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Σύνοψη  
 
12 εκατομμύρια κάτοικοι της ΕΕ πλήττονται από τον σιδηροδρομικό θόρυβο κατά 
τη διάρκεια της ημέρας και 9 εκατομμύρια στη διάρκεια της νύχτας. Στην 
παρούσα μελέτη παρουσιάζονται μέτρα, χρηματοδοτικά μέσα και κανονισμοί για 
τη μείωση του θορύβου αυτού. Η εισαγωγή σύγχρονου τροχαίου υλικού θα 
μειώσει τον θόρυβο σε πολύ σημαντικό βαθμό. Βραχυπρόθεσμα, η αντικατάσταση 
των τροχοπέδιλων από χυτοσίδηρο με τροχοπέδιλα από σύνθετο υλικό στις 
αυτοκινητάμαξες εμπορευματικών μεταφορών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η 
ανάπτυξη καθεστώτος ρύθμισης για μια σταδιακή διαδικασία εισαγωγής τροχαίου 
υλικού χαμηλού θορύβου αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής για τον 
περιορισμό του σιδηροδρομικού θορύβου. 
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ΣΥΝΟΨΗ 

Σύμφωνα με εκθέσεις για τα κράτη μέλη, οι οποίες συντάχθηκαν από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) το 2010, ο σιδηροδρομικός θόρυβος πλήττει περίπου 12 
εκατομμύρια κατοίκους της ΕΕ κατά τη διάρκεια της ημέρας, με έκθεση στον θόρυβο σε 
επίπεδα άνω των 55 dB(A) και περίπου 9 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου η 
έκθεση στον θόρυβο υπερβαίνει τα 50 dB(A). Ουσιαστικά, οι πραγματικοί αριθμοί είναι 
αναμφίβολα υψηλότεροι καθώς η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία χαρτογράφησης του θορύβου, 
που ανέλαβε ο ΕΟΠ, επικεντρώνεται σε αστικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 250.000 
κατοίκων καθώς και σε κύριες σιδηροδρομικές γραμμές διέλευσης άνω των 60.000 
αμαξοστοιχιών ετησίως. Το πρόβλημα του σιδηροδρομικού θορύβου εστιάζεται στην κεντρική 
Ευρώπη, όπου ζει η πλειονότητα των πολιτών που πλήττονται και όπου ο όγκος των 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών είναι υψηλότερος (κυρίως στη Γερμανία, την 
Ιταλία και την Ελβετία, όμως η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι επίσης υψηλή στην 
Πολωνία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία, ενώ η χαρτογράφηση του θορύβου 
δείχνει ότι σημαντικός πληθυσμός επηρεάζεται επίσης στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο). 
 
Ο θόρυβος είναι ένα ενοχλητικό φαινόμενο που μολύνει το περιβάλλον και επηρεάζει 
αρνητικά την υγεία των ανθρώπων που εκτίθενται σε υψηλή στάθμη θορύβου 
περιβάλλοντος άνω των 70 dB(A) – ή και χαμηλότερη. Η συζήτηση σχετικά με τον 
σιδηροδρομικό θόρυβο έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
καθώς οι σιδηροδρομικές μεταφορές αυξάνονται και διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο 
στην επίτευξη πιο οικολογικών μεταφορών. Για την εφαρμογή των στόχων βιωσιμότητας που 
διατυπώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές 
καθώς και στη δέσμη μέτρων για πιο οικολογικές μεταφορές, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
(άνθρακας, ενέργεια, θόρυβος, κ.λπ.) από τις λειτουργίες των σιδηροδρόμων θα πρέπει να 
ελαχιστοποιηθούν ώστε οι σιδηρόδρομοι να διατηρήσουν τη θέση τους ως οικολογικού 
τρόπου μεταφοράς – και με τον τρόπο αυτό να προωθηθεί η στροφή προς τον σιδηρόδρομο 
με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών συνολικά. 
 
Για την ανάλυση της κατάστασης του θορύβου στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τρέχουσα 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν χάρτες 
θορύβου και σχέδια δράσης για τον θόρυβο. Στα σχέδια δράσης για τον θόρυβο 
περιγράφονται τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού 
θορύβου για κατοίκους που έχει εντοπιστεί ότι πλήττονται. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο 
διαφέρει σε μεγάλο βαθμό ανά την Ευρώπη καθώς τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά όρια ή 
κατώτατα όρια για τις εκπομπές περιβαλλοντικού θορύβου, και συνήθως δοκιμές για τα όρια 
αυτά πραγματοποιούνται μόνο κατά την κατασκευή νέων υποδομών ή στη διάρκεια 
σημαντικών εργασιών ανακατασκευής. 
 
Γενικά, εντοπίζονται τρεις διαφορετικές πηγές σιδηροδρομικού θορύβου: 
 

 Θόρυβος κινητήρα 
 Θόρυβος κύλισης 
 Αεροδυναμικός θόρυβος. 

 
Ο σιδηροδρομικός θόρυβος αποτελεί σε μεγάλο βαθμό πρόβλημα που δημιουργούν οι 
εμπορευματικές αμαξοστοιχίες και εκείνες που περιλαμβάνουν παλαιότερα βαγόνια ή 
κινητήρες και αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο θόρυβος 
κύλισης είναι γενικά υψηλότερος όταν προέρχεται από σιδηροδρομικά οχήματα με ελλιπή 
συντήρηση, καθώς και από αμαξοστοιχίες που κινούνται σε υποδομές με ελλιπή συντήρηση. 



Τμήμα Πολιτικής B: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Ο αεροδυναμικός θόρυβος συνδέεται ιδιαίτερα με γραμμές υψηλής ταχύτητας όπου, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού του θορύβου, όπως 
ηχοπετάσματα τα οποία μειώνουν τις επιπτώσεις του θορύβου κύλισης, συνήθως όμως είναι 
πολύ χαμηλά για να έχουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα όσον αφορά τον θόρυβο που 
προέρχεται από τον παντογράφο. Ο θόρυβος κινητήρα συνδέεται συνήθως με χαμηλότερες 
ταχύτητες έως 30 χλμ./ώρα περίπου, ο θόρυβος κύλισης με ταχύτητες άνω των 30 χλμ./ώρα 
και ο αεροδυναμικός θόρυβος κυριαρχεί σε ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα. Η 
σημαντικότερη πηγή θορύβου είναι ο θόρυβος κύλισης, ο οποίος αφορά όλα τα είδη 
αμαξοστοιχιών. 
 
Για τη μείωση της ηχορύπανσης από τους σιδηροδρόμους, τα παθητικά μέτρα που 
λαμβάνονται στον τόπο όπου προκαλείται η όχληση διαφοροποιούνται από τα ενεργητικά 
μέτρα που λαμβάνονται στην πηγή του θορύβου. Οι σημαντικότερες παθητικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για τη μείωση του σιδηροδρομικού θορύβου στο περιβάλλον είναι οι τοίχοι 
ηχοπροστασίας και τα μονωτικά παράθυρα, και στο μεγαλύτερο μέρος τους τα σχέδια 
δράσης και οι επενδύσεις των κρατών μελών επικεντρώνονται σε αυτές τις μεθόδους. 
Ωστόσο, είναι αποτελεσματικά μόνο σε τοπικό επίπεδο, ενώ απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις 
για την προστασία ευρύτερων τμημάτων των σιδηροδρομικών δικτύων. 
 
Αντιθέτως, τα μέτρα που λαμβάνονται στην πηγή μειώνουν τον θόρυβο σε ολόκληρο το 
σιδηροδρομικό σύστημα εφόσον εφαρμοστούν ευρέως. Για παράδειγμα, το πρόβλημα των 
θορυβωδών εμπορευματικών αμαξοστοιχιών μπορεί να μειωθεί με την αντικατάσταση των 
τροχοπέδιλων από χυτοσίδηρο με τροχοπέδιλα από σύνθετο υλικό. Η πρακτική αυτή 
διερευνάται σήμερα από τον σιδηροδρομικό κλάδο και αφορά περίπου 370.000 παλαιές 
φορτάμαξες. Επίσης, η χρήση αποσβεστήρων θορύβου τροχών, ο αεροδυναμικός σχεδιασμός 
των παντογράφων και η ηχομόνωση του ελκτικού εξοπλισμού (π.χ. μηχανές) αποτελούν 
μέτρα για τη μείωση του θορύβου στην πηγή. Σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνικές 
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ θορύβου), το τροχαίο υλικό που άρχισε να 
χρησιμοποιείται από το έτος 2000 (στο οποίο περιλαμβάνονται κινητήρες και επιβατάμαξες ή 
αυτοκινητάμαξες) είναι αναγκαίο για τη μείωση των εκπομπών θορύβου κατά 10 dB(A) 
περίπου σε σύγκριση με τον εξοπλισμό των δεκαετιών του 1960 και 1970. 
 
Κατά την άποψη των συντακτών, ο θόρυβος ιδανικά θα πρέπει να μειώνεται στην πηγή διότι 
τα εν λόγω μέτρα έχουν αποτέλεσμα σε ολόκληρο το δίκτυο. Όπου η υποδομή τροχιών 
προκαλεί αυξημένα επίπεδα θορύβου (π.χ. θόρυβος που αντανακλάται μέσω της δομής των 
γεφυρών ή θόρυβος που προκαλείται σε καμπύλες μικρής ακτίνας) ή όπου το τοπικό 
περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στον θόρυβο (π.χ. περιοχές φυσικής ομορφιάς ή αστικά 
περιβάλλοντα με κατοικίες πολύ κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή), ενδέχεται να είναι 
αναγκαία η λήψη συμπληρωματικών μέτρων περιορισμού του θορύβου. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται μετατροπείς τριβής, αποσβεστήρες κραδασμών σιδηροτροχιών, 
αιωρούμενες (ή απομονωμένες) τροχιές σε λίθινες πλάκες και φυσικά ηχοπετάσματα και 
ηχοφράγματα σε διάφορα ύψη. Τα οχήματα και οι τροχιές θα πρέπει στο σύνολό τους να 
υποβάλλονται σε συντήρηση ώστε να περιορίζονται οι άσκοπες πηγές θορύβου, π.χ. 
αυλακώσεις. 
 
Η μετασκευή υφιστάμενων εμπορευματικών αμαξοστοιχιών με τροχοπέδιλα από σύνθετο 
υλικό τύπου K ή (εφόσον έχουν εγκριθεί) τύπου LL αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό ως 
προς το κόστος μέτρο για τα οχήματα. Συμπληρωματικά μέτρα για τα οχήματα είναι οι 
αποσβεστήρες θορύβου τροχών, οι μετατροπείς τριβής που τοποθετούνται επί των οχημάτων 
(ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε αστικά και προαστιακά δίκτυα) και (για τα τρένα υψηλής 
ταχύτητας) οι αεροδυναμικά βελτιστοποιημένοι παντογράφοι (π.χ. θωράκιση ή κάλυψη). Τα 
εν λόγω μέτρα έχουν αποτελέσματα σε ολόκληρο το δίκτυο. Θα μπορούσε να 
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πραγματοποιηθεί συμπληρωματική έρευνα για τροποποιημένες κατασκευές τροχών καθώς 
είναι πολύ αποτελεσματικές, όμως η εμπειρία με ατυχήματα που σημειώθηκαν οδήγησε σε 
απροθυμία ως προς τη χρήση νέων κατασκευών τροχών που θα αντικαθιστούσαν τους 
μονοκόμματους τύπους. 
 
Από την πλευρά της υποδομής, οι μετατροπείς τριβής, οι αποσβεστήρες κραδασμών 
σιδηροτροχιών και οι τροχιές σε λίθινες πλάκες αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά ως προς 
το κόστος μέτρα για τη μείωση του θορύβου. Σε πυκνοκατοικημένα περιβάλλοντα και 
σιδηροδρομικά τμήματα υψηλής κυκλοφορίας, η χρήση ηχοπετασμάτων ή καλυμμάτων δεν 
μπορεί να αποφευχθεί. Ωστόσο, εάν εφαρμοστούν ευρέως τα μέτρα που αφορούν τα 
οχήματα, ο αριθμός των ηχοπετασμάτων ή των καλυμμάτων μπορεί να μειωθεί σημαντικά.  
 
Επιπροσθέτως, απαιτείται συχνή παρακολούθηση και συντήρηση των τροχών και των 
σιδηροτροχιών για τον περιορισμό του θορύβου. Η ποιότητα της επιφάνειας των τροχών και 
των σιδηροτροχιών αποτελεί βασικό παράγοντα που καθορίζει τον θόρυβο κύλισης και 
υφίσταται φυσική φθορά με την πάροδο του χρόνου· επιφάνειες που έχουν υποστεί σοβαρές 
φθορές (τροχοί με ελλιπή καμπυλότητα ή σιδηροτροχιές με αυλακώσεις) αποτελούν 
σημαντική πηγή θορύβου. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να ενθαρρύνουν τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερη δράση για τη μείωση του σιδηροδρομικού θορύβου, 
π.χ. με την εισαγωγή συστημάτων τιμολόγησης σιδηροτροχιών βάσει θορύβου. Τέτοιου 
είδους οικονομικά κίνητρα (διαφοροποιημένα τέλη σιδηροτροχιών ανάλογα με τις εκπομπές 
θορύβου) μπορούν να συμβάλουν: 
 

 στην τόνωση της χρήσης τεχνολογιών χαμηλού θορύβου για το τροχαίο υλικό· 
 στην προώθηση της χρήσης δρομολογίων που αποφεύγουν σημεία υψηλού θορύβου· 
 στην προώθηση πρακτικών λειτουργίας και ταχυτήτων που συμβάλλουν στη μείωση 

του θορύβου σε ευαίσθητες περιοχές. 
 
Από κανονιστική άποψη, το ιαπωνικό σύστημα μέγιστης απόδοσης1 είναι ένα παράδειγμα για 
την επίτευξη μακροπρόθεσμης μείωσης του θορύβου. Οι ΤΠΔ θορύβου αποτελούν 
κατάλληλη βάση για την κανονιστική ρύθμιση του θορύβου μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. Επί του παρόντος, οι προδιαγραφές για τις εκπομπές θορύβου ισχύουν 
μόνο για νέα ή τροποποιημένα οχήματα. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οι ΤΠΔ 
μπορούν να καταστούν υποχρεωτικές για όλα τα οχήματα. Επίσης, τα επίπεδα θορύβου που 
περιλαμβάνονται στις ΤΠΔ θορύβου κατά καιρούς πρέπει να μειώνονται ανάλογα με τις 
τεχνικές εξελίξεις, όπως στο ιαπωνικό παράδειγμα. 
 
Καταρχήν υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις όσον αφορά την τιμολόγηση των σιδηροτροχιών σε 
συνάρτηση με τον θόρυβο και καθεμία μπορεί να διαμορφωθεί ως ένας συνδυασμός 
στοιχείων επιβράβευσης και ποινής: 
 

1. Μετρήσεις των εκπομπών θορύβου που συνδέονται με τα τρένα μπορούν να 
πραγματοποιούνται σε κρίσιμα σημεία σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και/ή σε μικρή 
απόσταση από οικιστικές ζώνες και στη συνέχεια να κατανέμονται στα τρένα που 
προκαλούν τον θόρυβο. Στη συνέχεια, η επιβάρυνση του τέλους σιδηροτροχιάς λόγω 
θορύβου θα ποικίλλει ανάλογα με την τοπική στάθμη θορύβου και ενδεχομένως 
ανάλογα με την έκθεση του πληθυσμού των κατοίκων στον θόρυβο. 

 
1  Στόχος του συστήματος αυτού είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

μέσω του δυναμικού καθορισμού στόχων για τις εκπομπές βάσει της τρέχουσας ορθής πρακτικής («μέγιστη 
απόδοση»). 
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2. Οι αμαξοστοιχίες μπορούν να ταξινομούνται σε κατηγορίες θορύβου και να 
επιβάλλεται σε αυτές μία επιβάρυνση θορύβου ή να τους παρέχεται επιβράβευση 
ανάλογα με την κατηγορία θορύβου. Ο φορέας εκμετάλλευσης του τρένου θα 
καταβάλλει την επιβάρυνση στον φορέα διαχείρισης της υποδομής ή θα λαμβάνει από 
εκείνον την επιβράβευση και θα μετακυλύει τη χρέωση ή θα παραχωρεί την 
επιβράβευση στον ιδιοκτήτη ή στον φορέα εκμετάλλευσης της αυτοκινητάμαξας. 

3. Τα τρένα μπορούν να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τους τύπους αυτοκινητάμαξας 
από τους οποίους αποτελούνται. Στην περίπτωση των τρένων εμπορευματικών 
μεταφορών, η κατηγορία εκπομπών ενός τρένου μπορεί να ποικίλλει με κάθε αλλαγή 
της σύνθεσης του τρένου στους σταθμούς διαλογής. 

 
Η πρώτη προσέγγιση αντιστοιχεί άμεσα στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αλλά δημιουργεί 
υψηλό κόστος συναλλαγής για την εφαρμογή και τον έλεγχό της. Η δεύτερη προσέγγιση 
είναι η απλούστερη και ευκολότερη ως προς την εφαρμογή της αλλά παραβλέπει τη φύση 
του σιδηροδρομικού θορύβου· απαιτείται υψηλό ποσοστό αυτοκινηταμαξών μειωμένου 
θορύβου προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική μείωση των εκπομπών που συνδέονται με τα 
τρένα. Η τρίτη προσέγγιση δεν απαιτεί εξελιγμένο σύστημα πληρωμών αλλά προϋποθέτει τη 
λειτουργία ενός (ενδεχομένως διεθνούς) συστήματος πληροφοριών για τον έλεγχο των 
αμαξοστοιχιών. 
 
Τα συστήματα τελών μπορούν να ενσωματωθούν σε κατάλληλους νομοθετικούς 
κανονισμούς με σκοπό τη θέσπιση ενός σαφούς πλαισίου για μακροπρόθεσμες 
δραστηριότητες μείωσης του σιδηροδρομικού θορύβου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
ακόλουθα μέσα ρύθμισης: 
 

 Όρια θορύβου σε στάση και θορύβου διέλευσης για φορτάμαξες και μηχανές· 
 
 Κανόνες λειτουργίας και συντήρησης· 
 
 Τεχνολογία περιορισμού του θορύβου για νέο τροχαίο υλικό σύμφωνα με το ιαπωνικό 

σύστημα μέγιστης απόδοσης. Στόχος του συστήματος αυτού είναι η μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και των επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω του δυναμικού 
καθορισμού στόχων για τις εκπομπές βάσει της τρέχουσας ορθής πρακτικής («μέγιστη 
απόδοση»)· 

 
 Προγράμματα μετασκευής οχημάτων που τελούν υπό λειτουργία (πρόγραμμα 

σταδιακής υποχρέωσης). 
 
Θα πρέπει να θεσπιστούν τέλη πρόσβασης σε σιδηροτροχιές αναλόγως θορύβου (ΤΠΣΑΘ) 
ώστε να ενθαρρυνθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων να επενδύσουν σε μέτρα περιορισμού του 
θορύβου. Στο πρώτο στάδιο θα πρέπει να εστιάζουν 
 
στις φορτάμαξες εμπορευματικών μεταφορών, ωστόσο το σύστημα μπορεί αργότερα να 
συμπεριλάβει και άλλα οχήματα ή μέτρα ή να εστιάσει σε όρια θορύβου ανεξάρτητα από το 
μέτρο για την επίτευξη του ορίου. 
 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ΤΠΣΑΘ θα πρέπει να θεσπίζονται κατά τρόπο που να 
μην επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρομικού τομέα. Οι επενδύσεις και το 
υψηλότερο λειτουργικό κόστος θα πρέπει να καλύπτονται. Τα ΤΠΣΑΘ θα πρέπει να είναι 
εναρμονισμένα στα κράτη μέλη και να βαρύνουν κάθε όχημα που λειτουργεί σε εθνικό 
δίκτυο (και τα οχήματα της αλλοδαπής επίσης). Καθώς είναι γεγονός ότι σημαντικές μειώσεις 
των εκπομπών θορύβου θα επιτευχθούν μόνο εφόσον τα τρένα εξοπλιστούν πλήρως με 
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συστήματα χαμηλού θορύβου, τα ΤΠΣΑΘ θα πρέπει να ευνοούν τρένα που είναι σχεδόν 
πλήρως εξοπλισμένα με τέτοια οχήματα. Προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες 
ανταγωνιστικότητας λόγω των χαμηλότερων ΤΠΣ για τα οχήματα χαμηλού θορύβου, ένα 
σημαντικό μέρος θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη. Προκειμένου να δοθούν 
κίνητρα για έγκαιρη στροφή σε οχήματα χαμηλού θορύβου ή μετασκευή υφιστάμενων 
εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, μπορεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο άμεσης 
χρηματοδότησης των επενδύσεων για μερικά έτη. 
 
Σύνοψη των συστάσεων 
 
Καθώς οι σιδηροδρομικές φορτάμαξες διανύουν συνήθως μεγαλύτερες αποστάσεις διεθνώς, 
είναι σημαντικό να εναρμονιστούν οι νομοθετικές πολιτικές στον τομέα του θορύβου σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, οι συντάκτες προτείνουν εστίαση στις ακόλουθες 
δράσεις: 
 

 Μετασκευή του υφιστάμενου στόλου φορταμαξών με συστήματα πέδησης χαμηλού 
θορύβου, ιδίως με αντικατάσταση των τροχοπέδιλων από χυτοσίδηρο με τροχοπέδιλα 
από σύνθετο υλικό, ως το πιο σημαντικό και αποτελεσματικό πρώτο βήμα των μέτρων 
μείωσης του θορύβου στην πηγή. 

 

 Θέσπιση συστημάτων χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους μετασκευής και 
του επιπλέον λειτουργικού κόστους που συνεπάγεται η χρήση νέων τεχνολογιών 
περιορισμού του θορύβου ώστε να αποφευχθεί η μείωση της ανταγωνιστικότητας του 
σιδηροδρομικού τομέα· ένα σημαντικό μέρος του κόστους θα πρέπει να καλυφθεί από 
τα κράτη μέλη καθώς τα τρένα χαμηλότερου θορύβου θα περιορίσουν την ανάγκη 
και, ως εκ τούτου, το κόστος μέτρων περιορισμού του θορύβου που συνδέεται με την 
υποδομή. 

 

 Εισαγωγή συστημάτων τελών σιδηροτροχιών, τα οποία θα διαφοροποιούν τα τέλη για 
τα τρένα ανάλογα με την κατηγορία θορύβου του τρένου. Η κατάταξη ενός τρένου σε 
κατηγορία θορύβου θα καθορίζεται από το βαγόνι με την υψηλότερη στάθμη 
εκπομπών θορύβου. 

 

 Μέριμνα ώστε οι δραστηριότητες που αφορούν τη ρύθμιση των ΤΠΣΑΘ ή των ορίων 
θορύβου να εξαρτώνται από τις ίδιες δράσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών με 
σκοπό την αποφυγή απωλειών ανταγωνιστικότητας στον σιδηροδρομικό τομέα. 

 

 Τα όρια θορύβου που καθορίζονται στις ΤΠΔ θορύβου [ΤΠΔ θορύβου 2011] θα πρέπει 
να καταστούν επίσης υποχρεωτικά για το υφιστάμενο τροχαίο υλικό 10 ή 12 ετών 
μετά την εισαγωγή συστημάτων χρηματοδότησης και ορίων θορύβου για το νέο 
τροχαίο υλικό. 

 

 Προσαρμογή των ορίων των ΤΠΔ θορύβου στο πλαίσιο μιας σταδιακής διαδικασίας για 
ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον με σκοπό να προαχθεί η ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών μείωσης θορύβου. 

 

 Παρακολούθηση και συντήρηση της ανάπτυξης θορύβου λόγω τριβής με σκοπό τη 
διασφάλιση χαμηλής στάθμης θορύβου επίσης κατά τη λειτουργία για μακρά χρονικά 
διαστήματα. 
 


