδηγία 2001/12/ΕΚ – ΕΕ L 75, 15.3.2001, σελ. 1 - Γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22.
(2) Οδηγία 2001/13/ΕΚ – ΕΕ L 75, 15.3.2001, σελ. 26 - Γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22.
(3) Οδηγία 2001/14/ΕΚ – ΕΕ L 75, 15.3.2001, σελ. 29 - Γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 209, 22-7-1999, σελ. 22.
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1.4 Η ∆εύτερη ∆έσµη Μέτρων για τους σιδηρόδροµους δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις
30 Απριλίου 2004 και πρέπει να ενσωµατωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες έως τις 30 Απριλίου του 2006. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει είναι τα ακόλουθα:
— Τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ: µεταφορά της
ηµεροµηνίας για την ελεύθερη πρόσβαση των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων στις 1 Ιανουαρίου 2006
και ελευθέρωση των εθνικών σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του καµποτάζ, από την 1η
Ιανουαρίου 2007 (1)·
— Οδηγία για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων (2)·
— Κανονισµός σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Σιδηροδρόµων (3)·
— Τροποποίηση της Οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (RL
96/48/ΕΚ) και για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (RL 2001/16/ΕΚ) (4)·
1.5 Με την πρώτη και τη δεύτερη δέσµη µέτρων για τους σιδηρόδροµους θεσπίστηκε η νοµική βάση για τη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς για τις σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων. Τα
µέτρα καλύπτουν την πρόσβαση στην αγορά, την χορήγηση αδειών
και πιστοποιητικών ασφαλείας για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,
την πρόσβαση στις υποδοµές και τον υπολογισµό των τελών
χρήσης, τη δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των
σιδηροδρόµων, καθώς και τη µέριµνα για την δηµιουργία ενός από
τεχνική άποψη διαλειτουργικού σιδηροδροµικού συστήµατος.
1.6 Όπως έχει ήδη επισηµανθεί από την ΕΟΚΕ στη γνωµοδότηση που εξέδωσε σχετικά µε τη δεύτερη δέσµη µέτρων για τους
σιδηροδρόµους (5), το νοµοθετικό πλαίσιο που δηµιουργήθηκε µε
την πρώτη και τη δεύτερη δέσµη µέτρων επιβάλει την πλήρη
αναδιοργάνωση του κλάδου, µε τη δηµιουργία νέων φορέων και
αρµοδιοτήτων.
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2.1.2 Στην περίπτωση καθυστερήσεως, ορίζονται οι κατώτατες
αποζηµιώσεις (Παράρτηµα ΙΙΙ) που πρέπει να καταβάλλονται, χωρίς
να χάνει ο επιβάτης το δικαίωµα µεταφοράς.

Παράρτηµα III

Είδος παρεχόµενης υπηρεσίας

∆ιεθνή ταξίδια σε (εν µέρει)
τακτικά δροµολόγια µεγάλης
ταχύτητας

∆ιεθνή ταξίδια σε απλά
τακτικά δροµολόγια (όχι
µεγάλης ταχύτητας)

∆ιάρκεια της
υπηρεσίας

50%
αποζηµίωση
στην
περίπτωση
καθυστέρησης

100%
αποζηµίωση
στην
περίπτωση
καθυστέρησης

Μέχρι 2
ώρες

30-60
λεπτά

Άνω των 60
λεπτών

Άνω των 2
ωρών

60-120
λεπτά

Άνω των
120 λεπτών

Μέχρι 4
ώρες

60-120
λεπτά

Άνω των
120 λεπτών

Άνω των 4
ωρών

120-240
λεπτά

Άνω των
240 λεπτών

2.1.3 Στο σχέδιο κανονισµού ρυθµίζονται εκτενώς τα δικαιώµατα των επιβατών σε περίπτωση απώλειας ανταποκρίσεων ή
ακύρωσης δροµολογίων, καθώς και η µεταχείριση που δικαιούνται
σε περίπτωση καθυστερήσεως ή απώλειας ανταποκρίσεως.

2.2 Παροχή πληροφοριών και πώληση εισιτηρίων
1.7 Με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή συνιστά να θεσπιστούν στον κλάδο των σιδηροδρόµων νοµοθετικοί κανόνες για την
προστασία των επιβατών στις διεθνείς µεταφορές, όπως έχει ήδη
συµβεί στις αεροµεταφορές όπου τα δικαιώµατα των επιβατών
προστατεύονται καλύτερα σε περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων
και καθυστερήσεων.

2. Η πρόταση της Επιτροπής
2.1 Ευθύνη και αποζηµίωση
2.1.1
Στην πρόταση κανονισµού ρυθµίζεται το θέµα της
ευθύνης των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων σε περίπτωση θανάτου,
τραυµατισµού επιβατών καθώς και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών.
(1) Οδηγία 2004/51/ΕΚ – ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σελ. 164
δότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14-3-2003, σελ. 131.
(2) Οδηγία 2004/49/ΕΚ – ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σελ. 44
δότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14-3-2003, σελ. 131.
(3) Οδηγία 881/2004/ΕΚ – ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σελ. 1
δότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14-3-2003, σελ. 131.
(4) Οδηγία 2004/50/ΕΚ – ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σελ. 114
δότηση της ΕΟΚΕ – ΕΕ C 61 της 14/3/2003, σελ. 131.
(5) ΕΕ C 61, 14/03/2003, σελ. 131.

- Γνωµο- Γνωµο-

2.2.1 Στο παράρτηµα I αναφέρονται οι στοιχειώδεις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
στους επιβάτες πριν, κατά και µετά το ταξίδι. Στο παράρτηµα II
αναφέρονται οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται
επί των εισιτηρίων.
2.2.2 Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει να πωλούν απλά
και/ή ενιαία εισιτήρια για κοµβικούς σιδηροδροµικούς σταθµούς
καθώς και για τις γύρω ζώνες. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η
συνεργασία περισσότερων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και η
σύναψη συµβάσεων για τη διασφάλιση της πωλήσεως ενιαίων
εισιτηρίων. Τα εισιτήρια αυτά πρέπει να προσφέρονται σε εκδοτήρια,
σε αυτόµατα µηχανήµατα, δια τηλεφώνου ή µέσω του ∆ιαδικτύου.
Σε περίπτωση που τα εκδοτήρια είναι κλειστά ή τα αυτόµατα
µηχανήµατα πωλήσεων δεν λειτουργούν, οι επιβάτες πρέπει να
µπορούν να προµηθεύονται στο τρένο εισιτήρια για διεθνείς διαδροµές. Οι «πωλητές συστηµάτων» πρέπει να παρέχουν πληροφορίες
και να διαθέτουν εισιτήρια για όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις.

- Γνωµο- Γνωµο-

2.2.3 Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενηµερώνουν το κοινό για τυχόν σχέδια που έχουν για τη διακοπή της
παροχής διεθνών υπηρεσιών.
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2.3 Πρόσωπα µε µειωµένη κινητικότητα
2.3.1
Στην πρόταση κανονισµού ρυθµίζεται η συνδροµή που
πρέπει να παρέχεται σε πρόσωπα µε µειωµένη κινητικότητα στους
σταθµούς και στα τρένα καθώς και κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και την µετεπιβίβαση. Η ανάγκη για την παροχή συνδροµής
πρέπει να γνωστοποιείται 24 ώρες εκ των προτέρων.

2.4 Ποιοτικά πρότυπα των παρεχοµένων υπηρεσιών και διαδικασία υποβολής παραπόνων
2.4.1
Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ορίσουν
ποιοτικά πρότυπα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες (καθορίζονται στο
παράρτηµα IV) και να θεσπίσουν σύστηµα για τη διαχείριση της
ποιότητας. Η ποιότητα που επιτυγχάνεται ως προς τις παρεχόµενες
υπηρεσίες πρέπει να αναφέρεται στην ετήσια έκθεση των επιχειρήσεων.
2.4.2
Πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία για την υποβολή παραπόνων, στα πλαίσια της οποίας οι πελάτες δικαιούνται να λάβουν
απάντηση στη γλώσσα στην οποία υπέβαλαν τα παράπονα του. Τα
παράπονα µπορούν να υποβληθούν στη γλώσσα των κρατών µελών
στο έδαφος των οποίων πραγµατοποιείται το ταξίδι ή στην αγγλική,
γαλλική ή γερµανική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση µε την
υποβολή παραπόνων στα εκδοτήρια εισιτηρίων.

3. Αξιολόγηση της πρότασης
3.1 Βασικές παρατηρήσεις
3.1.1
Στην πρόταση της Επιτροπής ρυθµίζονται ταυτόχρονα
δύο τοµείς. Οι προτάσεις για την ευθύνη των επιχειρήσεων και για
τις αποζηµιώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως ή ακύρωσης του
ταξιδιού, ζηµίας ή βλάβης της ιδιοκτησίας, καθώς και η συνδροµή
σε πρόσωπα περιορισµένης κινητικότητας αντιστοιχούν σε µεγάλο
βαθµό στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για την παροχή
αποζηµιώσεων και συνδροµής στους επιβάτες αεροπλάνων σε
περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης ταξιδιού καθώς και στην
περίπτωση µεγάλων καθυστερήσεων (1). Στην εν λόγω πρόταση
ρυθµίζονται τα δικαιώµατα των επιβατών και σε έναν άλλο τοµέα
των µεταφορών, τους σιδηροδρόµους, και µάλιστα σε ευρωπαϊκή
κλίµακα.
3.1.2
Ο δεύτερος τοµέας αφορά µια άλλη περίπτωση. Οι
επιχειρήσεις υποχρεούνται να συνεργαστούν προκειµένου να εξασφαλίσουν την ενιαία παροχή πληροφοριών για την διαδροµή, το
κόστος του ταξιδιού και το εισιτήριο στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή καλύπτονται τόσο οι
διασυνδέσεις µεταξύ των επονοµαζόµενων κοµβικών σηµείων καθώς
και οι σταθµοί σε µια ζώνη που ευρίσκεται πλησιέστερα σε αυτά. Η
πρόταση αυτή πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασµό µε την πρόταση
(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών
κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και
παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και
µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91
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για την τροποποίηση του κανονισµού 91/440/ΕΟΚ και την φιλελευθεροποίηση των διεθνών µεταφορών επιβατών.

3.1.3 Τα πρότυπα για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη
διαδροµή και το κόστος της καθώς και για την έκδοση εισιτηρίων
— µε µερικές εξαιρέσεις, όπως στις περιπτώσεις του Thaly's και
του Eurostar — πληρούνται µε βάση τις σηµερινές συνθήκες, όπου
οι διεθνείς µεταφορές επιβατών πραγµατοποιούνται µέσω συνεργασίας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή µε τη δηµιουργία
διεθνών οµίλων. Με την εγκαθίδρυση ενός συστήµατος ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να διασφαλιστούν
και να βελτιωθούν µε τη θέσπιση κανόνων ή νόµων.

3.2 Πεδίο εφαρµογής

3.2.1 Το πεδίο εφαρµογής καλύπτει τις διεθνείς µεταφορές
επιβατών. Όµως, οι διατάξεις περιλαµβάνουν και τις διασυνδέσεις
κοµβικών σηµείων µε τους σταθµούς στην πλησιέστερη ζώνη.

3.2.2 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι οι διασυνδέσεις ενδέχεται να
αφορούν υπηρεσίες που υπόκεινται σε συµβάσεις παροχής κοινωφελών υπηρεσιών.

3.2.3 Ωστόσο, το πεδίο εφαρµογής περιορίζεται στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στον κανονισµό (άρθρο 2.1).
Πρόκειται συγκεκριµένα µόνο για επιχειρήσεις η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η προώθηση επιβατών. Το πιθανό αποτέλεσµα θα µπορούσε να είναι ο αποκλεισµός από τις διατάξεις του
κανονισµού των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων οι οποίες µεταφέρουν και εµπορεύµατα. Αυτό θεωρείται απαράδεκτο.

3.3 Ευθύνη και αποζηµίωση

3.3.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει κατά βάση την καθιέρωση ευρωπαϊκών κανόνων για την αποζηµίωση επιβατών σε περίπτωση µη
παροχής ή παροχής ανεπαρκών υπηρεσιών καθώς και για την
ευθύνη των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων.

3.3.2 Όµως, µε τους δεσµευτικούς νοµοθετικούς κανόνες πρέπει
να υπάρξει µέριµνα για την ίση µεταχείριση των διαφόρων µέσων
µεταφοράς που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο.

3.3.3 Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι η χρονική στιγµή από
την οποία ισχύει δικαίωµα αποζηµίωσης στις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές τοποθετείται ενωρίτερα απ' ότι στις αεροµεταφορές
και αυτό παρά το γεγονός ότι οι σιδηροδροµικές µεταφορές
αφορούν ταξίδια µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας µε περισσότερες
πιθανότητες επιπλοκής. Έτσι, στις αεροµεταφορές, δικαίωµα σε
παροχή αποζηµίωσης αρχίζει να υφίσταται µετά από 5 ώρες
καθυστέρηση.
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3.3.4
Στην περίπτωση καθυστερήσεως στους σιδηροδρόµους, η
δωρεάν συνδροµή που παρέχεται στους επιβάτες πρέπει να είναι
ανάλογη του χρόνου αναµονής. Στις αεροµεταφορές, το όριο είναι
2 ώρες ή περισσότερο.

3.3.5
Στην περίπτωση ακυρώσεως πτήσεων, δεν υφίσταται υποχρέωση αποζηµιώσεως εφόσον το γεγονός αυτό οφείλεται σε
«έκτακτες περιστάσεις». Για τις σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών
δεν ισχύει το ίδιο.

3.3.6
Ο κανονισµός που ισχύει για τις αεροµεταφορές δεν
προβλέπει κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης ούτε και για τις επακόλουθες ζηµιές λόγω καθυστερήσεως ή ακυρώσεως πτήσεων, ενώ
στην περίπτωση των σιδηροδρόµων το δικαίωµα αυτό κατοχυρώνεται. Επιπλέον, στην πρόταση κανονισµού δεν περιλαµβάνεται
ανώτατο όριο για τις επακόλουθες ζηµιές.

3.3.7
Το ανώτατο όριο ευθύνης που ισχύει για τις χειραποσκευές και τις λοιπές αποσκευές είναι διαφορετικό: 1 800 ευρώ για
τις χειραποσκευές και 1 300 για όλες τις άλλες αποσκευές. Από
την αιτιολογία προκύπτει ότι η Επιτροπή βασίστηκε στην περίπτωση
αυτή σε διαφορετικές, συγκρίσιµες συµβάσεις (CIV για τον κλάδο
των σιδηροδρόµων και τη συµφωνία του Μόντρεαλ για τις αεροµεταφορές). Από την σκοπιά των επιβατών, η διάκριση αυτή δεν είναι
κατανοητή.

3.3.8
Η πρόταση κανονισµού περιλαµβάνει διαφορετικές διατάξεις για την ευθύνη που προκύπτει από υπαιτιότητα και για την
αντικειµενική ευθύνη των επιχειρήσεων έναντι των πελατών. Έτσι οι
επιχειρήσεις δεν ευθύνονται για την απώλεια ή την καταστροφή
χειραποσκευών που ευρίσκονται υπό την εποπτεία των επιβατών,
εκτός και αν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητά τους. Για άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη των επιχειρήσεων είναι αντικειµενική.

3.3.9
Οι επιχειρήσεις δεν ευθύνονται για καθυστερήσεις οι
οποίες είναι αποτέλεσµα εκτάκτων καιρικών συνθηκών, φυσικών
καταστροφών, πολέµου ή τροµοκρατικών πράξεων. ∆ιαφορετικά, σε
περίπτωση καθυστέρησης, οι επιχειρήσεις φέρουν ευθύνη
ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

3.3.10 Η ΕΟΚΕ επικροτεί κατά βάση την καθιέρωση αντικειµενικής ευθύνης σε περίπτωση καθυστερήσεων σε όλους τους
κλάδους µεταφορών. ∆εν πρόκειται για αποζηµίωση µε τη στενή
έννοια του όρου, αλλά και για αντιστάθµιση για τη µη παροχή
υπηρεσιών. Από την άποψη των καταναλωτών/πελατών είναι
αδιάφορο εάν η επιχείρηση είναι υπαίτια. Συνεπώς, οι περιορισµοί
που περιλαµβάνονται στην πρόταση είναι κατάλληλοι.

3.3.11 Από την πρόταση κανονισµού δεν προκύπτει σαφώς αν
ένας επιβάτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει ακύρωση του ταξιδιού
και αποζηµίωση χωρίς κρατήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης.
Ειδικά στην περίπτωση επαγγελµατικών ταξιδιών, µία καθυστέρηση
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα το ταξίδι να καταστεί µάταιο.
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3.4 Συνδροµή σε πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας και άλλους
επιβάτες
3.4.1 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τη ρύθµιση για την παροχή συνδροµής
σε πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας.
3.4.2 Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν
πληροφορίες σε όλους τους επιβάτες — δηλαδή και σε πρόσωπα
µειωµένης κινητικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος
21 — προσαρµόζοντας κατά το δέοντα τρόπο το ύψος των
παραθύρων και των θυρίδων πληροφόρησης και αναγράφοντας τις
ανακοινώσεις µε µεγαλύτερους και ευανάγνωστους χαρακτήρες.

3.5 Πληροφόρηση των επιβατών και εισιτήρια
3.5.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις διατάξεις για την πληροφόρηση
των επιβατών πριν και µετά το ταξίδι, καθώς και κατά τη διάρκειά
του (παράρτηµα I). Κυρίως στην περίπτωση καθυστερήσεων, η
ελλιπής πληροφόρηση πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκεια
αυτού προκαλεί συχνά την έντονη δυσαρέσκεια των πελατών.
3.5.2 Όσον αφορά στις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να
αναγράφονται στο εισιτήριο (παράρτηµα II), πρέπει να αναφέρεται
εάν και πότε µπορεί να επιστραφεί ένα εισιτήριο µε επιστροφή του
αντίτιµου που καταβλήθηκε για αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω
των πολύ διαφορετικών συστηµάτων κράτησης, αυτό δεν είναι
σαφές για τον επιβάτη.
3.5.3 Στα άρθρα 3, 5 και 6 του κανονισµού ορίζονται τα
ακόλουθα:
— ότι οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και/ή τα πρακτορεία
ταξιδίων πρέπει να προσφέρουν στους επιβάτες πληροφορίες
σχετικά µε τους χρόνους ταξιδιού, το αντίτιµο, την δυνατότητα
µεταφοράς ποδηλάτων κτλ. για όλες τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις σε όλα τα συστήµατα πωλήσεων (εκδοτήρια
εισιτηρίων, τηλέφωνο, διαδίκτυο κι άλλα µελλοντικά
συστήµατα)
— ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργάζονται για να διαθέτουν
στους επιβάτες εισιτήρια κατευθείαν µεταφοράς σε όλα τα
συστήµατα πωλήσεων.
3.5.4 Η ΕΟΚΕ θεωρεί κατά βάση σκόπιµο να προσφέρεται στους
επιβάτες ένα σύστηµα ενιαίας εξυπηρέτησης για κρατήσεις
εισιτηρίων και πληροφόρηση για όλες τις προσφορές που αφορούν
στην µεταφορά µε τους σιδηροδρόµους καθώς και τις σχετικές
υπηρεσίες.
3.5.5 Όµως, εφιστά την προσοχή στις ιδιαιτερότητες των σιδηροδροµικών µεταφορών, όπως:
— τη σύνδεση των δικτύων, τη διασύνδεση των διεθνών µεταφορών µε τις εθνικές µεταφορές µεγάλων αποστάσεων και τις
µεταφορές σε αστικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων των
κοινωφελών υπηρεσιών που υπόκεινται σε άλλες συµβατικές
υποχρεώσεις·

C 221/12

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι βραχυπρόθεσµες
κρατήσεις (αυθόρµητα ταξίδια), τη δυνατότητα χρησιµοποίησης
των σιδηροδρόµων για ένα τµήµα της διαδροµής και τη συχνή
απουσία της υποχρέωσης για την κράτηση θέσεως·
— τα εισιτήρια που δεν είναι ονοµαστικά.
3.5.6
Ένας άµεσα εφαρµόσιµος κανονισµός δεν µπορεί να
συνεκτιµήσει κατά το δέοντα τρόπο την πολύπλοκη κατάσταση που
προκύπτει από τη διασύνδεση των διεθνών σιδηροδροµικών
υπηρεσιών µε περιφερειακές υπηρεσίες σε ένα σύστηµα δικτύων, σε
συνδυασµό µε την ενσωµάτωση στην αγορά επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται η µια την άλλη. Για παράδειγµα, ο αριθµός των σχετικών
σταθµών (κοµβικά σηµεία και σταθµοί στον περίγυρο) είναι
µεγάλος.
3.5.7
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι τα πρότυπα αυτά για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών πληρούνται σήµερα σε µεγάλο
βαθµό. Σε ένα σύστηµα ανταγωνισµού επιχειρήσεων, τα πρότυπα
αυτά πρέπει να διασφαλιστούν και να βελτιωθούν µε τη θέσπιση
της κατάλληλης νοµοθεσίας.
3.6 Αντίκτυπος του κανονισµού για το προσωπικό που απασχολείται στον κλάδο
3.6.1
Το άρθρο 21 της πρότασης κανονισµού αναφέρει ότι οι
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για το προσωπικό
τους. Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 22 αναφέρεται στη δυνατότητα συσσώρευσης αξιώσεων και καλύπτει και αξιώσεις έναντι
του προσωπικού. Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι το προσωπικό των
σιδηροδρόµων δεν είναι εκτεθειµένο σε κανένα είδος αξιώσεων εκ
µέρους επιβατών ή άλλων πλευρών, αλλά ότι υπεύθυνος παραµένει
ο εργοδότης.
3.6.2
Οι υψηλές αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις δεν πρέπει να
οδηγήσουν σε µια κατάσταση όπου οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
θα είναι διατεθειµένες να αποδεχθούν υψηλότερους κινδύνους όσον
αφορά στην ασφάλεια, προκειµένου να µπορούν να απορρίπτουν
σχετικές αξιώσεις. Πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο οι επιχειρήσεις να αυξήσουν υπερβολικά την πίεση που ασκούν επί των εργαζοµένων, µε κίνδυνο παραβιάσεως του χρόνου ανάπαυσης και
εργασίας. Πρέπει να διασφαλιστεί η επάρκεια καλά καταρτισµένου
προσωπικού, έτσι ώστε να καλύπτονται τα ποιοτικά πρότυπα.
3.6.3
Για το λόγο αυτό, το παράρτηµα IV για τα βασικά
ποιοτικά πρότυπα των παρεχόµενων υπηρεσιών πρέπει να καλύπτει
και τα προσόντα του προσωπικού. Αυτό αφορά το προσωπικό που
απασχολείται στα τρένα, στους σταθµούς καθώς και µε την διεκπεραίωση παραπόνων.
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4. Συµπεράσµατα
4.1 Η ΕΟΚΕ, επικροτεί την πρόταση κανονισµού για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών στις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι διατάξεις για την
προστασία των καταναλωτών που ίσχυαν µέχρι σήµερα µόνο για τις
αεροµεταφορές τίθενται σε ισχύ και για ένα άλλο µέσο.
4.2 Η ΕΟΚΕ, αντιτίθεται όµως στην άνιση µεταχείριση µέσων
µεταφοράς που ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Οι διατάξεις που
ισχύουν για τους σιδηρόδροµους δεν πρέπει να είναι αυστηρότερες
από αυτές που ισχύουν για τις αεροµεταφορές.
4.3 Η ΕΟΚΕ, κρίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο κανονισµός όσον
αφορά τις επί µέρους διατάξεις για την ευθύνη για επακόλουθες
ζηµιές, τον ορισµό του ανώτατου ορίου ευθύνης και τα κριτήρια
αποκλεισµού σε περίπτωση ακυρώσεως δροµολογίων.
4.4 Η ΕΟΚΕ, τάσσεται κατ' αρχήν υπέρ της ανεξαρτήτως υπαιτιότητας επιστροφής του αντίτιµου που καταβλήθηκε για το
εισιτήριο στην περίπτωση µη παροχής ή ανεπάρκειας των αναµενόµενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό ισχύει για όλα τα µέσα µεταφοράς.
4.5 Η ΕΟΚΕ, υποστηρίζει την καθιέρωση συστηµάτων ενιαίας
εξυπηρέτησης για την πληροφόρηση και τις κρατήσεις τα οποία θα
εγγυώνται την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους επιβάτες. Επισηµαίνει όµως ότι τα θέµατα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν στα
πλαίσια του κανονισµού στον οποίο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις
περί αποζηµιώσεων και ευθύνης.
4.6 Η ΕΟΚΕ, τονίζει ότι η καθιέρωση συστηµάτων ενιαίας
εξυπηρέτησης για την πληροφόρηση και τις κρατήσεις στα πλαίσια
ενός περίπλοκου συστήµατος φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου
στις διασυνοριακές, εθνικές, περιφερειακές και κοινωφελείς µεταφορές, σε συνδυασµό µε τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, ιδίως αν η δυνατότητα αυτή πρέπει να προσφέρεται µε όλα τα συστήµατα
πωλήσεων.
4.7 Η ΕΟΚΕ, τονίζει ότι η πρόταση για τη θέσπιση νοµοθετικών
διατάξεων για την πληροφόρηση των επιβατών και την έκδοση
εισιτηρίων στις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων
πρέπει να εξεταστεί σε στενή διασύνδεση µε την τροποποίηση της
οδηγίας 91/440/ΕΟΚ για την απελευθέρωση των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών.
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