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O∆ΗΓΙΑ      /  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 89 της 28.3.2000, σ. 11.
2 ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 13.
3 Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 14 Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της         (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της        (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Για να µπορέσουν οι πολίτες της Ένωσης, οι οικονοµικοί παράγοντες, καθώς και οι

περιφερειακοί και τοπικοί συλλογικοί φορείς να επωφεληθούν πλήρως από τα

πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη δηµιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα,

είναι σκόπιµο, µεταξύ άλλων, να ευνοηθούν η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των

εθνικών σιδηροδροµικών δικτύων, καθώς και η πρόσβαση στα δίκτυα αυτά, µε την

εκτέλεση κάθε δράσης που αποδεικνύεται αναγκαία στον τοµέα της εναρµόνισης των

τεχνικών προτύπων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 155 της συνθήκης.

(2) Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου που θεσπίστηκε στο Κυότο στις 12 ∆εκεµβρίου 1997,

η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε την υποχρέωση να µειώσει τις εκποµπές αερίων της. Οι

στόχοι αυτοί απαιτούν µια νέα ισορροπία µεταξύ των τρόπων µεταφοράς και, συνεπώς,

ανταγωνιστικότερες σιδηροδροµικές µεταφορές.

(3) Η στρατηγική του Συµβουλίου σχετικά µε την ενσωµάτωση των θεµάτων περιβάλλοντος

και αειφόρου ανάπτυξης στην κοινοτική πολιτική των µεταφορών, υπενθυµίζει την ανάγκη

να αναληφθεί δράση για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών.

(4) Για την εµπορική εκµετάλλευση των τρένων σε όλη την έκταση του διευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού δικτύου χρειάζεται ιδίως άριστη συνοχή µεταξύ των χαρακτηριστικών της

υποδοµής και των χαρακτηριστικών του τροχαίου υλικού αλλά και αποτελεσµατική

διασύνδεση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων που διαθέτουν οι

διάφοροι διαχειριστές υποδοµής και οι φορείς εκµετάλλευσης των σιδηροδρόµων. Από αυτή

τη συνοχή και τη διασύνδεση εξαρτώνται το επίπεδο των επιδόσεων, η ασφάλεια, η

ποιότητα εξυπηρέτησης και το κόστος της και, σε αυτήν τη συνοχή και διασύνδεση

στηρίζεται ιδίως η διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος.

(5) Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, ελήφθη ένα πρώτο µέτρο από το Συµβούλιο στις

23 Ιουλίου 1996 µε την έκδοση της οδηγίας 96/48/EΚ για τη διαλειτουργικότητα του

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας 1.

                                                
1 ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.



10185/1/00 REV 1 ZAC/lk 3
TRANS   EL

(6) Η Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο της σχετικά µε �Μια στρατηγική για την ανασυγκρότηση

των κοινοτικών σιδηροδρόµων� το 1996, εξήγγειλε ένα δεύτερο µέτρο στον τοµέα των

συµβατικών σιδηροδρόµων και, κατόπιν, ανέθεσε την εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την

ολοκλήρωση των εθνικών σιδηροδροµικών δικτύων, τα αποτελέσµατα της οποίας

δηµοσιεύθηκαν το Μάιο του 1998 και περιλαµβάνουν σύσταση για την έκδοση οδηγίας

βασισµένης στην προσέγγιση που ακολουθήθηκε στον τοµέα των τρένων µεγάλης

ταχύτητας. Η µελέτη αυτή συνιστά επίσης να µην αντιµετωπισθούν µετωπικά όλα τα

εµπόδια που τίθενται στη διαλειτουργικότητα αλλά τα προβλήµατα να επιλύονται

προοδευτικά σύµφωνα µε µια σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται συναρτήσει του λόγου

κόστους/οφέλους που παρουσιάζει κάθε σχέδιο µέτρου. Στην εν λόγω µελέτη, η εναρµόνιση

των χρησιµοποιούµενων διαδικασιών και κανόνων, καθώς και η διασύνδεση των

πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων αποδείχθηκαν περισσότερο

πλεονεκτικές από µέτρα που αφορούν, επί παραδείγµατι, τις υποδοµές.

(7) Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την �Ολοκλήρωση των συµβατικών σιδηροδροµικών

συστηµάτων� συνιστά την έκδοση της παρούσας οδηγίας και αιτιολογεί τις κύριες

οµοιότητες και διαφορές σε σχέση µε την οδηγία 96/48/ΕΚ. Οι κύριες διαφορές έγκεινται

στην προσαρµογή του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής, την επέκταση του τεχνικού πεδίου

εφαρµογής για να ληφθούν ιδίως υπόψη τα αποτελέσµατα της µελέτης που προαναφέρθηκε,

καθώς επίσης στην υιοθέτηση µιας προοδευτικής προσέγγισης για την εξάλειψη των

εµποδίων που τίθενται στη διαλειτουργικότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος, η οποία

περιλαµβάνει την κατάρτιση σειράς προτεραιότητας και ενός χρονοδιαγράµµατος για την

υλοποίηση.

(8) Ενόψει της ανωτέρω προοδευτικής προσέγγισης και του χρόνου που απαιτείται για την

προσαρµογή όλων των Τεχνικών Προδιαγραφών ∆ιαλειτουργικότητας (ΤΠ∆), είναι

σκόπιµο τα κράτη µέλη να µη θεσπίζουν νέους εθνικούς κανόνες, ούτε να ξεκινούν σχέδια

που να επιτείνουν την ανοµοιογένεια του υφιστάµενου συστήµατος.
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(9) Η υιοθέτηση προοδευτικής προσέγγισης ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του στόχου

της διαλειτουργικότητας του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, το

οποίο χαρακτηρίζεται από προϋπάρχουσες από πολλά χρόνια εθνικές υποδοµές και υλικό, η

προσαρµογή ή ανανέωση των οποίων προϋποθέτει δαπανηρές επενδύσεις και έχει υπόψη το

γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να µην επιβαρυνθεί οικονοµικώς ο

σιδηρόδροµος σε σχέση µε τους άλλους τρόπους µεταφοράς.

(10) Στο ψήφισµά του της 10ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε το σιδηροδροµικό πακέτο, το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να συµβαδίσει το προοδευτικό άνοιγµα του

σιδηροδροµικού τοµέα µε όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα µέτρα

τεχνικής εναρµόνισης.

(11) Το Συµβούλιο που συνήλθε στις 6 Οκτωβρίου 1999 ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει

µια στρατηγική σχετικά µε τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών

µεταφορών και τον περιορισµό των σηµείων συµφόρησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί ταχεία

εξάλειψη των τεχνικών, διοικητικών και οικονοµικών εµποδίων στη διαλειτουργικότητα

των δικτύων και ταυτόχρονα να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο ασφαλείας, καθώς και η

κατάρτιση και τα προσόντα του προσωπικού.

(12) Η οδηγία 91/440/EOK του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των

κοινοτικών σιδηροδρόµων 1 συνεπάγεται ότι οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει να

έχουν αυξηµένη πρόσβαση στα σιδηροδροµικά δίκτυα των κρατών µελών και αυτό απαιτεί,

συνεπώς, διαλειτουργικότητα των υποδοµών, των εξοπλισµών, του τροχαίου υλικού και των

συστηµάτων διαχείρισης και εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών

προσόντων και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού κατά την εργασία,

τα οποία είναι αναγκαία για την εκµετάλλευση και τη συντήρηση των υποσυστηµάτων

καθώς και για την υλοποίηση κάθε ΤΠ∆. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν αποβλέπει, άµεσα

ή έµµεσα, στην εναρµόνιση των συνθηκών εργασίας στο σιδηροδροµικό τοµέα.

                                                
1 ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 25.
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(13) Τα κράτη µέλη έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ασφάλειας,

υγείας και προστασίας των καταναλωτών, οι οποίοι ισχύουν για τα σιδηροδροµικά δίκτυα εν

γένει, κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και την εκµετάλλευση.

(14) Οι εθνικές κανονιστικές ρυθµίσεις, όπως και οι εσωτερικές ρυθµίσεις και οι τεχνικές

προδιαγραφές που εφαρµόζονται από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν

σηµαντικές διαφορές λόγω του ότι ενσωµατώνουν τις ιδιαίτερες τεχνικές της εθνικής

βιοµηχανίας και επιτάσσουν ιδιαίτερες διαστάσεις και συστήµατα και ειδικά

χαρακτηριστικά. Η κατάσταση αυτή εµποδίζει ιδίως τη δυνατότητα κυκλοφορίας των

συρµών υπό ευνοϊκές προϋποθέσεις στο σύνολο του κοινοτικού εδάφους.

(15) Η κατάσταση αυτή, µε την πάροδο των ετών, δηµιούργησε στενότατους δεσµούς µεταξύ

των εθνικών σιδηροδροµικών βιοµηχανιών και των εθνικών σιδηροδρόµων, σε βάρος του

πραγµατικού ανοίγµατος των αγορών. Οι εν λόγω βιοµηχανίες, για να είναι σε θέση να

αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους σε παγκόσµια κλίµακα, χρειάζονται µια ανοικτή

και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά.

(16) Εποµένως, είναι σκόπιµο να ορισθούν, για ολόκληρη την Κοινότητα, βασικές απαιτήσεις

που θα ισχύουν για το συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα.

(17) Εξαιτίας της έκτασης και της πολυπλοκότητάς του, το συµβατικό διευρωπαϊκό

σιδηροδροµικό σύστηµα αποδείχθηκε αναγκαίο, για λόγους πρακτικούς, να αναλυθεί σε

υποσυστήµατα. Για καθένα από τα υποσυστήµατα αυτά, πρέπει να διευκρινισθούν, για

ολόκληρη την Κοινότητα, οι βασικές απαιτήσεις και να καθοριστούν οι αναγκαίες τεχνικές

προδιαγραφές, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία και τις διεπαφές, ώστε να πληρούνται οι

βασικές απαιτήσεις.
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(18) Είναι σηµαντικό η εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του

συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος να µην δηµιουργεί εµπόδια

αδικαιολόγητα, από άποψη κόστους/οφέλους, όσον αφορά τη διασφάλιση της συνοχής του

σιδηροδροµικού δικτύου που υπάρχει σε κάθε κράτος µέλος, ενώ παράλληλα θα

επιδιώκεται να παραµείνει ως στόχος η διαλειτουργικότητα.

(19) Οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας έχουν επίσης αντίκτυπο στις συνθήκες

χρήσης του σιδηροδροµικού µέσου µεταφοράς από τους χρήστες και, εποµένως, συντρέχει

λόγος να ζητείται η γνώµη των χρηστών για τις πτυχές που τους αφορούν.

(20) Θα πρέπει να επιτρέπεται σε ένα ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να µην εφαρµόζει, ορισµένες

τεχνικές προδιαγραφές, σε ορισµένες περιπτώσεις, και να προβλέπει ιδιαίτερες διαδικασίες

που θα εξασφαλίζουν ότι αυτές οι παρεκκλίσεις είναι δικαιολογηµένες. Το άρθρο 155 της

Συνθήκης ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας στον τοµέα της διαλειτουργικότητας πρέπει να

λαµβάνει υπόψη την εν δυνάµει οικονοµική βιωσιµότητα των έργων.

(21) Η κατάρτιση και η εφαρµογή των ΤΠ∆ στο συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα δεν θα

πρέπει να παρεµποδίζει την τεχνολογική καινοτοµία, η οποία θα πρέπει να συντελεί στη

βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων.

(22) Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συµβατικού

σιδηροδροµικού συστήµατος, ιδίως όσον αφορά τις µεταφορές εµπορευµάτων, ώστε να

δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις µιας καλύτερης διατροπικής διαλειτουργικότητας.
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(23) Για να τηρούνται οι διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων στον τοµέα

των σιδηροδρόµων, και ιδίως οι διατάξεις της οδηγίας 93/38/EOK 1, οι αναθέτοντες φορείς

θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές στα γενικά έγγραφα ή στις

συγγραφές υποχρεώσεων κάθε σύµβασης. Είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα σύνολο

ευρωπαϊκών προδιαγραφών που θα χρησιµεύουν ως στοιχεία αναφοράς για αυτές τις

τεχνικές προδιαγραφές.

(24) Ενδιαφέρει την Κοινότητα να υπάρχει ένα διεθνές σύστηµα τυποποίησης δυνάµενο να

παράγει πρότυπα που θα χρησιµοποιούνται πράγµατι από τους εταίρους του διεθνούς

εµπορίου και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κοινοτικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, οι

ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης θα πρέπει να συνεχίσουν τη συνεργασία τους µε τους

διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης.

(25) Οι αναθέτοντες φορείς καθορίζουν τις πρόσθετες προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για τη

συµπλήρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων. Οι προδιαγραφές

αυτές πρέπει να ικανοποιούν τις εναρµονισµένες σε κοινοτική κλίµακα, βασικές απαιτήσεις,

στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται το συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα.

                                                
1 Οδηγία 93/38/EΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, για το συντονισµό των

διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στον τοµέα των υδάτων, της ενέργειας, των µεταφορών και
των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 199 της 9. 8. 1993, σ. 84). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 98/4/ΕΚ (EE L 101 της 1.4.1998, σ. 1).
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(26) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων

θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση των ενοτήτων που αποτελούν το αντικείµενο της

απόφασης 93/465/EOK 1. Εφόσον είναι δυνατόν, προκειµένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη των

σχετικών βιοµηχανικών κλάδων, είναι σκόπιµο να αναπτυχθούν οι διαδικασίες στις οποίες

χρησιµοποιείται το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας.

(27) Η πιστότητα των στοιχείων συνδέεται κυρίως µε τον τοµέα χρησιµοποίησής τους, που

αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα του συστήµατος και όχι µόνο µε την

ελεύθερη κυκλοφορία τους στην κοινοτική αγορά. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας

χρήσης εφαρµόζεται επί των στοιχείων τα οποία είναι τα πλέον καίρια για την ασφάλεια, τη

διαθεσιµότητα ή την οικονοµία του συστήµατος. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να θέτει ο

κατασκευαστής τη σήµανση «ΕΚ» στα στοιχεία που υπόκεινται στις διατάξεις της

παρούσας οδηγίας, αλλά, µε βάση την αξιολόγηση της πιστότητας και/ή της

καταλληλότητας χρήσης, θα πρέπει να αρκεί η δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή.

(28) Τούτο δεν θίγει την υποχρέωση που υπέχουν οι κατασκευαστές να επιθέτουν, σε ορισµένα

στοιχεία, τη σήµανση «ΕΚ» η οποία πιστοποιεί την πιστότητά τους προς άλλες σχετικές

κοινοτικές διατάξεις.

(29) Τα υποσυστήµατα που συγκροτούν το διευρωπαϊκό συµβατικό σιδηροδροµικό δίκτυο θα

πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία ελέγχου, η οποία θα επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές

που εγκρίνουν τη θέση σε λειτουργία, να βεβαιώνονται ότι, στο στάδιο σχεδιασµού,

κατασκευής και λειτουργίας, το αποτέλεσµα είναι σύµφωνο προς τις ισχύουσες

κανονιστικές, τεχνικές και λειτουργικές διατάξεις. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να

επιτρέπει, επίσης στους κατασκευαστές να αναµένουν ισότητα µεταχείρισης σε οποιαδήποτε

χώρα. Θα πρέπει, εποµένως, να καταρτισθεί µια ενότητα, η οποία να ορίζει τις αρχές και

τους όρους ελέγχου «ΕΚ» των υποσυστηµάτων.

                                                
1 Απόφαση 93/465/EΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που

αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες
επίθεσης και χρήσης της σήµανσης πιστότητας «CE » που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν
στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23).
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(30) Η διαδικασία ελέγχου «ΕΚ» θα πρέπει να βασίζεται στις ΤΠ∆. Οι εν λόγω ΤΠ∆ υπόκεινται

στις διατάξεις του άρθρου 18 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί που

αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας ή της

καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων καθώς και της διαδικασίας ελέγχου των

υποσυστηµάτων οφείλουν, ιδίως όταν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προδιαγραφή, να συντονίζουν

όσο το δυνατόν περισσότερο τις αποφάσεις τους.

(31) Οι ΤΠ∆ εκπονούνται κατόπιν εντολής της Επιτροπής από τον κοινό αντιπροσωπευτικό

οργανισµό των διαχειριστών της υποδοµής, των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και της

βιοµηχανίας. Οι αντιπρόσωποι των τρίτων χωρών, ιδίως των υποψηφίων προς ένταξη

χωρών, µπορούν ενδεχοµένως να εξουσιοδοτούνται να συµµετέχουν εξαρχής στις

συνεδριάσεις του κοινού αντιπροσωπευτικού οργανισµού, ως παρατηρητές.

(32) Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου επιβάλλει, από άποψη λογιστικής, διαχωρισµό των

δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης των υπηρεσιών µεταφορών από τις δραστηριότητες

διαχείρισης της σιδηροδροµικής υποδοµής. Υπό το ίδιο πνεύµα, είναι σκόπιµο οι

ειδικευµένες υπηρεσίες των διαχειριστών των σιδηροδροµικών υποδοµών, που

υποδεικνύονται ως κοινοποιηµένοι οργανισµοί, να διαθέτουν διάρθρωση πληρούσα τα

κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για οργανισµούς αυτού του είδους. Είναι δυνατόν να

κοινοποιούνται και άλλοι ειδικευµένοι οργανισµοί, εφόσον πληρούν τα ίδια κριτήρια.

(33) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να

θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου

1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που

ανατίθενται στην Επιτροπή. 1

                                                
1 ΕΕ L 184, της 17.7.1999, σ. 23.
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(34) Η διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος έχει

κοινοτική διάσταση. Τα κράτη µέλη µεµονωµένα δεν είναι σε θέση να λάβουν τα αναγκαία

µέτρα για να επιτευχθεί αυτή η διαλειτουργικότητα. Σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν

επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των

αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό

επίπεδο,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των προϋποθέσεων που πρέπει να

πληρούνται για να επιτευχθεί, στο κοινοτικό έδαφος, η διαλειτουργικότητα του συµβατικού

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτηµα I. Οι

προϋποθέσεις αυτές αφορούν τον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την

αναδιευθέτηση, την ανανέωση, την εκµετάλλευση και τη συντήρηση των στοιχείων του

συστήµατος αυτού, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της

παρούσας οδηγίας, καθώς και τα επαγγελµατικά προσόντα και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας

του προσωπικού που συµβάλλει στην εκµετάλλευση του συστήµατος.
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2. Η επιδίωξη του στόχου αυτού πρέπει να οδηγήσει στον καθορισµό ενός ελαχίστου επιπέδου

τεχνικής εναρµόνισης και :

α) να επιτρέψει τη διευκόλυνση, τη βελτίωση και την ανάπτυξη των διεθνών σιδηροδροµικών

µεταφορικών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και µε τις τρίτες

χώρες,

β) να συντελέσει στην προοδευτική υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς εξοπλισµού και

υπηρεσιών κατασκευής, ανανέωσης, αναδιευθέτησης και λειτουργίας του συµβατικού

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος,

γ) να συντελέσει στη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

α) �συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα� : το σύνολο το οποίο περιγράφεται στο

Παράρτηµα I και απαρτίζεται από τη σιδηροδροµική υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των

γραµµών και των µόνιµων εγκαταστάσεων, του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, η οποία

είναι ειδικά κατασκευασµένη ή διευθετηµένη για τις συµβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές

και τις συνδυασµένες σιδηροδροµικές µεταφορές, και από το τροχαίο υλικό το σχεδιασµένο

για να κυκλοφορεί επί της υποδοµής αυτής,
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β) �διαλειτουργικότητα� : η ικανότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος να επιτρέπει την ασφαλή και συνεχή κυκλοφορία αµαξοστοιχιών,

επιτυγχάνοντας τις απαιτούµενες επιδόσεις στις συγκεκριµένες γραµµές. Η ικανότητα αυτή

βασίζεται στο σύνολο των κανονιστικών, τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσεων που

πρέπει να τηρούνται προκειµένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις,

γ) �υποσυστήµατα� : το αποτέλεσµα της υποδιαίρεσης του συµβατικού διευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού συστήµατος, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα II. Τα υποσυστήµατα για τα

οποία πρέπει να καθορίζονται βασικές απαιτήσεις, είναι διαρθρωτικής ή λειτουργικής

φύσεως,

δ) �στοιχεία διαλειτουργικότητας� : κάθε βασικό στοιχείο, οµάδα στοιχείων, υποσύνολο ή

πλήρες σύνολο υλικών ενσωµατωµένων ή προοριζόµενων να ενσωµατωθούν σε ένα

υποσύστηµα, από το οποίο εξαρτάται άµεσα ή έµµεσα η διαλειτουργικότητα του συµβατικού

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος. Η έννοια του «στοιχείου» καλύπτει στοιχεία

υλικά όσο και άυλα, όπως το λογισµικό.

ε) �βασικές απαιτήσεις� : το σύνολο των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο Παράρτηµα III

στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται το συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα,

τα υποσυστήµατα, και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των

διεπαφών,

στ) �ευρωπαϊκή προδιαγραφή� : µια κοινή τεχνική προδιαγραφή, µια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση

ή ένα εθνικό πρότυπο µε το οποίο έχει µεταφερθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως ορίζεται

στο άρθρο 1 σηµεία 8 έως 12 της οδηγίας 93/38/EOK,
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ζ) �τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας� εφεξής καλούµενες �ΤΠ∆� : οι προδιαγραφές

που ισχύουν για κάθε υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος προκειµένου αυτό να

ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του

συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος,

η) �κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός� : ο οργανισµός στον οποίο συµµετέχουν

αντιπρόσωποι των διαχειριστών της υποδοµής, των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και της

βιοµηχανίας, και ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την εκπόνηση των ΤΠ∆. Οι �διαχειριστές

της υποδοµής� είναι εκείνοι που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7 της οδηγίας 91/440/EOK,

θ) �κοινοποιηµένοι οργανισµοί� : οι οργανισµοί οι επιφορτισµένοι µε την αξιολόγηση της

πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας ή τη

διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου �EK� των υποσυστηµάτων,

ι) �θεµελιώδεις παράµετροι� : κάθε ρυθµιστική, τεχνική ή λειτουργική προϋπόθεση, καίρια για

τη διαλειτουργικότητα, η οποία πρέπει να αποτελεί αντικείµενο απόφασης µε βάση τη

διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2 πριν από την εκπόνηση σχεδίων ΤΠ∆ από τον

κοινό αντιπροσωπευτικό οργανισµό,
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ια) �ειδική περίπτωση� : κάθε τµήµα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος για το οποίο χρειάζονται ειδικές, προσωρινές ή οριστικές, διατάξεις στις ΤΠ∆

εξαιτίας περιορισµών γεωγραφικών, τοπογραφικών, αστικού περιβάλλοντος ή συνοχής µε το

υπάρχον σύστηµα. Σ' αυτό µπορεί να περιλαµβάνονται, ιδίως, οι σιδηροδροµικές γραµµές και

τα δίκτυα που είναι αποκοµµένα από το δίκτυο της υπόλοιπης Κοινότητας, το περιτύπωµα, το

εύρος των τροχιών ή η απόσταση µεταξύ των αξόνων των τροχιών καθώς και το τροχαίο

υλικό που προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για τοπική, περιφερειακή ή ιστορική χρήση και

το τροχαίο υλικό προελεύσεως τρίτων χωρών ή µε προορισµό τρίτες χώρες, υπό την

προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό δεν διασχίζει σύνορα µεταξύ δύο κρατών µελών.

ιβ) �αναδιευθέτηση� : σοβαρές εργασίες µεταβολής ενός υποσυστήµατος ή τµήµατος ενός

υποσυστήµατος για τις οποίες χρειάζεται νέα έγκριση θέσης σε λειτουργία, κατά την έννοια

του άρθρου 14 παράγραφος 1,

ιγ) �ανανέωση� : σοβαρές εργασίες υποκατάστασης ενός υποσυστήµατος ή τµήµατος ενός

υποσυστήµατος για τις οποίες χρειάζεται νέα έγκριση θέσης σε λειτουργία, κατά την έννοια

του άρθρου 14 παράγραφος 1,

ιδ) �υπάρχον σιδηροδροµικό σύστηµα� : το σύνολο, το οποίο απαρτίζεται από τη σιδηροδροµική

υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών και των µόνιµων εγκαταστάσεων, του

υπάρχοντος σιδηροδροµικού δικτύου, και από το τροχαίο υλικό κάθε κατηγορίας και

προέλευσης που κυκλοφορεί επί της υποδοµής αυτής.
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Άρθρο 3

1. Η παρούσα οδηγία αφορά τις διατάξεις που αναφέρονται, για κάθε υποσύστηµα, στα στοιχεία

διαλειτουργικότητας, τις διασυνδέσεις και τις διαδικασίες, καθώς και τις προϋποθέσεις γενικής

συνοχής του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος που απαιτούνται για την

επίτευξη της διαλειτουργικότητάς του.

2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη άλλων σχετικών

κοινοτικών διατάξεων. Ωστόσο, στην περίπτωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας,

συµπεριλαµβανοµένων των διεπαφών, η πλήρωση των βασικών απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας

ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση ιδιαίτερων ευρωπαϊκών προδιαγραφών που θα καταρτιστούν προς το

σκοπό αυτό.

Άρθρο 4

1. Το συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα, τα υποσυστήµατα και τα στοιχεία

διαλειτουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των διεπαφών, πληρούν τις σχετικές βασικές

απαιτήσεις.

2. Οι πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 της

οδηγίας 93/38/EOK και οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συµπλήρωση των ευρωπαϊκών

προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων που χρησιµοποιούνται στην Κοινότητα, δεν πρέπει να

αντιβαίνουν στις βασικές απαιτήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας

Άρθρο 5

1. Κάθε υποσύστηµα αποτελεί αντικείµενο µιας ΤΠ∆. Όταν χρειάζεται, ιδίως για να

αντιµετωπισθούν ξεχωριστά οι κατηγορίες γραµµών, κόµβων ή τροχαίου υλικού, ή για να

επιλυθούν κατά προτεραιότητα ορισµένα προβλήµατα διαλειτουργικότητας, ένα υποσύστηµα

µπορεί να αποτελεί το αντικείµενο περισσότερων ΤΠ∆. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του

παρόντος άρθρου ισχύουν και για το τµήµα του σχετικού υποσυστήµατος.

2. Τα υποσυστήµατα είναι σύµφωνα προς τις ΤΠ∆. Η εν λόγω πιστότητα διατηρείται συνεχώς

καθ� όλη τη χρήση κάθε υποσυστήµατος.

3. Εφόσον είναι αναγκαίο και προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο

άρθρο 1, κάθε ΤΠ∆ :

α)  αναφέρει το στοχευόµενο πεδίο εφαρµογής (τµήµατα του δικτύου ή του τροχαίου υλικού που

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι· υποσυστήµατα ή τµήµατα υποσυστηµάτων που αναφέρονται

στο Παράρτηµα ΙΙ),

β) διευκρινίζει τις βασικές απαιτήσεις του σχετικού υποσυστήµατος και των διεπαφών του µε τα

άλλα υποσυστήµατα,
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γ) καθορίζει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από το

υποσύστηµα και τις διεπαφές του µε τα άλλα υποσυστήµατα. Εάν χρειάζεται, οι εν λόγω

προδιαγραφές µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση του υποσυστήµατος, π.χ.

ανάλογα µε τις κατηγορίες γραµµών, κόµβων και/ή τροχαίου υλικού που προβλέπονται στο

Παράρτηµα Ι,

δ) προσδιορίζει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τις διεπαφές που πρέπει να αποτελέσουν

αντικείµενο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών προτύπων,

οι οποίες είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του συµβατικού

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος,

ε) αναφέρει, σε κάθε υπό εξέταση περίπτωση, τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας ή της

καταλληλότητας προς χρήση, όπου περιλαµβάνονται ιδίως οι οριζόµενες στην απόφαση

93/465/ΕΟΚ ενότητες, ή, ενδεχοµένως, οι ειδικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να

χρησιµοποιούνται για να αξιολογείται είτε η πιστότητα είτε η καταλληλότητα προς χρήση

των στοιχείων διαλειτουργικότητας, καθώς και ο έλεγχος �EK� των υποσυστηµάτων,

στ) προσδιορίζει τη στρατηγική εφαρµογής της ΤΠ∆. Πρέπει ιδίως να διευκρινίζονται τα

διανυτέα στάδια για την προοδευτική µετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση στην τελική

κατάσταση γενικευµένου σεβασµού της ΤΠ∆,

ζ) προσδιορίζει, για το οικείο προσωπικό, τις προϋποθέσεις επαγγελµατικών προσόντων και

υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία που απαιτούνται για την εκµετάλλευση και τη

συντήρηση του υπόψη υποσυστήµατος καθώς και για την υλοποίηση της ΤΠ∆.
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4. Κάθε ΤΠ∆ εκπονείται αφού εξετασθεί το υπάρχον υποσύστηµα και αναφέρει ένα

υποσύστηµα-στόχο που µπορεί να επιτευχθεί προοδευτικά και εντός εύλογου χρονικού

διαστήµατος. Κατά τον τρόπο αυτό, η βαθµιαία θέσπιση των ΤΠ∆ και η τήρησή τους παρέχουν τη

δυνατότητα να επιτυγχάνεται προοδευτικά η διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού συστήµατος.

5. Οι ΤΠ∆ διαφυλάσσουν προσηκόντως τη συνοχή του υπάρχοντος σιδηροδροµικού

συστήµατος κάθε κράτους µέλους. Για το σκοπό αυτό, µπορούν να προβλέπονται για κάθε ΤΠ∆

ειδικές περιπτώσεις, τόσο σε θέµατα υποδοµής όσο και σε θέµατα τροχαίου υλικού· ιδιαίτερη

σηµασία δίνεται στο περιτύπωµα, στο εύρος των τροχιών ή στην απόσταση µεταξύ των αξόνων των

τροχιών καθώς και στα βαγόνια προελεύσεως τρίτων χωρών ή µε προορισµό τρίτες χώρες. Για

κάθε ειδική περίπτωση, η ΤΠ∆ προσδιορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των στοιχείων της ΤΠ∆

που αναφέρονται στα σηµεία (γ) έως (ζ) της παραγράφου 3.

6. Οι ΤΠ∆ δεν παρεµποδίζουν τις αποφάσεις των κρατών µελών σχετικά µε τη χρήση των

υποδοµών για την κυκλοφορία τροχαίου υλικού µη διεπόµενου από τις ΤΠ∆.

Άρθρο 6

1. Τα σχέδια ΤΠ∆ καταρτίζονται, κατόπιν εντολής της Επιτροπής, η οποία καθορίζεται µε τη

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, από τον κοινό αντιπροσωπευτικό

οργανισµό. Οι ΤΠ∆ θεσπίζονται και αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία. Η Επιτροπή

δηµοσιεύει τις ΤΠ∆ στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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2. Ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός καθορίζεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

άρθρο 21 παράγραφος 2, τηρεί δε τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VIII. Σε

περίπτωση που ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός δεν τηρεί πλέον τους κανόνες αυτούς ή

δεν διαθέτει τις αναγκαίες αρµοδιότητες για την εκπόνηση µιας συγκεκριµένης ΤΠ∆, ορίζεται

άλλος εντολοδόχος µε την ίδια διαδικασία. Σ' αυτή την περίπτωση, ο κοινός αντιπροσωπευτικός

οργανισµός πρέπει να συµπράττει στις εργασίες του άλλου εντολοδόχου.

3. Ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός ή, ενδεχοµένως, ο αντίστοιχος εντολοδόχος,

επιφορτίζεται να προετοιµάζει την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση των ΤΠ∆ και να προβαίνει

σε οιαδήποτε σκόπιµη σύσταση προς την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21, ούτως ώστε να

λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη της τεχνολογίας ή των κοινωνικών απαιτήσεων.

4. Κάθε σχέδιο ΤΠ∆ εκπονείται σε δύο φάσεις.

Κατά πρώτο λόγο, ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός προσδιορίζει τις θεµελιώδεις

παραµέτρους για τη συγκεκριµένη ΤΠ∆, καθώς και τις διεπαφές µε τα άλλα υποσυστήµατα και

όποια άλλη ειδική περίπτωση είναι αναγκαία. Για καθεµιά από τις παραµέτρους και τις διεπαφές

αυτές, υποβάλλονται οι πλέον συµφέρουσες εναλλακτικές λύσεις συνοδευόµενες από τεχνική ή

οικονοµική αιτιολόγηση. Λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

άρθρο 21 παράγραφος 2· εφόσον απαιτείται, προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις.
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Στη συνέχεια, ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός καταρτίζει το σχέδιο της ΤΠ∆ µε βάση τις

θεµελιώδεις αυτές παραµέτρους. Ενδεχοµένως, ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός λαµβάνει

υπόψη του την πρόοδο της τεχνικής, τις ήδη επιτελεσθείσες εργασίες τυποποίησης, τις ήδη

συγκροτηµένες οµάδες εργασίας και τις αναγνωρισµένες ερευνητικές εργασίες. Στο σχέδιο της

ΤΠ∆, επισυνάπτεται µια συνολική εκτίµηση του κόστους και των αναµενόµενων πλεονεκτηµάτων

της εφαρµογής των ΤΠ∆· στην εκτίµηση αναφέρεται ο αναµενόµενος αντίκτυπος για όλους τους

ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς και παράγοντες.

5. Κατά την κατάρτιση, θέσπιση και αναθεώρηση κάθε ΤΠ∆ (συµπεριλαµβανοµένων των

θεµελιωδών παραµέτρων) λαµβάνονται υπόψη το κόστος και τα αναµενόµενα πλεονεκτήµατα όλων

των εξεταζόµενων τεχνικών λύσεων καθώς και οι µεταξύ τους διεπαφές, προκειµένου να

εντοπιστούν και να υλοποιηθούν οι πιο συµφέρουσες λύσεις. Τα κράτη µέλη συµµετέχουν στην

εκτίµηση αυτή παρέχοντας τα αναγκαία δεδοµένα.

6. Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 κρατείται τακτικά ενήµερη για τις εργασίες

εκπόνησης των ΤΠ∆. Η επιτροπή µπορεί, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να διατυπώνει

οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή χρήσιµες συστάσεις σχετικά µε το σχεδιασµό των ΤΠ∆, καθώς και

µε την εκτίµηση του κόστους/οφέλους.. Ειδικότερα, η επιτροπή µπορεί, κατόπιν αιτήσεως κράτους

µέλους, να ζητά να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις και να συµπεριληφθεί στην επισυναπτόµενη

στο σχέδιο ΤΠ∆ έκθεση, η εκτίµηση του κόστους /οφέλους των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων.

7. Κατά τη θέσπιση κάθε ΤΠ∆, καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της µε τη διαδικασία

που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2. Όταν πρέπει να τεθούν ταυτόχρονα σε υπηρεσία

διάφορα υποσυστήµατα για λόγους τεχνικής συµβατότητας, οι ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος των

αντίστοιχων ΤΠ∆ πρέπει να συµπίπτουν.
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8. Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση των ΤΠ∆, λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των

χρηστών, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που έχουν άµεσο αντίκτυπο στις συνθήκες

χρησιµοποίησης των υποσυστηµάτων από αυτούς.

Για το σκοπό αυτό, ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός ή, ενδεχοµένως, ο ενδιαφερόµενος

εντολοδόχος, συµβουλεύεται τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και οργανώσεις χρηστών κατά τις

εργασίες κατάρτισης και αναθεώρησης των ΤΠ∆.

Στο σχέδιο ΤΠ∆ επισυνάπτεται έκθεση των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων αυτών.

Ο κατάλογος των αντιπροσωπευτικών ενώσεων και οργανώσεων των οποίων πρέπει να ζητείται η

γνώµη, καταρτίζεται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 προτού εγκριθεί η εντολή για

την πρώτη ΤΠ∆, µπορεί δε να επανεξετάζεται και να ενηµερώνεται κατόπιν αιτήσεως κράτους

µέλους ή της Επιτροπής.

9. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση των ΤΠ∆, λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των κοινωνικών

εταίρων όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τις όποιες γίνεται λόγος στο άρθρο 5, παράγραφος 3,

σηµείο ζ).

Για το σκοπό αυτό, ζητείται η γνώµη των κοινωνικών εταίρων πριν από την υποβολή του σχεδίου

ΤΠ∆ στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21, προς θέσπιση ή αναθεώρηση.

Η γνώµη των κοινωνικών εταίρων ζητείται στα πλαίσια της επιτροπής κλαδικού διαλόγου που

συστάθηκε δυνάµει της απόφασης 98/500/ΕΚ της Επιτροπής 1.

Οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν τη γνώµη τους εντός προθεσµίας τριών µηνών.

                                                
1 Απόφαση 98/500/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1998, για σύσταση επιτροπών κλαδικού

διαλόγου για την προώθηση του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (ΕΕ L 255 της 12.8.1998, σ. 27).
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Άρθρο 7

Ένα κράτος µέλος µπορεί να µην εφαρµόζει µία ή περισσότερες ΤΠ∆, συµπεριλαµβανοµένων

εκείνων που αφορούν το τροχαίο υλικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις και συνθήκες :

α) στα σχέδια νέας γραµµής, αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραµµής, ή σε κάθε στοιχείο που

αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το οποίο βρίσκεται σε προηγµένο στάδιο ανάπτυξης

ή για το οποίο εκτελείται ήδη σύµβαση κατά τη δηµοσίευση αυτών των ΤΠ∆,

β) στα σχέδια ανανέωσης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραµµής, όταν το περιτύπωµα, το

εύρος των τροχιών ή η απόσταση µεταξύ των αξόνων , ή η τάση της ηλεκτρικής παροχής των

εν λόγω ΤΠ∆, είναι ασύµβατες µε εκείνες της υπάρχουσας γραµµής,

γ) στα σχέδια νέας γραµµής ή ανανέωσης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραµµής που

εκτελούνται στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους, όταν το σιδηροδροµικό του δίκτυο

είναι περίκλειστο ή αποκοµµένο λόγω της θάλασσας από το σιδηροδροµικό δίκτυο της

υπόλοιπης Κοινότητας,

δ) σε κάθε σχέδιο ανανέωσης, επέκτασης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραµµής, όταν η

εφαρµογή των εν λόγω ΤΠ∆ διακυβεύει την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου και/ή τη

συνοχή του σιδηροδροµικού συστήµατος του κράτους µέλους,
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ε) όταν, κατόπιν ατυχήµατος ή θεοµηνίας, οι προϋποθέσεις γρήγορης αποκατάστασης του

δικτύου δεν επιτρέπουν τεχνικώς ή οικονοµικώς τη µερική ή ολική εφαρµογή των

αντίστοιχων ΤΠ∆,

στ) στα βαγόνια τα οποία προέρχονται ή κατευθύνονται σε τρίτες χώρες και των οποίων το εύρος

τροχιών είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο εύρος του κύριου κοινοτικού σιδηροδροµικού

δικτύου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το οικείο κράτος µέλος κοινοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή την

πρόθεσή του να ζητήσει παρέκκλιση και της διαβιβάζει φάκελο µε τις ΤΠ∆ ή τα τµήµατα των ΤΠ∆

που δεν επιθυµεί να εφαρµόσει, καθώς και µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές που επιθυµεί να

εφαρµόσει. Η επιτροπή του άρθρου 21 εξετάζει τα µέτρα που σχεδιάζει το κράτος µέλος. Στις

περιπτώσεις των στοιχείων β), δ) και στ), η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση σύµφωνα µε τη

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2· εφόσον χρειάζεται, διατυπώνεται

σύσταση για τις προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµοσθούν. Ωστόσο, στην περίπτωση β), η

απόφαση της Επιτροπής δεν αφορά το περιτύπωµα και το εύρος των τροχιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Στοιχεία διαλειτουργικότητας

΄Αρθρο 8

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε τα στοιχεία διαλειτουργικότητας :
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α) να διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον επιτρέπουν την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας

του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, τηρουµένων των βασικών

απαιτήσεων,

β) να χρησιµοποιούνται στον τοµέα χρήσης τους σύµφωνα µε τον προορισµό τους και να

εγκαθίστανται και να συντηρούνται δεόντως.

Οι διατάξεις αυτές δεν παρεµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά αυτών των στοιχείων για άλλες

εφαρµογές.

Άρθρο 9

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν, στο έδαφός τους και για λόγους που αφορούν την παρούσα οδηγία, να

απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά στοιχείων

διαλειτουργικότητας προοριζοµένων να χρησιµοποιηθούν στο συµβατικό διευρωπαϊκό

σιδηροδροµικό σύστηµα, εφόσον αυτά πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, ,

δεν µπορούν να απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της

διαδικασίας για τη δήλωση πιστότητας �ΕΚ� ή καταλληλότητας χρήσης, της οποίας τα στοιχεία

παρατίθενται στο Παράρτηµα IV.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη µέλη θεωρούν δεδοµένη την πιστότητα των στοιχείων διαλειτουργικότητας προς τις

σχετικές βασικές απαιτήσεις όταν συνοδεύονται από δήλωση �EK� πιστότητας ή καταλληλότητας

χρήσης.
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2. Η πιστότητα ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις και,

ενδεχοµένως, η καταλληλότητα χρήσης του, καθορίζονται µε βάση τους όρους που προβλέπει η

αντίστοιχη ΤΠ∆, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν υπαρχουσών σχετικών ευρωπαϊκών

προδιαγραφών.

3. Τα στοιχεία αναφοράς των ευρωπαϊκών προδιαγραφών δηµοσιεύονται στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και µνηµονεύονται στην αντίστοιχη ΤΠ∆. Σε περίπτωση

που οι σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές δηµοσιευθούν µετά τη θέσπιση των ΤΠ∆, λαµβάνονται

υπόψη κατά την αναθεώρηση των ΤΠ∆.

4. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς των εθνικών προτύπων µε τα οποία έχουν

µεταφερθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

5. Όσον αφορά την περίοδο πριν από τη δηµοσίευση µιας ΤΠ∆, ελλείψει ευρωπαϊκών

προδιαγραφών και µε την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 5, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν

στα υπόλοιπα κράτη µέλη και στην Επιτροπή ένα κατάλογο µε τα πρότυπα και τις τεχνικές

προδιαγραφές που χρησιµοποιούν για την εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων. Η κοινοποίηση

αυτή πραγµατοποιείται το αργότερο *.

6. Όταν, κατά τη θέσπιση µιας ΤΠ∆, δεν είναι ακόµη διαθέσιµη ευρωπαϊκή προδιαγραφή, η

τήρηση της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγύηση της διαλειτουργικότητας, η

ΤΠ∆ µπορεί να παραπέµπει στην πλέον προηγµένη διαθέσιµη εκδοχή του σχεδίου ευρωπαϊκής

προδιαγραφής που πρέπει να τηρείται, ή να περιλαµβάνει ολόκληρο ή µέρος του σχεδίου αυτού.

                                                
* ∆ώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 11

Όταν κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνουν ότι κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν πληρούν τις

βασικές απαιτήσεις, µπορεί να αποφασιστεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2, αφού

ζητηθεί η γνώµη της επιτροπής που έχει συσταθεί µε την οδηγία 98/34/EK 1, εφόσον πρόκειται για

ευρωπαϊκά πρότυπα, να αποσυρθούν µερικώς ή πλήρως αυτές οι προδιαγραφές από τις

δηµοσιεύσεις όπου έχουν καταχωρηθεί ή να τροποποιηθούν.

Άρθρο 12

1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας, το οποίο

συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας �EK� ή καταλληλότητας χρήσης, διατίθεται στην αγορά

και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του, ενδέχεται να µην ικανοποιεί τις βασικές

απαιτήσεις, λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να περιορίσει την εφαρµογή του ή να απαγορεύσει

τη χρήση του ή να το αποσύρει από την αγορά. Το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή

για τα µέτρα που λαµβάνει και αναφέρει τους λόγους της απόφασής του, διευκρινίζοντας, ιδίως,

εάν η έλλειψη πιστότητας προκύπτει από:

α) τη µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων,

β) την κακή εφαρµογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στην περίπτωση ισχυρισµού ότι

εφαρµόζονται οι εν λόγω προδιαγραφές,

                                                
1 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου

1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία
98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
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γ) την ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

2. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, το συντοµότερο δυνατόν. Εάν η

Επιτροπή διαπιστώσει, µετά τη διαβούλευση αυτή, ότι το µέτρο είναι δικαιολογηµένο, ενηµερώνει

αµέσως το κράτος µέλος το οποίο έλαβε την πρωτοβουλία καθώς και τα άλλα κράτη µέλη. Εάν η

Επιτροπή διαπιστώσει, µετά τη διαβούλευση αυτή, ότι το µέτρο είναι αδικαιολόγητο, ενηµερώνει

αµέσως το κράτος µέλος το οποίο έλαβε την πρωτοβουλία καθώς και τον κατασκευαστή ή τον

εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του. Εφόσον η απόφαση που αναφέρεται στην

παράγραφο 1 αιτιολογείται µε την ύπαρξη κενού στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, εφαρµόζεται η

διαδικασία του άρθρου 11.

3. Όταν ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας συνοδευόµενο από δήλωση �EK� πιστότητας

αποδεικνύεται στερούµενο πιστότητας, το αρµόδιο κράτος µέλος λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα

έναντι εκείνου που συνέταξε τη δήλωση και ενηµερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.

4. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε τα κράτη µέλη να κρατούνται ενήµερα της εξέλιξης και των

αποτελεσµάτων της διαδικασίας αυτής.

Άρθρο 13

1. Για να συντάξει τη δήλωση πιστότητας �EK� ή καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου

διαλειτουργικότητας, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του

εφαρµόζει τις διατάξεις που προβλέπονται από τις σχετικές ΤΠ∆.
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2. Η αξιολόγηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργι-

κότητας πραγµατοποιείται από τον κοινοποιηµένο οργανισµό στον οποίο έχει υποβάλει σχετική

αίτηση ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του.

3. Όταν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας αποτελούν αντικείµενο άλλων κοινοτικών οδηγιών

που αφορούν άλλες πτυχές, η δήλωση πιστότητας �EK� ή καταλληλότητας χρήσης αναφέρει, στην

περίπτωση αυτή, ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις αυτών

των άλλων οδηγιών.

4. Εάν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του τηρούν

τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν εκείνον που διαθέτει

το στοιχείο διαλειτουργικότητας στην αγορά. Τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχει και εκείνος ο οποίος

συναρµολογεί στοιχεία διαλειτουργικότητας ή µέρος αυτών, διαφόρων προελεύσεων, ή

κατασκευάζει στοιχεία διαλειτουργικότητας για ιδία χρήση, σε ό,τι αφορά την παρούσα οδηγία.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 :

α) κάθε διαπίστωση κράτους µέλους ότι έχει εκδοθεί παρατύπως δήλωση πιστότητας �EK�

συνεπάγεται για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του

την υποχρέωση να αποκαθιστά την πιστότητα του στοιχείου διαλειτουργικότητας και να

µεριµνά για την παύση της παράβασης, υπό τους όρους που καθορίζει το συγκεκριµένο

κράτος µέλος,
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β) αν η µη πιστότητα συνεχιστεί, το κράτος µέλος πρέπει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα

για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του σχετικού στοιχείου διαλειτουργικότητας

στην αγορά ή να εξασφαλίζει ότι θα αποσυρθεί από την αγορά σύµφωνα µε τις διαδικασίες

που προβλέπονται στο άρθρο 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Υποσυστήµατα

Άρθρο 14

1. Εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία των διαρθρωτικών

υποσυστηµάτων  του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, τα οποία είναι

εγκατεστηµένα στην επικράτειά του ή αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης σε αυτήν.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε ενδεδειγµένο µέτρο ώστε τα εν λόγω

υποσυστήµατα να µπορούν να τίθενται σε λειτουργία µόνον εάν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί

και εγκατασταθεί κατά τρόπον που να ικανοποιεί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, όταν ,

ενσωµατώνονται στο συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα. Εδικότερα, ελέγχουν τη

συνάφεια των εν λόγω υποσυστηµάτων προς το σύστηµα στο οποίο ενσωµατώνονται.

2. Εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να ελέγχει κατά τη διάρκεια της θέσης σε λειτουργία, και

στη συνέχεια τακτικά, κατά πόσον η εκµετάλλευση ή η συντήρηση των υποσυστηµάτων αυτών

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.
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3. Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναδιευθέτησης, ο διαχειριστής της υποδοµής ή η σιδηροδροµική

επιχείρηση υποβάλλουν στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ένα φάκελο µε την περιγραφή του

σχεδίου. Το κράτος µέλος εξετάζει το φάκελο αυτό και αποφασίζει, λαµβάνοντας υπόψη τη

στρατηγική υλοποίησης που αναφέρεται στην οικεία ΤΠ∆, κατά πόσον το µέγεθος των εργασιών

επιβάλλει την έκδοση νέας έγκρισης για τη θέση σε λειτουργία κατά την έννοια της παρούσας

οδηγίας. Η εν λόγω έγκριση για τη θέση σε λειτουργία απαιτείται κάθε φορά που το επίπεδο

ασφάλειας µπορεί να επηρεαστεί από τις επιχειρούµενες εργασίες.

Άρθρο 15

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, δεν επιτρέπεται στα κράτη µέλη, στην επικράτειά τους και για

λόγους που αφορούν την παρούσα οδηγία, να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρακωλύουν την

κατασκευή, τη λειτουργία και την εκµετάλλευση διαρθρωτικών υποσυστηµάτων του συµβατικού

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις. Ειδικότερα,

δεν µπορούν να απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της

διαδικασίας για την έκδοση της δήλωσης ελέγχου �ΕΚ�, της οποίας τα στοιχεία παρατίθενται στο

Παράρτηµα V.

Άρθρο 16

1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ως διαλειτουργικά και σύµφωνα προς τις σχετικές βασικές

απαιτήσεις τα διαρθρωτικά υποσυστήµατα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος που συνοδεύονται από τη δήλωση ελέγχου �EK�.
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2. Τηρουµένων των βασικών απαιτήσεων, ο έλεγχος της διαλειτουργικότητας ενός

διαρθρωτικού υποσυστήµατος του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, γίνεται

κατ' αναφορά προς τις ΤΠ∆, εφόσον υπάρχουν.

3. Όσον αφορά την περίοδο πριν από τη δηµοσίευση µιας ΤΠ∆, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν

στα υπόλοιπα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, για κάθε υποσύστηµα, τον κατάλογο των τεχνικών

κανόνων που χρησιµοποιούν για την εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων. Η κοινοποίηση αυτή

πραγµατοποιείται το αργότερο στις *

Άρθρο 17

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ΤΠ∆ δεν ικανοποιούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις, το θέµα

µπορεί να τεθεί στην επιτροπή του άρθρου 21, µετά από αίτηση κράτους µέλους ή µε πρωτοβουλία

της Επιτροπής.

Άρθρο 18

1. Για τη σύνταξη της δήλωσης ελέγχου �EK�, ο αναθέτων φορέας ή ο εντολοδόχος του καλεί

τον κοινοποιηµένο οργανισµό που επιλέγει για το σκοπό αυτό, να κινήσει τη διαδικασία ελέγχου

«ΕΚ» που αναφέρεται στο Παράρτηµα VΙ.

2. Η αποστολή του κοινοποιηµένου οργανισµού, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε τον έλεγχο

�EK� ενός υποσυστήµατος, αρχίζει από το στάδιο του σχεδίου και καλύπτει ολόκληρη την περίοδο

της κατασκευής µέχρι το στάδιο της παραλαβής πριν να τεθεί σε λειτουργία το υποσύστηµα.

Καλύπτει επίσης τον έλεγχο των διεπαφών του υποσυστήµατος αυτού µε το σύστηµα στο οποίο

ενσωµατώνεται, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη σχετική ΤΠ∆ και στα µητρώα που

προβλέπονται στο άρθρο 24.

                                                
* ∆ώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που

πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση ελέγχου �EK�. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει όλα τα αναγκαία

έγγραφα τα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του υποσυστήµατος, καθώς και, κατά περίπτωση,

όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η πιστότητα των στοιχείων

διαλειτουργικότητας. Επίσης περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις και τα

όρια χρήσης, τις οδηγίες τακτικής συντήρησης, συνεχούς ή περιοδικής επιτήρησης, ρύθµισης

και προληπτικής συντήρησης.

Άρθρο 19

1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ένα διαρθρωτικό υποσύστηµα, συνοδευόµενο από

δήλωση ελέγχου �EK� µαζί µε τον τεχνικό φάκελο, δεν πληροί εξ ολοκλήρου τις διατάξεις της

παρούσας οδηγίας και, ιδίως, τις βασικές απαιτήσεις, µπορεί να ζητά τη διενέργεια

συµπληρωµατικών ελέγχων.

2. Το κράτος µέλος που υπέβαλε το αίτηµα ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή για τους

συµπληρωµατικούς ελέγχους που ζήτησε αναφέροντας τους λόγους που τους αιτιολογούν. Η

Επιτροπή κινεί, χωρίς καθυστέρηση, τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Κοινοποιηµένοι οργανισµοί

Άρθρο 20

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους οργανισµούς

οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί µε την εφαρµογή της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστότητας ή της

καταλληλότητας χρήσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 13, και της διαδικασίας ελέγχου που

προβλέπεται στο άρθρο 18, αναφέροντας τον τοµέα αρµοδιότητας του καθενός και τον

αναγνωριστικό αριθµό τον οποίο προηγουµένως έχει λάβει από την Επιτροπή... Η Επιτροπή

δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των εν λόγω

οργανισµών µε τον αναγνωριστικό αριθµό και τους τοµείς αρµοδιότητάς τους και εξασφαλίζει την

επικαιροποίηση τους .

2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια του Παραρτήµατος VII για την αξιολόγηση των προς

κοινοποίηση οργανισµών. Οι οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία

προβλέπονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, τεκµαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα

προαναφερόµενα κριτήρια.

3. Ένα κράτος µέλος αποσύρει την έγκριση που έχει χορηγήσει σε έναν οργανισµό, ο οποίος δεν

πληροί πλέον τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο Παράρτηµα VII. Ενηµερώνει αµέσως

την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.
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4. Εάν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι ένας οργανισµός κοινοποιηµένος από άλλο

κράτος µέλος δεν πληροί πλέον τα σχετικά κριτήρια, το θέµα τίθεται στην επιτροπή του άρθρου 21,

η οποία και διατυπώνει τη γνώµη της εντός τριών µηνών· Με βάση τη γνώµη της επιτροπής, η

Επιτροπή ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος για κάθε τροποποίηση που είναι αναγκαία

προκειµένου ο κοινοποιηµένος οργανισµός να µπορέσει να διατηρήσει το καθεστώς το οποίο του

έχει αναγνωριστεί.

5. Κατά περίπτωση, ο συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών πραγµατοποιείται

σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 22.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Επιτροπή και πρόγραµµα εργασίας

Άρθρο 21

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί µε το άρθρο 21 της

οδηγίας 96/48/EΚ, εφεξής αποκαλούµενη «επιτροπή».

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε

τρείς µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 22

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η επιτροπή µπορεί να συζητήσει οιοδήποτε θέµα

σχετικό µε τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος,

συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που αφορούν τη διαλειτουργικότητα µεταξύ του

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος και εκείνου τρίτων χωρών.

Άρθρο 23

1. Χωρίς αυτό να προδικάζει τη σειρά έγκρισης των εντολών που προβλέπονται στο άρθρο 6

παράγραφος 1, η σειρά προτεραιότητας για τη θέσπιση των ΤΠ∆ έχει ως εξής :

α) η πρώτη οµάδα των ΤΠ∆ αφορά τον έλεγχο-χειρισµό και τη σηµατοδότηση, τις τηλεµατικές

εφαρµογές στη µεταφορά φορτίων, τη λειτουργία και τη διαχείριση της κυκλοφορίας

(συµπεριλαµβανοµένων των προσόντων του προσωπικού για τις διασυνοριακές υπηρεσίες,

τηρουµένων των κριτηρίων που ορίζονται στα Παραρτήµατα II και III), τα βαγόνια

εµπορευµάτων, και τις ηχητικές οχλήσεις που συνδέονται µε το τροχαίο υλικό και την

υποδοµή.

Σε ό,τι αφορά το τροχαίο υλικό, κατά πρώτο λόγο αναπτύσσεται εκείνο που προορίζεται για

διεθνή χρησιµοποίηση,
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β) εξάλλου, οι ακόλουθες πτυχές πρέπει να συζητηθούν ανάλογα µε τους πόρους της Επιτροπής

και του κοινού αντιπροσωπευτικού οργανισµού : τηλεµατικές εφαρµογές στις επιβατικές

µεταφορές, προληπτική συντήρηση µε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια, οχήµατα επιβατών,

µηχανές έλξης και αυτοκινητάµαξες, υποδοµή, ενέργεια, ρύπανση της ατµόσφαιρας.

Σε ό,τι αφορά το τροχαίο υλικό, κατά πρώτο λόγο αναπτύσσεται εκείνο που προορίζεται για

διεθνή χρησιµοποίηση,

γ) κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, κράτους µέλους ή του κοινού αντιπροσωπευτικού

οργανισµού, η επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο

άρθρο 21, παράγραφος 2, να εκπονήσει ΤΠ∆ για κάποιο συµπληρωµατικό θέµα, χωρίς αυτό

να θίγει την προαναφερόµενη σειρά προτεραιότητας, στο µέτρο που αυτή αφορά υποσύστηµα

από εκείνα στα οποία αναφέρεται το Παράρτηµα II.

2. Ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2 η επιτροπή καταστρώνει το

πρόγραµµα εργασιών της, το οποίο σέβεται τη σειρά προτεραιότητας της παραγράφου 1 καθώς και

τη σειρά προτεραιότητας των άλλων καθηκόντων που της αναθέτει η παρούσα οδηγία.

Οι ΤΠ∆ της πρώτης οµάδας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο α), εκπονούνται το

αργότερο*.

3. Το πρώτο πρόγραµµα εργασίας περιλαµβάνει ιδίως τα εξής στάδια :

α) τον καθορισµό του κοινού αντιπροσωπευτικού οργανισµού,

                                                
* Τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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β) την εκπόνηση, βάσει σχεδίου του κοινού αντιπροσωπευτικού οργανισµού, µιας

αρχιτεκτονικής, αντιπροσωπευτικής του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος, βασισµένης στον κατάλογο των υποσυστηµάτων (Παράρτηµα II), η οποία

επιτρέπει να εξασφαλισθεί η συνοχή µεταξύ ΤΠ∆. Η εν λόγω αρχιτεκτονική πρέπει να

περιλαµβάνει ιδίως τα διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία του συστήµατος και τις διεπαφές

τους και χρησιµεύει ως πλαίσιο αναφοράς για την οριοθέτηση των τοµέων εφαρµογής κάθε

ΤΠ∆,

γ) την έγκριση ενός υποδείγµατος διάρθρωσης για την εκπόνηση των ΤΠ∆,

δ) την υιοθέτηση µιας µεθοδολογίας για την ανάλυση κόστους/οφέλους των λύσεων στις οποίες

αποσκοπούν οι ΤΠ∆,

ε) την έκδοση των εντολών που είναι αναγκαίες για την εκπόνηση των ΤΠ∆,

στ) για κάθε ΤΠ∆, έγκριση των αντίστοιχων θεµελιωδών παραµέτρων,

ζ) την έγκριση των σχεδίων προγραµµάτων τυποποίησης,

η) τη διαχείριση της µεταβατικής περιόδου από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

οδηγίας έως τη δηµοσίευση των ΤΠ∆· συµπεριλαµβάνεται η έγκριση του πλαισίου αναφοράς

για το οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 25.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Καθεστώτα υποδοµής και τροχαίου υλικού

Άρθρο 24

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να δηµοσιεύονται και να ενηµερώνονται κάθε χρόνο µητρώα

της υποδοµής και του τροχαίου υλικού. Τα µητρώα αυτά αναγράφουν, για κάθε αφορώµενο

υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος, τα κύρια χαρακτηριστικά (π.χ. τις θεµελιώδεις παραµέτρους)

και την αντιστοιχία τους µε τα χαρακτηριστικά που επιτάσσουν οι εφαρµοστέες ΤΠ∆. Για τον

σκοπό αυτό, κάθε ΤΠ∆ αναφέρει επακριβώς ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνονται στα µητρώα

των υποδοµών και του τροχαίου υλικού.

2. Αντίγραφο των µητρώων αυτών διαβιβάζεται στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και στον κοινό

αντιπροσωπευτικό οργανισµό και πρέπει να τίθεται στη διάθεση του κοινού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙI

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 25

1. Ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός εκπονεί, βάσει των πληροφοριών που

κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του άρθρου 10, παράγραφος 5 και του άρθρου 16,

παράγραφος 3, καθώς και των τεχνικών εγγράφων του επαγγέλµατος και των κειµένων των οικείων

διεθνών συµφωνιών, ένα σχέδιο πλαισίου αναφοράς των τεχνικών κανόνων που εξασφαλίζουν το

σηµερινό βαθµό διαλειτουργικότητας του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος.

Η επιτροπή εξετάζει το σχέδιο και αποφασίζει κατά πόσον αυτό µπορεί να αποτελέσει πλαίσιο

αναφοράς εν αναµονή της θέσπισης των ΤΠ∆.

2. Μετά την έγκριση του πλαισίου αναφοράς, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την επιτροπή για την

πρόθεσή τους να θεσπίσουν εθνική διάταξη ή να αναπτύξουν σχέδιο στην επικράτειά τους που να

παρεκκλίνει από το πλαίσιο αναφοράς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 26

Όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται κατ� εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας και αφορούν την

αξιολόγηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης στοιχείων διαλειτουργικότητας και τον

έλεγχο υποσυστηµάτων που συγκροτούν το συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα,

καθώς και οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή των άρθρων 11, 12, 17 και 19,

αιτιολογούνται επακριβώς. Κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο το συντοµότερο δυνατόν,

αναφέροντας τα µέσα προσφυγής που προβλέπει η ισχύουσα στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος

νοµοθεσία και τις προθεσµίες της άσκησής τους.

Άρθρο 27

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις      ∗∗∗∗ , εκτός από

τις διατάξεις που συνεπάγεται καθεµία ΤΠ∆, και οι οποίες τίθενται σε εφαρµογή σύµφωνα µε τις

λεπτοµερείς διατάξεις της συγκεκριµένης ΤΠ∆. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

                                                
∗∗∗∗  Είκοσι τέσσερις µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 28

Κάθε δύο χρόνια, για πρώτη δε φορά στις ......................∗∗∗∗ , η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τις προόδους που έχουν σηµειωθεί ως προς τη

διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, στην οποία

περιλαµβάνεται και ανάλυση των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7.

Ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός εκπονεί και ενηµερώνει τακτικά ένα µέσο ικανό να

παρέχει, εφόσον το ζητήσει ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή, πίνακα του επιπέδου

διαλειτουργικότητας του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος. Το µέσο αυτό

χρησιµοποιεί τις διαθέσιµες πληροφορίες που περιέχονται στα προβλεπόµενα στο άρθρο 24

µητρώα

Άρθρο 29

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
∗∗∗∗  Τέσσερα χρόνια µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 30

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ           , στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. ΥΠΟ∆ΟΜΗ

Η υποδοµή του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος αποτελείται από την

υποδοµή των γραµµών του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών που προσδιορίζονται στην απόφαση

αριθ. 1692/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996,

σχετικά µε τις κοινοτικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, 1

ή σε εκείνες που περιλαµβάνονται σε κάθε επικαιροποίηση της απόφασης αυτής η οποία προκύπτει

από την αναθεώρηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 21 της απόφασης αυτής. .

Για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας, το δίκτυο µπορεί να υποδιαιρείται ανάλογα µε τις κάτωθι

κατηγορίες :

− γραµµές προβλεπόµενες για την κυκλοφορία �επιβατών�,

− γραµµές προβλεπόµενες για τη µεικτή κυκλοφορία (επιβατών, εµπορευµάτων),

− γραµµές ειδικά σχεδιασµένες ή διευθετηµένες για την κυκλοφορία �εµπορευµάτων,

− κόµβοι �επιβατών�,

− κόµβοι εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των διατροπικών τερµατικών σταθµών,

− γραµµές σύνδεσης των ανωτέρω στοιχείων.

                                                
1 ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1
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Η εν λόγω υποδοµή περιλαµβάνει τα συστήµατα διαχείρισης της κίνησης, εντοπισµού και

καθορισµού θέσης και πορείας· : τις τεχνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδοµένων και

τηλεπικοινωνιών που προβλέπονται για τη µεταφορά επιβατών σε µεγάλες αποστάσεις και τη

µεταφορά εµπορευµάτων στο εν λόγω δίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αρµονική

εκµετάλλευση του δικτύου και η αποτελεσµατική διαχείριση της κίνησης.

2. ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

Το τροχαίο υλικό περιλαµβάνει όλο το υλικό που µπορεί να κυκλοφορεί σε όλο ή σε µέρος του

συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων :

− των θερµικών ή ηλεκτροκίνητων αυτοκινηταµαξών,

− των θερµικών ή ηλεκτροκίνητων µηχανών έλξης,

− των οχηµάτων επιβατών,

− των φορτηγών οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του τροχαίου υλικού του σχεδιασµένου για

τη µεταφορά φορτηγών αυτοκινήτων.

Καθεµιά από τις κατηγορίες αυτές πρέπει να υποδιαιρείται σε δύο :

− τροχαίο υλικό διεθνούς χρήσης,

− τροχαίο υλικό εθνικής χρήσης.

λαµβάνεται δε υπόψη το κατά πόσον το υλικό προορίζεται για τοπική ή περιφερειακή χρήση ή για

µεγάλες αποστάσεις.
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3. ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ποιότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών απαιτεί µεταξύ άλλων άριστη συνοχή

µεταξύ των χαρακτηριστικών της υποδοµής (υπό την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή τα σταθερά

µέρη όλων των σχετικών υποσυστηµάτων) και εκείνων του τροχαίου υλικού (το οποίο

περιλαµβάνει τα επιβιβαζόµενα µέρη όλων των σχετικών υποσυστηµάτων). Από τη συνοχή αυτή

εξαρτώνται τα επίπεδα επιδόσεων, ασφαλείας, ποιότητας εξυπηρέτησης και το κόστος τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας, το σύστηµα που συγκροτεί το συµβατικό διευρωπαϊκό

σιδηροδροµικό σύστηµα, υποδιαιρείται στα ακόλουθα υποσυστήµατα, που αντιστοιχούν :

α) είτε σε τοµείς διαρθρωτικής φύσεως :

- υποδοµές,

- ενέργεια,

- έλεγχο-χειρισµό και σηµατοδότηση,

- εκµετάλλευση και διαχείριση της κυκλοφορίας,

- τροχαίο υλικό

β) είτε σε τοµείς λειτουργικής φύσεως :

- συντήρηση,

- τηλεµατικές εφαρµογές για τις µεταφορές επιβατών και φορτίου
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για καθένα από τα υποσυστήµατα ή για κάθε µέρος υποσυστήµατος, ο κατάλογος των στοιχείων

και των πτυχών που συνδέονται µε τη διαλειτουργικότητα, προτείνεται από τον κοινό

αντιπροσωπευτικό οργανισµό κατά την εκπόνηση του αντίστοιχου σχεδίου ΤΠ∆.

Χωρίς να προδικάζεται ο καθορισµός των πτυχών αυτών ή των στοιχείων διαλειτουργικότητας, ή η

σειρά µε την οποία τα υποσυστήµατα θα υπόκεινται σε αυτές τις ΤΠ∆, τα υποσυστήµατα

περιλαµβάνουν ιδίως :

2.1 Υποδοµή :

Tις σιδηροτροχιές, τις συσκευές γραµµών, τα τεχνικά έργα (γέφυρες, σήραγγες, κ.α.), τις σχετικές

υποδοµές των σταθµών (αποβάθρες, χώρους πρόσβασης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών των

ατόµων µειωµένης κινητικότητας, κ.α.), τους εξοπλισµούς ασφαλείας και προστασίας.

2.2 Eνέργεια :

Το σύστηµα ηλεκτροκίνησης, το εναέριο υλικό και τις διατάξεις ηλεκτροδότησης.

2.3 Έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση :

Όλους τους εξοπλισµούς που είναι αναγκαίοι για την ασφάλεια, το χειρισµό και τον έλεγχο της

κυκλοφορίας των τραίνων που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο δίκτυο.
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2.4 Eκµετάλλευση και διαχείριση της κυκλοφορίας :

Οι διαδικασίες και τα συναφή είδη εξοπλισµού που επιτρέπουν τη συνεκτική εκµετάλλευση των

διαφορετικών διαρθρωτικών υποσυστηµάτων, τόσο κατά την κανονική λειτουργία όσο και κατά τις

υποβαθµισµένες λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένων της οδήγησης των τρένων, του

προγραµµατισµού και της διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Το σύνολο των επαγγελµατικών προσόντων που απαιτούνται για την υλοποίηση των

διασυνοριακών υπηρεσιών.

2.5 Τηλεµατικές εφαρµογές :

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, το υποσύστηµα αυτό περιλαµβάνει δύο µέρη :

α) τις εφαρµογές για τη µεταφορά των επιβατών, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων

ενηµέρωσης των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, των συστηµάτων

κράτησης θέσεων, των συστηµάτων πληρωµής, της διαχείρισης αποσκευών, της διαχείρισης

των ανταποκρίσεων µεταξύ τραίνων και άλλων µέσων µεταφοράς·

β) τις εφαρµογές για τη µεταφορά εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων

ενηµέρωσης (παρακολούθηση εµπορευµάτων και τρένων σε πραγµατικό χρόνο), των

συστηµάτων διαλογής και διάθεσης, των συστηµάτων κράτησης θέσεων, πληρωµής και

τιµολόγησης, της διαχείρισης των ανταποκρίσεων µε άλλα µέσα µεταφοράς, της έκδοσης

ηλεκτρονικών συνοδευτικών δικαιολογητικών.



10185/1/00 REV 1 ZAC/lk 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TRANS   EL

2.6 Τροχαίο υλικό :

Η δοµή, το σύστηµα χειρισµού και ελέγχου όλων των εξοπλισµών του τρένου, οι εξοπλισµοί έλξης

και µετασχηµατισµού της ενέργειας, πέδησης, ζεύξης, τα όργανα κύλισης (τροχοφορείς, άξονες)

και ανάρτηση, θύρες, διεπαφές ανθρώπου/µηχανής (οδηγός, προσωπικό τρένου, επιβάτες,

συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών των ατόµων µειωµένης κινητικότητας), παθητικές ή

ενεργητικές διατάξεις ασφαλείας, διατάξεις αναγκαίες για την υγεία των επιβατών και του

προσωπικού του τρένου.

2.7 Συντήρηση :

Οι διαδικασίες, οι σχετικοί εξοπλισµοί, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις συντήρησης, τα αποθέµατα

που επιτρέπουν τις υποχρεωτικές επισκευές και την προληπτική συντήρηση που προβλέπονται για

να εξασφαλισθούν η διαλειτουργικότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος και οι αναγκαίες

επιδόσεις του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1 Ασφάλεια

1.1.1.Ο σχεδιασµός, η κατασκευή ή η παραγωγή, η συντήρηση και η επιτήρηση των

κατασκευαστικών στοιχείων που είναι καίρια για την ασφάλεια και, ειδικότερα, των

στοιχείων που υπεισέρχονται στην κυκλοφορία των τρένων, πρέπει να εγγυώνται την

ασφάλεια στο επίπεδο που αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το

δίκτυο, ακόµα και υπό τις καθορισµένες αντίξοες συνθήκες.

1.1.2.Οι παράµετροι που υπεισέρχονται στην επαφή τροχού-τροχιάς πρέπει να πληρούν τα κριτήρια

σταθερότητας κύλισης που είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζεται κυκλοφορία µε πλήρη

ασφάλεια υπό την επιτρεπόµενη µέγιστη ταχύτητα.

1.1.3.Τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία πρέπει να ανθίστανται στις καθοριζόµενες συνήθεις ή

εξαιρετικές καταπονήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι τυχαίες βλάβες τους

πρέπει, µε τη χρήση ενδεδειγµένων µέσων, να έχουν περιορισµένες συνέπειες επί της

ασφαλείας.
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1.1.4.Ο σχεδιασµός των µόνιµων εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού, καθώς και η επιλογή

των χρησιµοποιουµένων υλικών, πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να περιορίζεται η εκδήλωση, η

διάδοση και τα αποτελέσµατα της φωτιάς και του καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

1.1.5.Οι διατάξεις µε προορισµό το χειρισµό από τους χρήστες πρέπει να είναι σχεδιασµένες κατά

τρόπο ώστε να µην θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή εκµετάλλευση των διατάξεων ή την υγεία

και την ασφάλεια των χρηστών σε περίπτωση προβλεπτών χρήσεων που δεν είναι σύµφωνες

προς τις αναγραφόµενες οδηγίες.

1.2 Αξιοπιστία � διαθεσιµότητα

Η επιτήρηση και η συντήρηση των σταθερών ή των κινητών στοιχείων που υπεισέρχονται

στην κυκλοφορία των τρένων πρέπει να οργανώνονται, να διενεργούνται και να εκτιµώνται

ποσοτικά κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργία τους υπό τις προβλεπόµενες

συνθήκες.

1.3 Υγεία

1.3.1.Τα υλικά που ενδέχεται, µε τον τρόπο χρήσης τους, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των

προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτά, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται στα τρένα και στη

σιδηροδροµική υποδοµή.

1.3.2.Η επιλογή, οι εφαρµογές και η χρήση των υλικών αυτών πρέπει να γίνονται κατά τρόπο ώστε

να περιορίζονται οι εκποµπές επιβλαβών και επικινδύνων καπνών ή αερίων, ειδικότερα σε

περίπτωση πυρκαγιάς.
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1.4 Προστασία του περιβάλλοντος

1.4.1.Κατά το σχεδιασµό του συστήµατος, εκτιµώνται και λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της

εγκατάστασης και της εκµετάλλευσης του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος επί του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

1.4.2.Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στα τρένα και την υποδοµή πρέπει να αποτρέπουν την

εκποµπή επιβλαβών και επικίνδυνων για το περιβάλλον καπνών ή αερίων, ιδίως σε

περίπτωση πυρκαγιάς.

1.4.3.Το τροχαίο υλικό και τα συστήµατα ενεργειακής τροφοδότησης πρέπει να είναι σχεδιασµένα

και κατασκευασµένα κατά τρόπον ώστε να είναι συµβατά, από ηλεκτροµαγνητική άποψη, µε

τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό και τα δηµόσια ή ιδιωτικά δίκτυα µε τα οποία ενδέχεται να

υπάρξει παρεµβολή.

1.4.4.Στην εκµετάλλευση του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, πρέπει να

τηρούνται τα επίπεδα των κανονιστικών ρυθµίσεων σχετικά µε τις ηχητικές οχλήσεις.

1.4.5.Η εκµετάλλευση του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος δεν πρέπει να

προκαλεί στο έδαφος επίπεδο δονήσεων, απαράδεκτο για τις δραστηριότητες και το χώρο

διέλευσης πλησίον της υποδοµής και υπό κανονική κατάσταση συντήρησης.
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1.5 Τεχνική συµβατότητα

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδοµής και των µόνιµων εγκαταστάσεων πρέπει να είναι

συµβατά και µεταξύ τους και µε τα χαρακτηριστικά των τρένων που πρόκειται να

κυκλοφορήσουν στο συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα.

Όταν είναι δύσκολο να τηρηθούν τα χαρακτηριστικά αυτά σε ορισµένα µέρη του δικτύου, θα

µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή προσωρινές λύσεις που να εγγυώνται τη συµβατότητα

στο µέλλον.

2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

2.1. Υποδοµή

2.1.1.Ασφάλεια

Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της ανεπιθύµητης πρόσβασης ή

παρείσφρησης στις εγκαταστάσεις.

Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για να περιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα

άτοµα, ιδίως κατά τη διέλευση των τρένων από τους σταθµούς.
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Η υποδοµή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό πρέπει να είναι σχεδιασµένη και

κατασκευασµένη κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των

προσώπων (σταθερότητα, πυρκαγιά, πρόσβαση, εκκένωση, αποβάθρα, κ.λπ.).

Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες

προϋποθέσεις ασφαλείας εντός των σηράγγων µεγάλου µήκους.

2.2. Ενέργεια

2.2.1.Ασφάλεια

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργειακής τροφοδότησης δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο

την ασφάλεια ούτε των τρένων ούτε των προσώπων (χρηστών, προσωπικού εκµετάλλευσης,

περίοικων και τρίτων).

2.2.2.Προστασία του περιβάλλοντος

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων τροφοδότησης µε ηλεκτρική ή θερµική ενέργεια δεν πρέπει

να διαταράσσει το περιβάλλον πέραν των προδιαγραφοµένων ορίων.
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2.2.3.Τεχνική συµβατότητα

Τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα τροφοδότησης µε ηλεκτρική/θερµική ενέργεια, πρέπει :

- να επιτρέπουν στα τρένα να επιτυγχάνουν τις προδιαγεγραµµένες επιδόσεις,

- στην περίπτωση συστήµατος τροφοδότησης µε ηλεκτρική ενέργεια, να είναι συµβατά

µε τα συστήµατα λήψης ρεύµατος που είναι εγκατεστηµένα στα τρένα.

2.3. Έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση

2.3.1.Ασφάλεια

Οι εγκαταστάσεις και οι εργασίες ελέγχου, χειρισµού και σηµατοδότησης που

χρησιµοποιούνται πρέπει να επιτρέπουν κυκλοφορία των τρένων στο επίπεδο ασφάλειας το

οποίο αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο. Τα συστήµατα

ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης πρέπει να εξακολουθούν να επιτρέπουν την

κυκλοφορία τρένων τα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπό καθορισµένες αντίξοες

συνθήκες.

2.3.2.Τεχνική συµβατότητα

Κάθε νέα υποδοµή και κάθε νέο τροχαίο υλικό που κατασκευάζεται ή αναπτύσσεται µετά την

υιοθέτηση συµβατών συστηµάτων ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης, πρέπει να είναι

συµβατά µε τη χρήση των εν λόγω συστηµάτων.



10185/1/00 REV 1 ZAC/lk 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ TRANS   EL

Ο εξοπλισµός ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης που είναι εγκατεστηµένος στο χώρο της

θέσης οδήγησης των τρένων πρέπει να επιτρέπει κανονική εκµετάλλευση, υπό

προδιαγεγραµµένες συνθήκες, επί του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος.

2.4. Τροχαίο υλικό

2.4.1.Ασφάλεια

Η δοµή του τροχαίου υλικού και των ζεύξεων µεταξύ των οχηµάτων πρέπει να είναι

σχεδιασµένη κατά τρόπο ώστε να προστατεύει τους χώρους επιβατών και οδήγησης σε

περίπτωση σύγκρουσης ή εκτροχιασµού.

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας των

εγκαταστάσεων ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης.

Οι τεχνικές πέδησης, καθώς και οι ασκούµενες καταπονήσεις, πρέπει να είναι συµβατές µε το

σχεδιασµό των γραµµών, των τεχνικών έργων και των συστηµάτων σηµατοδότησης.

Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία υπό τάση ώστε να

µην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσώπων.
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Σε περίπτωση κινδύνου, ορισµένες διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν στους επιβάτες να τον

επισηµαίνουν στο µηχανοδηγό και στο προσωπικό συνοδείας να έρχεται σε επαφή µε το

µηχανοδηγό.

Οι θύρες εισόδου πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε ένα σύστηµα ανοίγµατος και κλεισίµατος

το οποίο να εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών.

Πρέπει να προβλέπονται και να επισηµαίνονται έξοδοι κινδύνου.

Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες

προϋποθέσεις ασφαλείας εντός των σηράγγων µεγάλου µήκους.

Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση επί των τρένων ενός συστήµατος φωτισµού ασφαλείας

επαρκούς έντασης και αυτονοµίας.

Τα τρένα πρέπει να διαθέτουν ηχητικό σύστηµα που να επιτρέπει τη διαβίβαση µηνυµάτων

προς τους επιβάτες από το προσωπικό του τρένου και από το προσωπικό ελέγχου επί του

εδάφους.

2.4.2.Αξιοπιστία και διαθεσιµότητα

Ο σχεδιασµός του εξοπλισµού ζωτικής σηµασίας, κύλισης, έλξης και πέδησης, καθώς και

ελέγχου-χειρισµού, πρέπει να επιτρέπει, υπό καθορισµένες αντίξοες συνθήκες, τη συνέχιση

της πορείας του τρένου χωρίς αρνητικές συνέπειες στον εξοπλισµό που παραµένει σε

λειτουργία.
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2.4.3.Τεχνική συµβατότητα

Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός πρέπει να είναι συµβατός µε τη λειτουργία των

εγκαταστάσεων ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης.

Στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης, τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων λήψης ρεύµατος

πρέπει να επιτρέπουν την κυκλοφορία των τρένων µε τα συστήµατα ενεργειακής

τροφοδότησης του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος.

Το τροχαίο υλικό πρέπει να έχει χαρακτηριστικά που να του επιτρέπουν να κυκλοφορεί σε

όλες τις γραµµές για τις οποίες προβλέπεται η εκµετάλλευσή του.

2.5. Συντήρηση

2.5.1.Υγεία και ασφάλεια

Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιµοποιούµενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης

πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλή εκµετάλλευση του συγκεκριµένου υποσυστήµατος και να

µη συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

2.5.2.Προστασία του περιβάλλοντος

Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιµοποιούµενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης δεν

πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα οχλήσεων που είναι αποδεκτά για τον περιβάλλοντα χώρο.



10185/1/00 REV 1 ZAC/lk 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ TRANS   EL

2.5.3.Τεχνική συµβατότητα

Οι εγκαταστάσεις συντήρησης του συµβατικού τροχαίου υλικού πρέπει να επιτρέπουν να

εκτελούνται οι εργασίες ασφάλειας, υγιεινής και άνεσης σε όλο το υλικό για το οποίο έχουν

σχεδιαστεί.

2.6. Eκµετάλλευση και διαχείριση της κυκλοφορίας

2.6.1.Ασφάλεια

Η σύγκλιση των κανόνων εκµετάλλευσης των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των

µηχανοδηγών και του προσωπικού των αµαξοστοιχιών και των κέντρων ελέγχου, πρέπει να

εγγυώνται ασφαλή εκµετάλλευση, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών απαιτήσεων των

διασυνοριακών και των εσωτερικών µεταφορών .

Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού

συντήρησης και των κέντρων ελέγχου, καθώς και το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας

που εφαρµόζεται στα κέντρα ελέγχου και συντήρησης των σχετικών φορέων εκµετάλλευσης,

πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
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2.6.2.Αξιοπιστία και διαθεσιµότητα

Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού

συντήρησης και των κέντρων ελέγχου, καθώς και το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας

που εφαρµόζεται από τους σχετικούς φορείς εκµετάλλευσης στα κέντρα ελέγχου και

συντήρησης, πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας του

συστήµατος.

2.6.3.Τεχνική συµβατότητα

Η σύγκλιση των κανόνων εκµετάλλευσης των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των

µηχανοδηγών, του προσωπικού των αµαξοστοιχιών και του προσωπικού διαχείρισης της

κυκλοφορίας, πρέπει να εγγυώνται την αποδοτική εκµετάλλευση του συµβατικού

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών

απαιτήσεων των διασυνοριακών και των εγχώριων υπηρεσιών.

2.7. Τηλεµατικές εφαρµογές για τις µεταφορές επιβατών και φορτίου

2.7.1.Τεχνική συµβατότητα

Οι βασικές απαιτήσεις στον τοµέα των τηλεµατικών εφαρµογών που εγγυώνται ελάχιστη

ποιότητα εξυπηρέτησης των επιβατών και των πελατών του εµπορευµατικού τοµέα, αφορούν

ειδικότερα την τεχνική συµβατότητα.
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Για τις εφαρµογές αυτές, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε :

- η βάση δεδοµένων, τα λογισµικά και τα πρωτόκολλα διαβίβασης των δεδοµένων, να

αναπτύσσονται έτσι ώστε να εγγυώνται µέγιστες δυνατότητες ανταλλαγής δεδοµένων,

αφενός, µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών και, αφετέρου, µεταξύ διαφορετικών φορέων

εκµετάλλευσης, αποκλείοντας τα απόρρητα εµπορικά δεδοµένα·

- οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες.

2.7.2.Αξιοπιστία και διαθεσιµότητα

Οι τρόποι χρήσης, διαχείρισης, επικαιροποίησης και συντήρησης αυτών των βάσεων

δεδοµένων, λογισµικών και πρωτοκόλλων διαβίβασης των δεδοµένων, πρέπει να εγγυώνται

την αποδοτικότητα των ανωτέρω συστηµάτων και την ποιότητα εξυπηρέτησης.

2.7.3.Υγεία

Στις διεπαφές των συστηµάτων αυτών µε τους χρήστες, πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστοι

κανόνες εργονοµίας και προστασίας της υγείας.

2.7.4.Ασφάλεια

Για την αποθήκευση ή τη µεταβίβαση πληροφοριών που σχετίζονται µε την ασφάλεια, πρέπει

να εξασφαλίζονται επαρκή επίπεδα ακεραιότητας και αξιοπιστίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η δήλωση «EK» ισχύει για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που αφορά η

διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, και που

αναφέρονται στο άρθρο 3. Αυτά τα στοιχεία διαλειτουργικότητας µπορούν να είναι :

1.1. Στοιχεία γενικής χρήσεως

Είναι τα στοιχεία που δεν αφορούν ειδικά το σιδηροδροµικό σύστηµα και µπορούν να

χρησιµοποιούνται ως έχουν και σε άλλους τοµείς.

1.2. Στοιχεία γενικής χρήσεως µε ειδικά χαρακτηριστικά

Είναι τα στοιχεία που αυτά καθ� εαυτά δεν αφορούν ειδικά το σιδηροδροµικό σύστηµα αλλά

πρέπει να έχουν ειδικές επιδόσεις όταν χρησιµοποιούνται στο σιδηροδροµικό τοµέα.

1.3. Ειδικά στοιχεία

Πρόκειται για στοιχεία ειδικά για σιδηροδροµικές εφαρµογές.
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2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η δήλωση «EK» αφορά:

- είτε την αξιολόγηση, από έναν ή περισσότερους κοινοποιηµένους οργανισµούς, της

εγγενούς πιστότητας ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, εξεταζοµένου µεµονωµένα,

προς τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί,

- είτε την εκτίµηση / αξιολόγηση, από έναν ή περισσότερους κοινοποιηµένους

οργανισµούς, της καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας,

εξεταζοµένου στο πλαίσιο της σιδηροδροµικής χρήσης και, ιδιαίτερα, στην περίπτωση

που πρόκειται περί διασυνδέσεων, σε σχέση µε τις υπό έλεγχο τεχνικές προδιαγραφές,

ιδίως λειτουργικής φύσεως.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες χρησιµοποιούν οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί, στο

στάδιο του σχεδιασµού, καθώς και της κατασκευής, διεξάγονται βάσει των ενοτήτων που

ορίζονται στην απόφαση 93/465/EOK, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που αναφέρουν οι ΤΠ∆.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ «EK»

Η δήλωση «EK» πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει

να φέρουν ηµεροµηνία και υπογραφή.
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Η δήλωση πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα, όπως και οι οδηγίες χρήσεως, και να

περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :

− τα στοιχεία αναφοράς της παρούσας οδηγίας,

− το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα

εντολοδόχου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυµία και η πλήρης διεύθυνση και, σε

περίπτωση εντολοδόχου, και η εταιρική επωνυµία του κατασκευαστή),

− την περιγραφή του στοιχείου διαλειτουργικότητας (µάρκα, τύπος, κ.λπ.),

− την αναφορά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη δήλωση πιστότητας ή

καταλληλότητας χρήσης (άρθρο 13),

− κάθε σχετική περιγραφή στην οποία ανταποκρίνεται το στοιχείο διαλειτουργικότητας, και

ιδιαίτερα οι προϋποθέσεις χρήσης,

− την ονοµασία και τη διεύθυνση του ή των κοινοποιηµένων οργανισµών οι οποίοι

παρενέβησαν στην ακολουθούµενη διαδικασία για την πιστότητα ή την καταλληλότητα

χρήσης, καθώς και την ηµεροµηνία του πιστοποιητικού εξέτασης, συνοδευόµενη,

ενδεχοµένως, µε τη διάρκεια και τους όρους ισχύος του πιστοποιητικού,

− ενδεχοµένως, τα στοιχεία αναφοράς των ευρωπαϊκών προδιαγραφών,

− το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσµεύει µε την

υπογραφή του τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

∆ΗΛΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η δήλωση «EK» ελέγχου και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία και

υπογραφή.

Η δήλωση πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως και ο τεχνικός φάκελος και να

περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :

− τα στοιχεία αναφοράς της οδηγίας,

− το όνοµα και τη διεύθυνση του αναθέτοντα φορέα ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα

εντολοδόχου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυµία και η πλήρης διεύθυνση και, σε

περίπτωση εντολοδόχου, και η εταιρική επωνυµία του αναθέτοντα φορέα),

− τη συνοπτική περιγραφή του υποσυστήµατος,

− την ονοµασία και τη διεύθυνση του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος διεξήγαγε τον

έλεγχο «EK» που αναφέρεται στο άρθρο 18,

− τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που περιέχει ο τεχνικός φάκελος,

− όλες τις σχετικές προσωρινές ή οριστικές διατάξεις τις οποίες πρέπει να πληροί το

υποσύστηµα και, ιδιαίτερα, εάν συντρέχει λόγος, τους περιορισµούς ή τις προϋποθέσεις

εκµετάλλευσης,

− εάν είναι προσωρινή, τη διάρκεια ισχύος της δήλωσης «EK»,

− το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο έλεγχος «EK» είναι η διαδικασία µε την οποία ένας κοινοποιηµένος οργανισµός ελέγχει

και πιστοποιεί, εφόσον το ζητήσει ο αναθέτων φορέας ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα

εντολοδόχος του, ότι ένα υποσύστηµα είναι:

- σύµφωνο προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

- σύµφωνο προς άλλες κανονιστικές διατάξεις οι οποίες εφαρµόζονται σύµφωνα µε τη

συνθήκη, και µπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

2. ΣΤΑ∆ΙΑ

Ο έλεγχος του υποσυστήµατος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- γενικό σχεδιασµό,

- κατασκευή του υποσυστήµατος, στην οποία συµπεριλαµβάνεται, ιδίως, η εκτέλεση των

έργων πολιτικού µηχανικού, η συναρµολόγηση των στοιχείων, η ρύθµιση του συνόλου,

- δοκιµές του περατωθέντος υποσυστήµατος.
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3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός ο οποίος είναι αρµόδιος για τον έλεγχο «EK», συντάσσει το

πιστοποιητικό πιστότητας, που προορίζεται για τον αναθέτοντα φορέα ή τον εγκατεστηµένο

στην Κοινότητα εντολοδόχο του, ο οποίος, µε τη σειρά του, συντάσσει τη δήλωση «EK»

ελέγχου, η οποία προορίζεται για την εποπτεύουσα αρχή του κράτους µέλους όπου είναι

εγκατεστηµένο και/ή τίθεται σε εκµετάλλευση το υποσύστηµα.

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος συνοδεύει τη δήλωση ελέγχου, πρέπει να έχει συσταθεί ως

ακολούθως:

- για την υποδοµή : σχέδια των τεχνικών έργων, πρακτικά παραλαβής των έργων

εκσκαφής και της σιδηροκατασκευής, εκθέσεις δοκιµών και ελέγχου των κατασκευών

από σκυρόδεµα,

- για τα λοιπά υποσυστήµατα : γενικά και αναλυτικά σχέδια εκτέλεσης των εργασιών,

σχέδια ηλεκτρικών και υδραυλικών κυκλωµάτων, σχέδια κυκλωµάτων χειρισµού,

περιγραφή των συστηµάτων πληροφορικής και των αυτοµατισµών, οδηγίες λειτουργίας

και συντήρησης, κ.λπ.,

- κατάλογος των στοιχείων διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία

είναι ενσωµατωµένα στο υποσύστηµα,
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- αντίγραφα των δηλώσεων «EK» πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης, τα οποία

πρέπει να συνοδεύουν τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 13 της παρούσας οδηγίας, τα οποία συνοδεύονται, εάν συντρέχει λόγος,

από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισµού και από αντίγραφο των πρακτικών των

δοκιµών και εξετάσεων που έχουν διεξαχθεί από τους κοινοποιηµένους οργανισµούς

βάσει των κοινών τεχνικών προδιαγραφών,

- βεβαίωση του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε τον

έλεγχο «EK», µε την οποία βεβαιώνει ότι το έργο είναι σύµφωνο προς τις διατάξεις της

παρούσας οδηγίας, συνοδευόµενη από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισµού και

θεωρηµένη µε τη φροντίδα του οργανισµού, και η οποία αναφέρει, εάν συντρέχει

λόγος, τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των

εργασιών και δεν έχουν αρθεί, καθώς και συνοδευόµενη από τις εκθέσεις επίσκεψης και

λογιστικού ελέγχου, τις οποίες έχει συντάξει στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως

διευκρινίζεται στα σηµεία 5.3 και 5.4.

5. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

5.1. Σκοπός της επιτήρησης «EK» είναι να εξασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της κατασκευής

του υποσυστήµατος, τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τεχνικό φάκελο.

5.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός ο επιφορτισµένος µε τον έλεγχο της εκτέλεσης πρέπει να έχει

συνεχώς πρόσβαση στα εργοτάξια, στα εργαστήρια κατασκευής, στους χώρους αποθήκευσης

και, εάν συντρέχει λόγος, προκατασκευής, στις εγκαταστάσεις δοκιµών και, εν γένει, σε

όλους τους χώρους που µπορεί να κρίνει αναγκαίους για την εκτέλεση της αποστολής του. Ο

αναθέτων φορέας ή ο εντολοδόχος του στην Κοινότητα οφείλει να του παραδίδει ή να

φροντίζει να του παραδίδονται όλα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα, και ιδίως τα

σχέδια εκτέλεσης και η τεχνική τεκµηρίωση σχετικά µε το υποσύστηµα.
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5.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, για να ελέγξει την εκτέλεση, πραγµατοποιεί, κατά τακτά

διαστήµατα, λογιστικούς ελέγχους, προκειµένου να βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις της

παρούσας οδηγίας. Με την ευκαιρία αυτή, χορηγεί έκθεση λογιστικού ελέγχου στα πρόσωπα

που έχουν αναλάβει την εκτέλεση. Μπορεί να απαιτεί να καλείται στο εργοτάξιο σε

ορισµένες φάσεις του έργου.

5.4. Εξάλλου, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις

στο εργοτάξιο ή στα εργαστήρια κατασκευής. Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο

κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διενεργεί πλήρεις ή µερικούς λογιστικούς ελέγχους.

Χορηγεί έκθεση επίσκεψης και, ενδεχοµένως, έκθεση λογιστικού ελέγχου στα πρόσωπα που

έχουν αναλάβει την εκτέλεση.

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο πλήρης φάκελος που αναφέρεται στην παράγραφο 4 κατατίθεται στον αναθέτοντα φορέα ή

τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του προς υποστήριξη του πιστοποιητικού

πιστότητας που εκδίδει ο κοινοποιηµένος οργανισµός που είναι επιφορτισµένος µε τον έλεγχο

του υποσυστήµατος σε κατάσταση λειτουργίας. Ο φάκελος επισυνάπτεται στη δήλωση «EK»

ελέγχου την οποία υποβάλλει ο αναθέτων φορέας στην εποπτεύουσα αρχή του

ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.

Ο αναθέτων φορέας διατηρεί αντίγραφο του φακέλου καθ� όλη τη διάρκεια ζωής του

υποσυστήµατος. Ο φάκελος ανακοινώνεται στα άλλα κράτη µέλη, εφόσον το ζητήσουν.
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7. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός δηµοσιεύει τακτικά τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά:

- τις αιτήσεις ελέγχου «EK» που παρέλαβε,

- τα πιστοποιητικά πιστότητας που χορηγήθηκαν,

- τις βεβαιώσεις πιστότητας που απορρίφθηκαν.

8. ΓΛΩΣΣΑ

Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά µε τις διαδικασίες ελέγχου «EK» συντάσσονται σε

µια επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αναθέτων

φορέας ή ο εντολοδόχος του στην Κοινότητα ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον αναθέτοντα

φορέα.



10185/1/00 REV 1 ZAC/lk 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ TRANS   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. Ο οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την εκτέλεση

των διαδικασιών ελέγχου δεν µπορούν να παρεµβαίνουν ούτε άµεσα ούτε ως εντολοδόχοι στο

σχεδιασµό, την κατασκευή, την εκτέλεση, την εµπορία ή τη συντήρηση των στοιχείων

διαλειτουργικότητας ή των υποσυστηµάτων, ούτε στην εκµετάλλευση. Αυτό δεν αποκλείει τη

δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του

οργανισµού.

2. Ο οργανισµός και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο οφείλουν να

εκτελούν τις εργασίες ελέγχου µε τη µεγαλύτερη επαγγελµατική ακεραιότητα και τη

µεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και να αγνοούν πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονοµικής

φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα του ελέγχου

τους, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που έχουν συµφέρον από

τα αποτελέσµατα των ελέγχων.

3. Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για να

επιτελεί µε ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε την

εκτέλεση των ελέγχων· πρέπει, οµοίως, να έχει πρόσβαση στο υλικό που είναι αναγκαίο για

τους έκτακτους ελέγχους.
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4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει:

- καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση,

- ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά µε τους ελέγχους που διεξάγει και

επαρκή πρακτική εµπειρία των ελέγχων αυτών,

- την απαιτούµενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, των πρακτικών και των

εκθέσεων που αποδεικνύουν ότι οι έλεγχοι έχουν πράγµατι διεξαχθεί.

5. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την ανεξαρτησία του προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε

τους ελέγχους. Η αµοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθµό των

ελέγχων που διενεργεί, ούτε από τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών.

6. Ο οργανισµός οφείλει να συνάπτει σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη

αυτή καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν οι έλεγχοι διενεργούνται

απευθείας από το κράτος µέλος.

7. Το προσωπικό του οργανισµού δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο για ο,τιδήποτε

περιέρχεται στη γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του (πλην έναντι των

αρµόδιων διοικητικών αρχών του κράτους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του) στο

πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ή οποιασδήποτε διάταξης εσωτερικού δικαίου που αποσκοπεί

στην εφαρµογή της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΚΑΟ)

1. Σύµφωνα µε τις γενικές κοινοτικές διαδικασίες τυποποίησης, ο ΚΑΟ οφείλει να εργάζεται µε

ανοικτό και διαφανή τρόπο, µε βάση τη συναίνεση και την ανεξαρτησία έναντι των ιδίων

συµφερόντων. Προς το σκοπό αυτό, κάθε παράγοντας που ανήκει στις τρεις κατηγορίες -

διαχειριστές υποδοµών, σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, βιοµηχανία - που αντιπροσωπεύει ο

ΚΑΟ, οφείλει να γνωµοδοτεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης των Τ∆Π,

σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του ΚΑΟ και πριν από την οριστικοποίηση του

σχεδίου Τ∆Π από τον ΚΑΟ.

2. Εάν ο ΚΑΟ δεν διαθέτει τις αναγκαίες ικανότητες για την εκπόνηση σχεδίου µιας

συγκεκριµένης Τ∆Π, ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή.

3. Ο ΚΑΟ συγκροτεί τις οµάδες εργασίας που είναι αναγκαίες για την εκπόνηση των σχεδίων

Τ∆Π· οι οµάδες αυτές έχουν ευέλικτη και αποδοτική δοµή. Προς το σκοπό αυτό, ο αριθµός

εµπειρογνωµόνων είναι περιορισµένος. Η αντιπροσώπευση είναι ισόρροπη µεταξύ των

διαχειριστών υποδοµής και των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, αφενός, και, αφετέρου, της

βιοµηχανίας· στην κατανοµή αυτή τηρείται κατάλληλη ισορροπία των εθνικοτήτων. Οι

εµπειρογνώµονες των µη κοινοτικών χωρών µπορούν να συµµετέχουν στην οµάδα εργασίας

ως παρατηρητές.
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4. Οι τυχόν δυσχέρειες που σχετίζονται µε την παρούσα οδηγία και δεν µπορούν να επιλυθούν

από τις οµάδες εργασίας του ΚΑΟ, πρέπει να επισηµαίνονται αµελλητί στην Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή και η επιτροπή του άρθρου 21 πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα έγγραφα

εργασίας που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση των εργασιών του ΚΑΟ.

6. Ο ΚΑΟ οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζει την

εµπιστευτικότητα όλων των καίριων πληροφοριών που περιέρχονται στη γνώση του κατά τη

διάρκεια των δραστηριοτήτων του

7. Ο ΚΑΟ µεριµνά µε κάθε τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα των εργασιών της επιτροπής του

άρθρου 21, καθώς και οι συστάσεις της επιτροπής και της Επιτροπής, να ανακοινώνονται σε

όλα τα µέλη και σε όλους τους εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν στις οµάδες εργασίας.

____________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 29 Νοεµβρίου 1999, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο την εν λόγω πρόταση
οδηγίας 1. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 156 της συνθήκης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 17 Μαΐου 2000 2. Η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 24 Μαΐου 2000 3. Η Επιτροπή των
Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της στις 14 Ιουνίου 2000 4.

Στις 10 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το
άρθρο 251 της συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στόχος της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι να προαχθεί η διαλειτουργικότητα του
συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος των κρατών µελών, να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες
διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και µε τρίτες
χώρες και να υποστηριχθεί η σταδιακή υλοποίηση της κοινής αγοράς σιδηροδροµικού
υλικού.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση προέκυψε όχι µόνον από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του
Συµβουλίου αλλά και από το διάλογο τον οποίον πραγµατοποίησαν τα όργανα και οι
επιτροπές του Κοινοβουλίου µε τις αντίστοιχες του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την κοινή
δήλωση των τριών οργάνων της 4ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τις λεπτοµερείς πρακτικές
ρυθµίσεις της νέας διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας) 5. Ως αποτέλεσµα αυτού του διαλόγου, οι τροποποιήσεις που
επέφεραν στην πρόταση της Επιτροπής το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο είναι αρκετά
παρεµφερείς. Για το λόγο αυτό, η παρούσα αιτιολογική έκθεση χρησιµοποιεί ως βάση τις
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περισσότερες από τις οποίες έγιναν δεκτές
από το Συµβούλιο (βλ. στο µέρος IV). Στη συνέχεια (τµήµα V) η έκθεση περιέχει τις λοιπές
τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής. Εξάλλου, πρέπει να
σηµειωθεί ότι η κοινή θέση υιοθετεί κατά βάση το περιεχόµενο της πρότασης αυτής.

                                                
1 ΕΕ C 89 της 28.3.2000, σ. 11.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 (δεν έχει δηµοσιευτεί ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
3 ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 13.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2000 (δεν έχει δηµοσιευτεί ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
5 ΕΕ C 148 της 28.5.1999, σ. 1.
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IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες υιοθέτησε το Συµβούλιο

Οι περισσότερες τροπολογίες του Κοινοβουλίου διατηρήθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην κοινή
θέση του Συµβουλίου, όπως επισηµαίνεται κατωτέρω :

- τροπολογία 1 : αιτιολογική σκέψη 7, τελευταίο σκέλος της πρότασης.
- τροπολογία 44 : αιτιολογική σκέψη 9. Ωστόσο, το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε την αναφορά

στα δευτερεύοντα δίκτυα, εκτιµώντας ότι η διατήρησή τους δεν τίθεται σε αµφισβήτηση
λόγω της έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆).

- Η τροπολογία 3 ενσωµατώθηκε εν µέρει στην κοινή θέση (αιτιολογική σκέψη 10).
Πράγµατι, το Συµβούλιο συµπεριέλαβε σε αυτήν παραποµπή στο ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 1999, δίνοντας έµφαση στο τµήµα του
ψηφίσµατος που συνδέεται περισσότερο µε τη διαλειτουργικότητα.

- τροπολογία 36 : αιτιολογική σκέψη 12.
- τροπολογία 5 : αιτιολογική σκέψη 21.
- τροπολογία 6 : αιτιολογική σκέψη 22.
- τροπολογία 47 : αιτιολογική σκέψη 31.
- τροπολογία 48 : άρθρο 1.
- τροπολογία 41 : άρθρο 2 στοιχείο ια)
- τροπολογία 10 : άρθρο 2 στοιχείο ιδ)
- τροπολογία 11 : άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο στ). Ωστόσο, το Συµβούλιο δεν έκρινε

αναγκαίο να συµπεριλάβει στην κοινή θέση το σκέλος της πρότασης «από τεχνική ή/και
γεωγραφική άποψη».

- τροπολογία 42 : άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5.
- τροπολογία 13 : άρθρο 5 παράγραφος 6.
- τροπολογία 49 : άρθρο 6 παράγραφος 1.
- τροπολογία 14 : άρθρο 6 παράγραφος 2.
- τροπολογία 15 : άρθρο 6 παράγραφος 4.
- τροπολογία 16 : άρθρο 6 παράγραφος 5.
- τροπολογία 17 : άρθρο 6 παράγραφος 6. Επίσης, το Συµβούλιο πρόσθεσε στην παράγραφο

αυτή µια τελευταία πρόταση βάσει της οποίας η επιτροπή του άρθρου 21 µπορεί να
εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους.



10185/1/00 REV 1 ADD 1 MM/µαχ 4
DG C IV   EL

- τροπολογία 18 : άρθρο 6 παράγραφος 7.
- τροπολογία 19 : άρθρο 6 παράγραφος 8. Επιπλέον το Συµβούλιο συµπεριέλαβε στην κοινή

θέση νέα αιτιολογική σκέψη (αριθ. 19) για να αιτιολογήσει αυτή τη νέα παράγραφο.
- τροπολογία 50 : άρθρο 6 παράγραφος 9.
- τροπολογίες 51, 20, 35 και 37 σχετικά µε το άρθρο 7 της πρότασης : Το Συµβούλιο

υιοθέτησε ένα µεγάλο µέρος των αιτηµάτων του Κοινοβουλίου αλλά επίσης εισήγαγε και
άλλες τροποποιήσεις στην κοινή θέση του. Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο, για λόγους
σαφήνειας, χώρισε σε δύο άρθρα το προτεινόµενο από το Κοινοβούλιο κείµενο : έτσι, η
παράγραφος 1 έγινε το άρθρο 7 της κοινής θέσης ενώ οι παράγραφοι 2 και 3 που
προστέθηκαν από το Κοινοβούλιο έγιναν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 24 (νέου) της
κοινής θέσης. Το κείµενο που προέκυψε από αυτές τις τροποποιήσεις περιγράφεται
κατωτέρω :

= Το άρθρο 7 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β), γ), δ) και ε) τροποποιήθηκε σύµφωνα µε
τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου.

= Το στοιχείο στ) του εδαφίου αυτού που περιέχεται στην κοινή θέση ακολουθεί το
πνεύµα της τροπολογίας του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το Συµβούλιο τροποποίησε το
κείµενο που προτάθηκε από το Κοινοβούλιο· µε την τροποποίηση περιορίζεται το
πεδίο εφαρµογής αυτής της παρέκκλισης σε περιπτώσεις όπου είναι αιτιολογηµένη
(κυρίως στα ρωσικά βαγόνια που κυκλοφορούν στη Φινλανδία).

= Το Συµβούλιο επεξεργάστηκε εκ νέου το άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο, στο οποίο
καθορίζεται η διαδικασία (γνωστοποίησης ή έγκρισης άδειας) για τις διάφορες
επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις. Έτσι, σύµφωνα µε την κοινή θέση, οι περιπτώσεις που
εµπίπτουν στα στοιχεία α) και γ) θα υπόκεινται στη διαδικασία γνωστοποίησης· οι
περιπτώσεις που εµπίπτουν στα στοιχεία δ) και στ) θα υπόκεινται στη διαδικασία
έγκρισης άδειας· επίσης οι προβλεπόµενες από το στοιχείο β) παρεκκλίσεις θα
υπόκεινται σε έγκριση άδειας, εκτός εάν αφορούν το περιτύπωµα και το εύρος των
τροχιών.

= Η διατύπωση του άρθρου 24 παράγραφος 1 της κοινής θέσης είναι παρόµοια µε τη
διατύπωση που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (σχετικά µε το άρθρο 7
παράγραφος 2 της πρότασης). Τα κείµενα, ωστόσο, διαφέρουν ως προς το πεδίο
εφαρµογής τους : το κείµενο του Κοινοβουλίου αφορά µόνο µητρώο των
επιτρεπόµενων παρεκκλίσεων στο άρθρο 7 ενώ το κείµενο του Συµβουλίου αφορά το
σύνολο των υποδοµών και του τροχαίου υλικού του συµβατικού διευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού συστήµατος.

= το άρθρο 24 παράγραφος 2 της κοινής θέσης συµπίπτει µε το κείµενο που πρότεινε το
Κοινοβούλιο (σχετικά µε το άρθρο 7 παράγραφος 3).
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- τροπολογία 21 : άρθρο 10 παράγραφος 2.
- τροπολογία 52 : άρθρο 10 παράγραφος 6.
- τροπολογίες 53 και 23 : άρθρο 14.
- τροπολογία 24 : άρθρο 18 παράγραφος 2. Εξάλλου το Συµβούλιο τροποποίησε τη

δεύτερη πρόταση αυτής της παραγράφου αντικαθιστώντας «τον έλεγχο συνοχής» µε
τον «έλεγχο των διεπαφών». Η τροποποίηση αυτή έγινε λόγω του ότι ο έλεγχος της
συνοχής των υποσυστηµάτων σε σχέση µε το σιδηροδροµικό σύστηµα εµπίπτει στην
αρµοδιότητα των κρατών µελών (βλ. άρθρο 14 πρώτη παράγραφος δεύτερο εδάφιο
τελευταία πρόταση), ενώ οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί περιορίζονται στον έλεγχο των
διεπαφών των υποσυστηµάτων.

- τροπολογία 45 : άρθρο 23 παράγραφος 1.
- τροπολογία 27 : άρθρο 23 παράγραφος 2. Ωστόσο, το Συµβούλιο προτίµησε να

παραπέµψει γενικότερα στο άρθρο 21 και όχι µόνο στην παράγραφο 2 του άρθρου.
- τροπολογίες 29 και 54 : άρθρο 27 παράγραφος 1. Η κοινή θέση υιοθετεί την τροπολογία

του Κοινοβουλίου αλλά παρατείνει σε εικοσιτέσσερις µήνες την προθεσµία για τη
µεταφορά της οδηγίας. Για την παράταση αυτή το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του την
πείρα που απέκτησαν τα κράτη µέλη κατά τη µεταφορά της οδηγίας 96/48/ΕΚ σχετικά
µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης
ταχύτητας, καθώς και το γεγονός ότι το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας είναι
πολύ ευρύτερο από το πεδίο της οδηγίας του 1996, δεδοµένου ότι αφορά τα
διευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα όλων των κρατών µελών. Εξάλλου, υπενθυµίζεται
ότι οι δύο αυτές οδηγίες δεν απαιτούν µόνο την εφαρµογή των ΤΠ∆ που θα εγκριθούν
αλλά και τη θέσπιση ουσιαστικών τροποποιήσεων όσον αφορά τους θεσµούς και τις
διαδικασίες που διέπουν τις σιδηροδροµικές αγορές των κρατών µελών.

- τροπολογία 55 : άρθρο 25.
- τροπολογία 46 : άρθρο 28. Ωστόσο, στην κοινή θέση δεν περιέχεται η προσθήκη που

ζήτησε το Κοινοβούλιο, δηλαδή να περιλαµβάνονται στην έκθεση πτυχές της
διαλειτουργικότητας που δεν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα (προβλέπονται από το
άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο β) της κοινής θέσης), διότι το Συµβούλιο θεωρεί ότι
η εν λόγω προσθήκη δεν είναι αναγκαία. Εξάλλου, το Συµβούλιο πρόσθεσε στην κοινή
θέση µια νέα αιτιολογική σκέψη (αριθ. 8) για την αιτιολόγηση του άρθρου 28.

- τροπολογία 43 (Παράρτηµα Ι).
- προφορική τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙ σηµείο 1.
- τροπολογία 33 : Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2.4 δεύτερο εδάφιο.
- τροπολογία 56 : Παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2.6.1 πρώτο εδάφιο.
- τροπολογία 57 : Παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2.6.3.
- τροπολογία 34 : Παράρτηµα VIII σηµείο 5.
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες δεν υιοθέτησε το Συµβούλιο

- τροπολογία 39 (άρθρο 18 παράγραφος 3). Το Συµβούλιο εκτιµά ότι δεν είναι αναγκαίο

να ανατεθεί η επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων υποδοµής και του

τροχαίου υλικού σε εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης.

- τροπολογία 25 : το Συµβούλιο τροποποίησε το άρθρο 21 της πρότασης της Επιτροπής

για να το καταστήσει πιο σύµφωνο µε τους γενικούς κανόνες που ισχύουν όσον αφορά

την επιτροπολογία (βλ. άρθρα 21 και 22 της κοινής θέσης).

- τροπολογία 28 (άρθρο 23 παράγραφος 3 στοιχείο η)). Η κοινή θέση υιοθέτησε το πρώτο

τµήµα της τροπολογίας σχετικά µε το πλαίσιο αναφοράς του άρθρου 25. Αντιθέτως, η

κοινή θέση δεν υιοθέτησε το άλλο αίτηµα του Κοινοβουλίου, αφού το Συµβούλιο

εκτιµά ότι η εκπόνηση ενός ενιαίου προτύπου για τις γραµµές και τα συστήµατα

ηλεκτροδότησης πρέπει να γίνει βάσει της συνήθους διαδικασίας και να µην ανατεθεί

απευθείας στην Επιτροπή.

- τροπολογία 40 (Παράρτηµα VII παράγραφος 1). Η κοινή θέση δεν υιοθέτησε την

προσθήκη που ζήτησε το Κοινοβούλιο για το λόγο που αναφέρθηκε και στην

τροπολογία 39.

V. ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι κύριες τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση χωρίς να προκύπτουν από τις

τροπολογίες του Κοινοβουλίου είναι οι εξής :

- η προσθήκη των αιτιολογικών σκέψεων 2 και 3 στις οποίες υπογραµµίζεται η σχέση

µεταξύ της ανάπτυξης των σιδηροδρόµων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

- η προσθήκη της αναφοράς στις ανάγκες των ατόµων µειωµένης κινητικότητας στο

παράρτηµα ΙΙ σηµεία 2.1 και 2.6 .

________________________
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1999/0252 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 26 Νοεµβρίου 1999,η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των συµβατικών σιδηροδροµικών

συστηµάτων, συνοδευόµενη από πρόταση οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα του
συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (COM(1999)617τελικό1).

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών
διατύπωσαν την οριστική γνώµη τους στις 24 Μαΐου 2000και στις 14 Ιουνίου 2000,
η οποία είναι και στις δύο περιπτώσεις θετική.

Στις 17Μαΐου 2000,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε µια σειρά τροπολογιών σε

πρώτη ανάγνωση. Από τις τροπολογίες αυτές, η Επιτροπή συµφώνησε µε τις
περισσότερες, µε εξαίρεση ορισµένες, για τους λόγους που εκτίθενται στην συνέχεια

(τροπολογίες αριθ. 28, 29, 35, 39και 40).

Στις 22 Ιουνίου 2000και ενόψει της συνόδου του Συµβουλίου Μεταφορών στις 26
Ιουνίου, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη θέση της επί των τροπολογιών του ΕΚ, µε
επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συµβουλίου.

Κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου, επετεύχθη πολιτική
συµφωνία ενόψει της κοινής θέσης.

Η κοινή θέση υιοθετήθηκε στις 10Νοεµβρίου 2000.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην ανακοίνωση COM(1999)617 προτείνεται µια πολιτική ολοκλήρωσης των
εθνικών συµβατικών σιδηροδροµικών συστηµάτων, ιδίως µε σκοπό να ενισχυθεί η

ανταγωνιστικότητα των διεθνών σιδηροδροµικών υπηρεσιών. Η κύρια σύσταση
αφορά µια οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των συµβατικών σιδηροδροµικών

µεταφορών, εµπνευσµένη από εκείνη που έχει ήδη εγκριθεί στην περίπτωση της
µεγάλης ταχύτητας· η ανακοίνωση συνοδεύεται, εξάλλου, από πρόταση οδηγίας.

1
ΕΕ ...
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Η επέκταση της διαλειτουργικότητας, µε άλλα λόγια η δυνατότητα διέλευσης των
τραίνων από τα σύνορα χωρίς διακοπή, θα αυξήσει αισθητά τις επιδόσεις των

σιδηροδροµικών µεταφορών.

Οι διαφορές µεταξύ των τεχνικών προτύπων συντελούν επίσης στον

κατακερµατισµό της αγοράς σιδηροδροµικού εξοπλισµού. Οι κυριότερες εθνικές
αγορές παραµένουν, στο µεγαλύτερό τους µέρος, κλειστές. Οι οργανισµοί

σιδηροδρόµων δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αποτείνονται στους εθνικούς
προµηθευτές, γεγονός το οποίο υπερτιµά το κόστος του εξοπλισµού. Η τεχνική

εναρµόνιση σε κοινοτικό επίπεδο θα συµβάλει στη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς.

Η Κοινότητα επέλυσε τα προβλήµατα αυτά στην περίπτωση των σιδηροδροµικών

µεταφορών µεγάλης ταχύτητας, µε την έκδοση, το 1996, µιας οδηγίας για τη
διαλειτουργικότητα του συστήµατος µεγάλης ταχύτητας. Είναι καιρός σήµερα να

εξαλειφθούν οι τεχνικές και επιχειρησιακές διαφορές, που χωρίζουν τα συµβατικά
σιδηροδροµικά συστήµατα.

Η προτεινόµενη οδηγία αποσκοπεί στην καθιέρωση κοινοτικών µηχανισµών για την
εκπόνηση και την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆),
καθώς και κοινών κανόνων για την εκτίµηση της συµµόρφωσης προς τις εν λόγω
προδιαγραφές.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενική παρατήρηση

Η Επιτροπή είναι σε θέση να συµφωνήσει µε το κείµενο της κοινής θέσης, το οποίο
εγκρίθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο και το οποίο δεν απετέλεσε αντικείµενο

ουδεµίας επιφύλαξης εκ µέρους της Επιτροπής.

Εν γένει, οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση

ενσωµατώθηκαν από το Συµβούλιο στην κοινή θέση, εξαιρέσει των τροπολογιών
του ΕΚ για τις οποίες η Επιτροπή είχε εκφράσει την διαφωνίας της.

Η αρίθµηση των ανωτέρω άρθρων και τροποποιήσεων αναφέρεται στα κείµενα του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν εκδοθεί µετά το ψήφισµα

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2000. Στην πραγµατικότητα, το
κείµενο της κοινής θέσης περιλαµβάνει µια νέα αρίθµηση των αιτιολογικών

σκέψεων και των άρθρων, ώστε να ληφθούν υπόψη ορισµένες βελτιώσεις που
επέφερε το Συµβούλιο και που εξηγούνται στην αιτιολογική έκθεση.

3.2. Συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε

πρώτη ανάγνωση

3.2.1 Τροπολογίες που απορρίφθηκαν

Τροπολογία 39 (άρθρο 18παράγραφος 3) και τροπολογία 40 (παράρτηµα VII)

Το κράτος µέλος είναι εκείνο που αποφασίζει µε ποιον τρόπο θα ελέγξει την τήρηση
των ΤΠ∆ κατά την εκµετάλλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2. Η

πρόταση οδηγίας προβλέπει την παρέµβαση τρίτων οργανισµών για τις φάσεις της
διάθεσης στην αγορά των κατασκευαστικών στοιχείων διαλειτουργικότητας και της
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θέσης σε λειτουργία των υποσυστηµάτων, αλλά όχι για τη διαδοχική φάση της
εκµετάλλευσης.

Αν και η ιδέα είναι ενδιαφέρουσα, δεν φαίνεται σκόπιµο στο παρόν στάδιο να
υποχρεωθεί το κράτος µέλος να προσφύγει σε τέτοιους οργανισµούς, µετά τη θέση

σε λειτουργία των υποσυστηµάτων. Η εν λόγω υποχρέωση θα συνεπαγόταν την
επέκταση των διατάξεων της οδηγίας, πράγµα το οποίο φαίνεται πρώιµο στο παρόν

στάδιο. Η σκέψη αυτή θα µπορούσε να επανεξετασθεί εντός πέντε έως δέκα ετών,
κατόπιν της έγκρισης και της θέσης σε εφαρµογή των ΤΠ∆.

3.2.2 Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογία 3 (αιτιολογική σκέψη 6α)

Η παραποµπή στη γνώµη του ΕΚ της 10ης Μαρτίου 1999είναι αποδεκτή, αλλά το
Συµβούλιο προτίµησε να αναφερθεί σε άλλο αίτηµα του ΕΚ, το οποίο

αντιπροσωπεύει καλύτερα την αιτιολόγηση της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 35 (άρθρο 7 παράγραφος 1 περίπτωση στ) )

Η περίπτωση στ) δεν είναι αποδεκτή, διότι η γενική αρχή της οδηγίας είναι να
καλυφθεί όλο το τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί, προκειµένου να εξασφαλισθεί το

προβλεπόµενο επίπεδο ασφαλείας σε ολόκληρο το διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό
δίκτυο. Η περίπτωση των βαγονιών τρίτων χωρών πρέπει να αντιµετωπίζεται ως

ειδική περίπτωση στις ΤΠ∆, όπως προβλέπεται εξάλλου στον ορισµό του άρθρου 2
στοιχείο κ), που εισήχθη µε την τροπολογία 41 (αποδεκτή), και στη νέα παράγραφο

5 του άρθρου 5, που εισήχθη µε την τροπολογία 42 (αποδεκτή, µε ελαφρά
τροποποίηση).

Ωστόσο, η εν λόγω τροπολογία ενσωµατώθηκε εν µέρει, αφού η κοινή θέση
προβλέπει, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, µια περίπτωση παρέκκλισης: «στ) στα

βαγόνια τα οποία προέρχονται ή κατευθύνονται σε τρίτες χώρες και των οποίων το
εύρος τροχιών είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο εύρος του κύριου κοινοτικού

σιδηροδροµικού δικτύου»·η παρέκκλιση, εν τούτοις, θα εξαρτάται από απόφαση της
Επιτροπής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2, ήτοι κατόπιν
γνωµοδοτήσεως της επιτροπής.

Τροπολογία 37 (άρθρο 7 παράγραφος 2)

Η εισαγωγή της έννοιας του µητρώου είναι ενδιαφέρουσα. Ωστόσο, τα µητρώα των
υποδοµών και του τροχαίου υλικού πρέπει να καταρτίζονται για τα πλήρη

υποσυστήµατα, και όχι µόνον για τις περιπτώσεις µη εφαρµογής της ΤΠ∆ (τεχνική
προδιαγραφή διαλειτουργικότητας). Όντως, ακόµα και στις περιπτώσεις εφαρµογής

των ΤΠ∆, είναι δυνατόν να υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις και επιλογές, και πρέπει
να καταγράφονται στα µητρώα όλα τα πραγµατικά εγκατεστηµένα χαρακτηριστικά.

Εποµένως, η εν λόγω τροπολογία ενσωµατώθηκε εν µέρει.

Τροπολογία 25 (άρθρο 21παράγραφος 2)

Το κείµενο του άρθρου 21 της κοινής θέσης αντικατοπτρίζει τη διοργανική
συµφωνία σε θέµατα επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 28 (άρθρο 22παράγραφος 3)

Ως πρώτη φάση κάθε ΤΠ∆ προβλέπεται η έγκριση θεµελιωδών παραµέτρων.
Εφόσον όµως κάθε ΤΠ∆ αποτελεί αντικείµενο επιµέρους εντολής, δεν είναι
αποδεκτό το τελευταίο µέρος του προστιθεµένου κειµένου (...η Επιτροπή είναι

αρµόδια να εκπονήσει ενιαίο πρότυπο...). Επιπλέον, το προτεινόµενο µέτρο δεν
συµβιβάζεται µε τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στις παραγράφους 1 και

2 του ιδίου άρθρου.

Τροπολογίες 29και 54 (άρθρο 24παράγραφος 1), και προφορική τροπολογία

Οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠ∆ δύνανται να
µεταφερθούν στην εθνική νοµοθεσία, ακόµη και αν δεν έχουν ακόµη εγκριθεί οι

ΤΠ∆. Η διατύπωση της τροπολογίας αναθεωρήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Η
προθεσµία που προτάθηκε από το Συµβούλιο για την µεταφορά στην εθνική

νοµοθεσία είναι λίγο µεγαλύτερη (24µήνες αντί για 18).

3.2.3 Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν ως είχαν στην κοινή θέση

Οι ακόλουθες τροπολογίες ενσωµατώθηκαν ως είχαν: 5 (αιτιολογική σκέψη 15α), 6
(αιτιολογική σκέψη 15β), 47 (αιτιολογική σκέψη 27), 41 (άρθρο 2 παρ. κ), 10 (άρθρο
2 παρ. µ α), 13 (άρθρο 5 παρ. 4β), 49 (άρθρο 6 παρ. 1), 14 (άρθρο 6 παρ. 2), 16
(άρθρο 6 παρ. 5), 18 (άρθρο 6 παρ. 7), 19 (άρθρο 6 παρ. 7α), 50 (άρθρο 6 παρ. 7β),
51 (άρθρο 7 παρ. 1), 21 (άρθρο 10 παρ. 2), 52 (άρθρο 10 παρ. 6), 53/23 (άρθρο 14),
27 (άρθρο 22 παρ. 2), 55 (άρθρο 24α), 43 (παράρτηµα I), προφορική (παράρτηµα II
σηµείο 1), 33 (παράρτηµα II), 56 (παράρτηµα III), 57 (παράρτηµα III), 34
(παράρτηµα VIII).

3.2.4 Τροπολογίες που έγιναν δεκτές, αλλά µε µικρές τροποποιήσεις στη διατύπωση

Οι ακόλουθες τροπολογίες τροποποιήθηκαν λίγο, προκειµένου να εναρµονισθούν

καλύτερα µε το υπόλοιπο κείµενο: 1 (αιτιολογική σκέψη 5), 44 (αιτιολογική σκέψη
5α), 36 (αιτιολογική σκέψη 8), 48 (άρθρο 1), 11 (άρθρο 5 παρ. 3), 42 (άρθρο 5 παρ.
4), 15 (άρθρο 6 παρ. 4), 17 (άρθρο 6 παρ. 6), 24 (άρθρο 18 παρ. 2), 45 (άρθρο 22
παρ. 1), 46 (άρθρο 25).

3.3. Νέα στοιχεία

Εκτός από τη συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του ΕΚ, το Συµβούλιο εισήγαγε

τα ακόλουθα νέα στοιχεία, τα οποία βρίσκουν σύµφωνη την Επιτροπή:

– νέα αιτιολογική σκέψη 1α: µνεία του Κυότο·

– νέα αιτιολογική σκέψη 1β: µνεία της στρατηγικής του Συµβουλίου·

– αιτιολογική σκέψη 9: τροποποίηση που ζητήθηκε από το Συµβούλιο·

– νέα αιτιολογική σκέψη 16: προϋπόθεση για την τροπολογία 19 του ΕΚ·

– άρθρο 7 παράγραφος 1: ήταν ανάγκη να διευκρινισθεί ότι η απόφαση της

Επιτροπής δεν επηρεάζει τις παραµέτρους «περιτύπωµα» και «εύρος τροχιών»,
στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις παρέκκλισης για ένα σχέδιο

ανανέωσης ή αναδιευθέτησης υπάρχουσας γραµµής όταν το περιτύπωµα, το
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εύρος τροχιών ή η απόσταση µεταξύ των γραµµών ή η ηλεκτρική τάση των
ΤΠ∆ είναι ασύµβατες µε εκείνες της υπάρχουσας γραµµής. Πρόκειται όντως
για σηµαντικές διαρθρωτικές διαφορές, για τις οποίες ισχύει ιδιαίτερα η
αιτιολογική σκέψη 15.·

– άρθρο 10παράγραφος 5: κατ’ αναλογία µε το άρθρο 16παράγραφος 3·

– παράρτηµα II σηµεία 2.1-2.5-2.6:χρήσιµες διευκρινίσεις·

– παράρτηµα III σηµεία 1.1.5-2.3.1-2.5.1-2.7.1-2.7.4:χρήσιµες διευκρινίσεις.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή είναι σε θέση να συµφωνήσει µε το κείµενο της κοινής θέσης.


