
[ ]

*****

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ TRENITALIA

1. ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ GVG

Η παρούσα δέσµευση αφορά τα αιτήµατα της GVG όσον αφορά τη σύσταση διεθνούς
κοινοπραξίας και την παροχή υπηρεσιών έλξης προς τον σκοπό της παροχής διεθνών
υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών µεταξύ Βασιλείας και Μιλάνου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Trenitalia αναλαµβάνει τη δέσµευση να παράσχει υποστήριξη ούτως
ώστε να επιτραπεί στην GVG να θέσει σε εφαρµογή τις σιδηροδροµικές υπηρεσίες
µεταφοράς επιβατών τις οποίες προγραµµατίζει. Συγκεκριµένα, στις 27 Ιουνίου 2003, η
Trenitalia συνήψε συµφωνία διεθνούς κοινοπραξίας µε την GVG µε σκοπό να αποκτήσει
η τελευταία πρόσβαση στο ιταλικό σιδηροδροµικό δίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 10 της
οδηγίας 91/440/ΕΟΚ και την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία.

Επιπλέον, η Trenitalia αναλαµβάνει τη δέσµευση παράσχει στην GVG τις υπηρεσίες
έλξης τις οποίες έχει ανάγκη προκειµένου να παράσχει διεθνείς υπηρεσίες
σιδηροδροµικών µεταφορών µεταξύ Βασιλείας και Μιλάνου. Οι υπηρεσίες αυτές
περιλαµβάνουν και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εν λόγω διαδροµή.

Η Trenitalia θα παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες έλξης επί µία τριετία υπό διαφανείς και
άνευ διακρίσεων όρους τιµολόγησης. Μετά από πολυάριθµες επαφές κατά τους
τελευταίους µήνες, η Trenitalia και η GVG συµφώνησαν ως προς τους όρους ενός
σχεδίου σύµβασης παροχής υπηρεσιών έλξης και οδήγησης καθώς και ως προς τα
κριτήρια τιµολόγησης για την παροχή των υπηρεσιών αυτών (βλ. παρακάτω, σηµείο
2(β)).

2. ΑΛΛΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΒΑΛΕ Η TRENITALIA

Με ιδιαίτερο στόχο τη διευκόλυνση της εισόδου τρίτων επιχειρήσεων στην αγορά
διεθνών σιδηροδροµικών υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών, κατά την αρχική φάση
ανάληψης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε αυτήν, η Trenitalia προτείνει τις εξής
δεσµεύσεις στην Επιτροπή:

(a) Σύσταση διεθνών κοινοπραξιών

Η Trenitalia επιβεβαιώνει ότι είναι απολύτως διατεθειµένη να διαπραγµατευθεί τη
σύναψη συµφωνιών για διεθνείς κοινοπραξίες, ανάλογων προς εκείνην την οποία συνήψε
µε την GVG, µε τρίτες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις οι οποίες:
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- διαθέτουν άδεια από άλλο κράτος µέλος βάσει της οδηγίας 95/18/ΕΚ, όπως
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/13/EΚ,

- υποβάλουν ένα εύλογο σχέδιο παροχής υπηρεσιών σιδηροδροµικών
µεταφορών στην Ιταλία.

(β) Παροχή υπηρεσιών έλξης

∆εδοµένου ότι:

- το σύστηµα µεταφορών της Trenitalia παρέχει ευρεία κάλυψη σε ολόκληρη τη
χώρα και είναι σχεδιασµένο να εξασφαλίζει την παροχή ενός εκτενούς δικτύου
υπηρεσιών µεγάλης σηµασίας για εθνικούς και διεθνείς πελάτες,

- η διαχείριση ενός τέτοιου συστήµατος - και των πόρων που του διατίθενται -
είναι, ως εκ τούτου, ιδιαζόντως περίπλοκη,

- η επιχειρησιακή οργάνωση της Trenitalia εξαρτάται ουσιωδώς από διάφορους
διαρθρωτικούς και τοµεακούς περιορισµούς που χαρακτηρίζουν σε σηµαντικό
βαθµό τον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών εν γένει, 1

- η παροχή υπηρεσιών έλξης σε τρίτους πρέπει κατ� ανάγκην να λαµβάνει υπόψη
το πολύπλοκο σύστηµα διαχείρισης και  εκ περιτροπής χρησιµοποίησης του
τροχαίου υλικού της Trenitalia,

- η υποβαλλόµενη δέσµευση δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την πλήρη
διαθεσιµότητα και την αυτονοµία της οργάνωσης των πόρων έλξης της Trenitalia,

λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και µε στόχο να διευκολυνθεί η παροχή διεθνών
υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών στην ιταλική αγορά, η Trenitalia επιβεβαιώνει ότι είναι
διατεθειµένη να συνάψει συµφωνίες παροχής υπηρεσιών έλξης (περιλαµβανοµένων των
υπηρεσιών υποστήριξης) µε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις άλλων κρατών µελών, υπό
τους εξής όρους:

- η παροχή υπηρεσιών έλξης πρέπει να περιορίζεται στην πλεονάζουσα
ικανότητα παροχής υπηρεσιών της Trenitalia,

- ως πλεονάζουσα ικανότητα νοείται η παραγωγική ικανότητα η οποία � ως
µέρος του προαναφερθέντος συστήµατος διαχείρισης και εκ περιτροπής
χρησιµοποίησης του τροχαίου υλικού - δεν παραµένει εντελώς αναξιοποίητη

                                                
1 Για παράδειγµα:

- εποχικότητα και περίοδοι αιχµής στη ζήτηση,
- η απορρέουσα ειδική ανάγκη επαρκούς εφεδρικής ικανότητας διαθέσιµης ανά πάσα στιγµή,
- οι ιδιάζοντες φυσικοί περιορισµοί που διέπουν τα σιδηροδροµικά δίκτυα και οι συνακόλουθες

επιπτώσεις από άποψη συµφόρησης του συστήµατος και προβληµάτων κυκλοφορίας,
- η ανάγκη για περιοδική συντήρηση του τροχαίου υλικού και για ένα σύστηµα εκ περιτροπής

χρησιµοποίησής του καθώς και για τον εκ των προτέρων καθορισµό των κριτηρίων
κατανοµής.
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αφ� ης στιγµής οργανωθούν οι εµπορικές υπηρεσίες (ταξίδια, στάσεις και
χρόνος προπαρασκευής ταξιδίων) και οι απαραίτητες προς τούτο επικουρικές
υπηρεσίες,

- η προσδιοριζόµενη κατ� αυτόν τον τρόπο πλεονάζουσα ικανότητα απορρέει
από την προαναφερθείσα διαχειριστική διαδικασία και δύναται να
κατανεµηθεί ποικιλοτρόπως τόσο από άποψη χρόνου (περίοδος του έτους,
ηµέρα της εβδοµάδας, ώρες κατά τη διάρκεια της ηµέρας) όσο και από άποψη
τόπου στο σιδηροδροµικό δίκτυο,

- η παροχή υπηρεσιών έλξης πρέπει να εξαρτάται από την παροχή των
κατάλληλων οικονοµικών εγγυήσεων από µέρους της αιτούσας επιχείρησης,

- οι υπηρεσίες έλξης πρέπει να παρέχονται υπό δίκαιους και άνευ διακρίσεων
όρους και να εξασφαλίζουν στην Trenitalia την κατάλληλη αµοιβή για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες και συγκεκριµένα, κατάλληλη απόδοση επί του
επενδεδυµένου κεφαλαίου συν το κόστος συντήρησης του σχετικού τροχαίου
υλικού, 2

- οι υπηρεσίες οδήγησης και πληρώµατος πρέπει να παρέχονται βάσει δίκαιων
και άνευ διακρίσεων κριτηρίων και σε τιµή η οποία καλύπτει το αντίστοιχο
κόστος λειτουργίας της Trenitalia.3

Σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια και βάσει της µεθόδου που συνήθως εφαρµόζει για
την επαλήθευση της παραγωγικής της ικανότητας, η Trenitalia υπολόγισε την
πλεονάζουσα ικανότητά της για την παροχή υπηρεσιών έλξης σε ένα εκατοµµύριο
χιλιόµετρα/αµαξοστοιχία ετησίως.

                                                
2 Η τιµή έλξης πρέπει να προσφέρει την κατάλληλη απόδοση επί των επενδεδυµένων πόρων
δηλαδή επί του κεφαλαίου που επενδύθηκε για την αγορά των µηχανών έλξης και των πόρων που
χρησιµοποιούνται για την παροχή άλλων υπηρεσιών όπως, υπηρεσιών ελιγµών, οδήγησης, πληρώµατος
και συντήρησης. Όσον αφορά την αµοιβή του επενδεδυµένου κεφαλαίου για την αγορά των µηχανών
έλξης, η αµοιβή βασίζεται στον καθορισµό ενός πάγιου µισθώµατος που παράγει έσοδα (ROI)
ανταποκρινόµενα στους στόχους του επιχειρηµατικού προγράµµατος της Trenitalia. Συγκεκριµένα, ο
προσδιορισµός του µισθώµατος βασίζεται τόσο στην τιµή αγοράς του σχετικού τύπου µηχανής έλξης όσο
και στον µέσο χρόνο χρησιµοποίησής της κατά τη διάρκεια του έτους (δηλαδή ώρες υπηρεσίας κατ� έτος
του συγκεκριµένου τύπου µηχανής, όπως προκύπτει από το τακτικό πρόγραµµα λειτουργίας της
Trenitalia). Ο υπολογισµός των ωρών υπηρεσίας και η εφαρµογή του κριτηρίου αυτού ως βάση
προσδιορισµού του µισθώµατος για το τροχαίο υλικό ανταποκρίνονται στην προσέγγιση που ακολουθείται
στο δελτίο  UIC 471-1.
3 Η τιµή για υπηρεσίες οδήγησης και η τιµή για υπηρεσίες πληρώµατος υπολογίζονται βάσει του
κόστους της Trenitalia για το σύνολο των ωρών απασχόλησης του προσωπικού της: συγκεκριµένα
πρόκειται για τον χρόνο οδήγησης/συνοδείας καθαυτό, που εξαρτάται από την πραγµατική διάρκεια
ταξιδιού της αµαξοστοιχίας, καθώς και τον επικουρικό χρόνο τον οποίο οφείλει να τηρεί το προσωπικό
βάσει των αντίστοιχων εθνικών κανόνων.
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Η ικανότητα αυτή επαρκεί για την ικανοποίηση αιτηµάτων τρίτων οι οποίοι σκοπεύουν
να προσφέρουν τακτικές διεθνείς σιδηροδροµικές υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών στην
Ιταλία (περίπου επτά υπηρεσίες από-σηµείο-σε-σηµείο, περίπου 200 χλµ).

Σε περίπτωση αντικειµενικά έκτακτων περιστάσεων (π.χ. ανάλογα µε τη γεωγραφική
κατανοµή των προγραµµατιζόµενων υπηρεσιών ή τον χρόνο προειδοποίησης στις
αιτήσεις) η προαναφερθείσα πλεονάζουσα ικανότητα µπορεί να υποστεί κάποια µείωση.

(γ) ∆ιάρκεια των δεσµεύσεων α) και β)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε το παρόν έγγραφο η Trenitalia όσον αφορά τις
συµφωνίες διεθνών κοινοπραξιών και την παροχή υπηρεσιών έλξης πρέπει να θεωρηθεί
ότι υπηρετούν αποκλειστικά τη διευκόλυνση της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην
αρχική φάση της ανάπτυξης της αγοράς διεθνών σιδηροδροµικών υπηρεσιών µεταφοράς
επιβατών. Συνεπώς:

- η συνολική διάρκεια των δεσµεύσεων της Trenitalia δεν θα υπερβαίνει τα πέντε
έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Επιτροπής για την
παρούσα υπόθεση,

- εντός του γενικού αυτού χρονικού πλαισίου, η διάρκεια των συµφωνιών που θα
συνάπτονται µε οποιαδήποτε τρίτη επιχείρηση όσον αφορά την παροχή
υπηρεσιών έλξης δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης
παροχής των  υπηρεσιών, µε δυνατότητα ανανέωσης σε ετήσια βάση.

Σε συµφωνία µε την Επιτροπή, η ανωτέρω περίοδοι ισχύος µπορούν να µειωθούν ή να
παραταθούν σε περίπτωση τροποποίησης του εθνικού κανονιστικού πλαισίου (δηλαδή
ελευθέρωση του καµποτάζ στις σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών στην Ιταλία) ή σε
περίπτωση ουσιώδους µεταβολής των συνθηκών της αγοράς (π.χ. εµφάνιση άλλων
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ικανών να παράσχουν κατάλληλες υπηρεσίες έλξης ή
κάποια άλλη σηµαντική εξέλιξη η οποία επηρεάζει την προσφορά στον τοµέα παραγωγής
τροχαίου υλικού ή τη διαλειτουργικότητα της σχετικής σιδηροδροµικής υποδοµής).

Ρώµη, 2η Ιουλίου 2003

Roberto Renon
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∆ήλωση της Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Έχοντας υπόψη ότι:

η γερµανική σιδηροδροµική εταιρεία Georg Verkehrsorganisation GmbH (GVG)
επιθυµεί να παράσχει σιδηροδροµική σύνδεση άνευ ενδιάµεσων σταθµών µεταξύ
Βασιλείας και Μιλάνου η οποία στη Βασιλεία θα συνδέεται µε την αµαξοστοιχία ICE µε
προορισµό τη Γερµανία,

προς τούτο, η GVG χρειάζεται σιδηροδροµικές διαδροµές µεταξύ Μιλάνου και
Domodossola στο ιταλικό σιδηροδροµικό δίκτυο καθώς και σιδηροδροµικές διαδροµές
σύνδεσης µεταξύ Domodossola και Βασιλείας στο ελβετικό σιδηροδροµικό δίκτυο,

στις 21 Ιουνίου 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσηµη διαδικασία κατά της
Ferrovie dello Stato (FS), µε το αιτιολογικό ότι, µεταξύ άλλων, η FS δεν χορηγούσε στην
GVG πρόσβαση στο ιταλικό σιδηροδροµικό δίκτυο για την παροχή διεθνών
σιδηροδροµικών υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών από τη Βασιλεία προς το Μιλάνο µε
αποτέλεσµα να παραβαίνει το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ,

η Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI),

προκειµένου να επιτρέψει στην GVG να αρχίσει την παροχή των προγραµµατιζόµενων
σιδηροδροµικών υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών µεταξύ Βασιλείας και Μιλάνου το
συντοµότερο δυνατό, θα καταβάλλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες προκειµένου να
παράσχει στην GVG τις κατάλληλες σιδηροδροµικές διαδροµές µεταξύ Μιλάνου και
Domodossola. Η RFI θα έλθει σε τακτική επικοινωνία µε τον ελβετικό φορέα διαχείρισης
της υποδοµής, ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι σιδηροδροµικές διαδροµές που είναι
διαθέσιµες στο ελβετικό δίκτυο, και θα καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες
ώστε να εξασφαλίσει ότι στην GVG θα παραχωρηθούν σιδηροδροµικές διαδροµές οι
οποίες θα συνδέονται µε εκείνες οι οποίες της παραχωρούνται στο ιταλικό δίκτυο. Για
όσο χρονικό διάστηµα η GVG ανανεώνει την αίτησή της για τις εν λόγω σιδηροδροµικές
διαδροµές µέσω της FTE ή οποιουδήποτε άλλου συντονιστικού φορέα κατανοµής
διεθνών σιδηροδροµικών διαδροµών, η RFI θα υποβάλει δύο φορές το χρόνο έκθεση
στην Επιτροπή για τις σχετικές ενέργειες.

Για  Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A.
Franco Marzioli
∆ιευθυντής πωλήσεων


