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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.     /2003

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων

(Κανονισµός για τον Οργανισµό)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4,

                                                
1 ΕΕ C 126 Ε, 28.5.2002, σ. 325.
2 ΕΕ C 61, 14.3.2003, σ. 131.
3 ΕΕ C 66, 19.3.2003, σ. 5.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2003 (δεν έχει ακόµα

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

(1) Η προοδευτική υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου δίχως σύνορα επιβάλλει

την ανάληψη µιας κοινοτικής δράσης αναφορικά µε τις τεχνικές ρυθµίσεις που εφαρµόζονται

στον τοµέα των σιδηροδρόµων, όσον αφορά τόσο τις τεχνικές πλευρές όσο και τα ζητήµατα

ασφαλείας, δύο πτυχές, άλλωστε, οι οποίες είναι αλληλένδετες.

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

κοινοτικών σιδηροδρόµων 1, προβλέπει την σταδιακή ελευθέρωση των δικαιωµάτων

πρόσβασης στην υποδοµή για κάθε κοινοτική σιδηροδροµική επιχείρηση η οποία διαθέτει

άδεια και επιθυµεί να παράσχει υπηρεσίες µεταφοράς εµπορευµάτων.

(3) Η οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, περί παροχής αδειών σε

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 2, ορίζει ότι όλες οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι

κάτοχοι άδειας και ότι µία άδεια που εκδίδεται σε ένα κράτος µέλος ισχύει σε όλη την

Κοινότητα.

(4) Η οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας της σιδηροδροµικής

υποδοµής, τις χρεώσεις για τη χρήση της σιδηροδροµικής υποδοµής και την πιστοποίηση

ασφαλείας 3, καθιερώνει ένα νέο πλαίσιο µε στόχο τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού χώρου δίχως σύνορα.

                                                
1 ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 25. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/12/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 1).
2 ΕΕ L 143, 27.6.1995, σ. 70. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/13/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 26).
3 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2002/844/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 289, 26.10.2002, σ. 30).
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(5) Οι τεχνικές και λειτουργικές διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στα σιδηροδροµικά συστήµατα
των κρατών µελών κατέστησαν στεγανές τις εθνικές σιδηροδροµικές αγορές και δεν επέτρεψαν
τη δυναµική ανάπτυξη του συγκεκριµένου τοµέα σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Η οδηγία 96/48/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας 1 και η οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του
συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος2, προσδιορίζουν ουσιαστικές
απαιτήσεις και καθιερώνουν έναν µηχανισµό που αποβλέπει στην εκπόνηση υποχρεωτικών
τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας.

(6) Η ταυτόχρονη αναζήτηση των στόχων της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας
προϋποθέτει ένα σηµαντικό τεχνικό έργο το οποίο πρέπει να καθοδηγείται από έναν
εξειδικευµένο οργανισµό. Γι� αυτό προκύπτει η ανάγκη της ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη ∆ιαλειτουργικότητα των Σιδηροδρόµων, ο οποίος
εφεξής αποκαλείται «Οργανισµός», που θα λειτουργεί στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και
µε τρόπο που σέβεται την εξισορρόπηση εξουσιών στους κόλπους της Κοινότητας. Η
δηµιουργία ενός τέτοιου οργανισµού επιτρέπει τον συνυπολογισµό, µε βάση υψηλά επίπεδα
εµπειρογνωµοσύνης, των σκοπών της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του
ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού δικτύου και, εποµένως, συµβάλει στην αναζωογόνηση του
σιδηροδροµικού τοµέα και στην επίτευξη των γενικών στόχων της κοινής πολιτικής
µεταφορών.

(7) Ο Οργανισµός, προκειµένου να προωθήσει τη δηµιουργία ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
χώρου χωρίς σύνορα και να συµβάλει στην αναζωογόνηση του τοµέα των σιδηροδρόµων,
ενισχύοντας ταυτόχρονα τα ουσιώδη πλεονεκτήµατά του σε θέµατα ασφάλειας, θα πρέπει να
συµβάλει στην ανάπτυξη πραγµατικού ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού πολιτισµού και να
αποτελέσει ουσιαστικό όργανο διαλόγου, διαβούλευσης και ανταλλαγών µεταξύ όλων των
σιδηροδροµικών παραγόντων, µε σεβασµό των αρµοδιοτήτων ενός εκάστου.

                                                
1 ΕΕ L 235, 17.9.1996, σ. 6.
2 ΕΕ L 110, 20.4.2001, σ. 1.
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(8) Η οδηγία �/�/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της � για την
ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων  («Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων»)1,
προβλέπει τον προσδιορισµό κοινών δεικτών ασφαλείας, κοινών στόχων ασφαλείας και
κοινών µεθόδων ασφαλείας. Για την ανάπτυξη αυτών των µέσων, χρειάζεται µία ανεξάρτητη
τεχνική εµπειρογνωµοσύνη.

(9) Προκειµένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης πιστοποιητικών ασφαλείας στις

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί µια εναρµονισµένη µορφή

πιστοποιητικών ασφαλείας και µια εναρµονισµένη µορφή αίτησης για χορήγηση

πιστοποιητικών ασφαλείας.

(10) Η οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων προβλέπει την εξέταση των µέτρων

ασφαλείας που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο από τη σκοπιά της ασφάλειας και της

διαλειτουργικότητας. Για το σκοπό αυτό, καθίσταται απαραίτητη µία γνωµοδότηση, η οποία

θα στηρίζεται σε ανεξάρτητη και ουδέτερη εµπειρογνωµοσύνη.

(11) Επί θεµάτων που άπτονται της ασφάλειας, είναι σηµαντικό να διασφαλισθεί ο µέγιστος

βαθµός διαφάνειας και να εξασφαλισθεί µία αποτελεσµατική ροή των πληροφοριών. Επί του

παρόντος δεν προβλέπεται ακόµη µία ανάλυση των επιδόσεων, η οποία θα διεξάγεται µε

βάση κοινούς δείκτες και θα συσχετίζει όλους τους παράγοντες του τοµέα, και θα ήταν

σκόπιµο να αναπτυχθεί ένα τέτοιο µέσο. Όσον αφορά τις στατιστικές, χρειάζεται µία στενή

συνεργασία µε την EUROSTAT.

(12) Οι αρµόδιοι εθνικοί οργανισµοί για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, οι ρυθµιστικοί φορείς

και οι υπόλοιπες εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν µία ανεξάρτητη

τεχνική γνωµοδότηση όταν χρειάζεται να λάβουν γνώση για υποθέσεις που αφορούν πλείονα

κράτη µέλη.

                                                
1 ΕΕ L
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(13) Η οδηγία 2001/16/ΕΚ ορίζει ότι, το αργότερο µέχρι τις 20 Απριλίου 2004, θα πρέπει να

εκπονηθεί µία πρώτη οµάδα τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆). Η

Επιτροπή ανέθεσε εντολή για την εκτέλεση αυτών των εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για

τη ∆ιαλειτουργικότητα των Σιδηροδρόµων (AEIF), στην οποία συµµετέχουν οι

κατασκευαστές σιδηροδροµικού υλικού καθώς και οι φορείς εκµετάλλευσης και διαχειριστές

υποδοµής. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη διαφύλαξη της εµπειρίας που αποκτήθηκε από

τους επαγγελµατίες του κλάδου στο πλαίσιο της AEIF. Η συνεχής διεξαγωγή των εργασιών,

όπως και η εξέλιξη των ΤΠ∆ µε την πάροδο του χρόνου, προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός

µόνιµου τεχνικού πλαισίου.

(14) Η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου θα πρέπει να ενισχυθεί και η επιλογή των

νέων επενδυτικών σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα θα πρέπει να γίνεται µε

κριτήριο την τήρηση του στόχου της διαλειτουργικότητας, ο οποίος καθορίζεται στην

απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του

διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών1.

(15) Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέχεια των εργασιών, οι οµάδες εργασίας οι οποίες θα

συσταθούν από τον Οργανισµό θα πρέπει να στηρίζονται, εφόσον χρειάζεται, στη σύνθεση

της AEIF, η οποία θα συµπληρωθεί από επιπλέον µέλη.

(16) Η συντήρηση του τροχαίου υλικού συνιστά ένα σηµαντικό στοιχείο του συστήµατος

ασφαλείας. Τη στιγµή αυτή δεν υπάρχει µία πραγµατική ευρωπαϊκή αγορά στον τοµέα της

συντήρησης σιδηροδροµικού υλικού, ελλείψει ενός συστήµατος πιστοποίησης των

εργαστηρίων συντήρησης. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον τοµέα

και την πραγµατοποίηση διαδροµών χωρίς φορτίο. ΄Ενα ευρωπαϊκό σύστηµα πιστοποίησης

των εργαστηρίων συντήρησης, θα πρέπει, συνεπώς, να αναπτυχθεί σταδιακά.

                                                
1 ΕΕ L 228, 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ.

1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185, 6.7.2001, σ. 1).
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(17) Οι απαιτούµενες επαγγελµατικές ικανότητες για τους οδηγούς των τρένων αποτελούν ένα

σηµαντικό στοιχείο τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη.

Επιπλέον, συνιστούν και προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των

εργαζόµενων στον σιδηροδροµικό τοµέα. Η προσέγγιση αυτού του ζητήµατος θα πρέπει να

γίνει µέσα στο υφιστάµενο πλαίσιο για τον κοινωνικό διάλογο. Ο Οργανισµός θα πρέπει να

παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη για το συνυπολογισµό αυτού του ζητήµατος σε

ευρωπαϊκό επίπεδο.

(18) Η καταγραφή αποτελεί, πρώτα και κύρια, µία πράξη αναγνώρισης της ικανότητας ενός

τροχαίου υλικού να κυκλοφορεί στο πλαίσιο προδιαγεγραµµένων όρων. Η καταγραφή του

υλικού θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αµερληψία και εµπίπτει στην

αρµοδιότητα των δηµόσιων αρχών. Ο Οργανισµός θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη

ενόψει της εγκαθίδρυσης ενός συστήµατος καταγραφής του τροχαίου υλικού.

(19) Με στόχο τη διασφάλιση του µέγιστου βαθµού διαφάνειας και της ισότιµης πρόσβασης όλων
των µερών σε χρήσιµες πληροφορίες, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία της διαλειτουργικότητας. Το ίδιο ισχύει για τις άδειες
και τα πιστοποιητικά ασφαλείας. Ο Οργανισµός θα πρέπει να παρέχει αποτελεσµατικά µέσα
για την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών.

(20) Η προώθηση της καινοτοµίας στον τοµέα της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των
σιδηροδρόµων είναι σηµαντικό καθήκον το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνει ο Οργανισµός.
Οιαδήποτε χρηµατοδοτική βοήθεια χορηγείται, εν προκειµένω, στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του Οργανισµού, δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση της
σχετικής αγοράς.
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(21) Προκειµένου να εκπληρώσει σωστά τα καθήκοντά του, ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει
νοµική προσωπικότητα και έναν αυτόνοµο προϋπολογισµό ο οποίος θα χρηµατοδοτείται κυρίως
µε επιδότηση της Κοινότητας. Για να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Οργανισµού κατά τη
διαχείριση των καθηµερινών υποθέσεων και στο πλαίσιο των γνωµοδοτήσεων και συστάσεων
που εκδίδει, ο εντεταλµένος διευθυντής του Οργανισµού θα πρέπει να διαθέτει πλήρεις
αρµοδιότητες και το προσωπικό του Οργανισµού θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο.

(22) Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία του Οργανισµού, τα κράτη µέλη και η
Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συµβούλιο, στο οποίο ανατίθενται οι
αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, την παρακολούθηση της
εκτέλεσής του, την έγκριση του κατάλληλου δηµοσιονοµικού κανονισµού, τη θέσπιση
διαφανών διαδικασιών λήψης αποφάσεων εκ µέρους του Οργανισµού, την έγκριση του
προγράµµατος εργασίας του, την έγκριση του προϋπολογισµού του, τον καθορισµό πολιτικής
για τις επισκέψεις στα κράτη µέλη καθώς και τον διορισµό του εντεταλµένου διευθυντή.

(23) Προκειµένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό
συµβούλιο, οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόµενων κλάδων θα πρέπει να παρίστανται µεν στις
συζητήσεις αλλά δεν θα πρέπει να διαθέτουν δικαίωµα ψήφου, δεδοµένου ότι το δικαίωµα
αυτό ανήκει αποκλειστικά στους εκπροσώπους των δηµόσιων αρχών που καλούνται να
γνωµοδοτήσουν ενώπιον των αρχών δηµοκρατικού ελέγχου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου θα
πρέπει να διορίζονται από την Επιτροπή µε κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητά τους, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, έναντι των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, των διαχειριστών υποδοµών,
της σιδηροδροµικής βιοµηχανίας, των εργατικών ενώσεων, των επιβατών και των φορτωτών.

(24) Οι εργασίες του Οργανισµού θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Θα πρέπει να

εξασφαλίζεται ο ουσιαστικός έλεγχος από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το

σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλεί σε

ακροάσεις τον εντεταλµένο διευθυντή του Οργανισµού. Ο Οργανισµός θα πρέπει επίσης να

εφαρµόζει τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα

έγγραφα.
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(25) Κατά τα τελευταία χρόνια, µε τη δηµιουργία όλο και περισσότερων αποκεντρωµένων

οργανισµών, η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή επεδίωξε να βελτιώσει τη διαφάνεια

και τον έλεγχο της διαχείρισης των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων προς τους οργανισµούς

αυτούς, ιδίως σε ό,τι αφορά την εγγραφή των εισφορών στον προϋπολογισµό, το

δηµοσιονοµικό έλεγχο, την εξουσία περί χορήγησης απαλλαγής, τη συµµετοχή στο

συνταξιοδοτικό καθεστώς και την εσωτερική διαδικασία του προϋπολογισµού (κώδικας

συµπεριφοράς). Παροµοίως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που

πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) 1 θα

πρέπει να εφαρµόζεται άνευ περιορισµών στον Οργανισµό, ο οποίος θα πρέπει να

προσχωρήσει στη ∆ιοργανική Συµφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες που πραγµατοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) 2.

(26) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, δηλαδή η σύσταση ενός εξειδικευµένου

οργανισµού που θα αναλάβει την επεξεργασία κοινών λύσεων σε θέµατα που άπτονται της

ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόµων, δεν µπορούν να επιτευχθούν

επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω του συλλογικού χαρακτήρα των

εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η

Κοινότητα δύναται να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που

αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. ∆υνάµει της αρχής της αναλογικότητας, η οποία

αναφέρεται στο προαναφερόµενο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία

όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 15.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και στόχοι του Οργανισµού

Ο παρών κανονισµός ιδρύει Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σιδηροδρόµων, που καλείται εφεξής

«Οργανισµός».

Στόχος του Οργανισµού είναι να συµβάλλει, σε τεχνικό επίπεδο, στην εφαρµογή της κοινοτικής

νοµοθεσίας που αποβλέπει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του τοµέα των σιδηροδρόµων

αυξάνοντας το επίπεδο διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών συστηµάτων και στην ανάπτυξη

µιας κοινής προσέγγισης ως προς την ασφάλεια του ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος,

ώστε να συντελέσει στην δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου δίχως σύνορα που

θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων, ο Οργανισµός λαµβάνει πλήρως υπόψη τη

διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους ειδικούς περιορισµούς που

συνεπάγονται οι σιδηροδροµικές διασυνδέσεις µε τρίτες χώρες.
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Άρθρο 2

Χαρακτήρας των πράξεων του Οργανισµού

Ο Οργανισµός δύναται :

(α) να απευθύνει συστάσεις προς την Επιτροπή, όσον αφορά την εφαρµογή των άρθρων 6, 7, 12,

14, 16, 17 και 18,

(β) να διατυπώνει γνώµες προς την Επιτροπή κατ� εφαρµογή των άρθρων 8, 13 και 15, και προς

τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών κατ� εφαρµογή του άρθρου 10.

Άρθρο 3

Σύνθεση των οµάδων εργασίας

1. Για την κατάρτιση των συστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 12, 14, 16, 17 και 18,

ο Οργανισµός συστήνει περιορισµένο αριθµό οµάδων εργασίας. Αυτές οι οµάδες εργασίας

βασίζονται, αφενός, στην εµπειρογνωµοσύνη που έχουν αναπτύξει οι επαγγελµατίες του τοµέα των

σιδηροδρόµων, και ιδίως στην πείρα που έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη

∆ιαλειτουργικότητα των Σιδηροδρόµων (ΕΕ∆Σ), και, αφετέρου, στην εµπειρογνωµοσύνη των

αρµόδιων εθνικών αρχών. Ο Οργανισµός εξασφαλίζει ότι οι οµάδες εργασίας του είναι ικανές και

αντιπροσωπευτικές και ότι εκπροσωπούνται σε αυτές επαρκώς οι κλάδοι της βιοµηχανίας και οι

χρήστες που θίγονται από µέτρα τα οποία ενδέχεται να προταθούν από την Επιτροπή βάσει

συστάσεων που της απευθύνει ο Οργανισµός. Οι εργασίες των οµάδων εργασίας πρέπει να είναι

διαφανείς.
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2. Ο Οργανισµός διαβιβάζει το εγκριθέν πρόγραµµα εργασιών στους αντιπροσωπευτικούς

φορείς του τοµέα των σιδηροδρόµων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κατάλογος

αυτών των φορέων καταρτίζεται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας

96/48/ΕΚ. Κάθε φορέας ή/και οµάδα φορέων διαβιβάζει στον Οργανισµό τον κατάλογο των πλέον

εξειδικευµένων εµπειρογνωµόνων οι οποίοι είναι εντεταλµένοι να την εκπροσωπούν σε κάθε

οµάδα εργασίας.

3. Οι εθνικές αρχές για την ασφάλεια, που ορίζονται στο άρθρο 16 της οδηγίας για την

ασφάλεια των σιδηροδρόµων, ορίζουν τους αντιπροσώπους τους για τις οµάδες εργασίας στις

οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν.

4. Ο Οργανισµός µπορεί να συµπληρώσει εν ανάγκη τις οµάδες εργασίας µε ανεξάρτητους

εµπειρογνώµονες αναγνωρισµένους για την ειδικότητά τους στον οικείο τοµέα.

5. Των οµάδων εργασίας προεδρεύει εκπρόσωπος του Οργανισµού.

Άρθρο 4

∆ιαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους

Όταν οι εργασίες που προβλέπονται στα άρθρα 6, 12 και 17 έχουν άµεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό

περιβάλλον ή στις συνθήκες εργασίας των εργαζόµενων στον τοµέα των σιδηροδρόµων, ο

Οργανισµός προβαίνει σε διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της επιτροπής

κλαδικού διαλόγου, η οποία συστάθηκε δυνάµει της απόφασης 98/500/ΕΚ της Επιτροπής 1.

                                                
1 ΕΕ L 225, 12.8.1998, σ. 27.
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Η διαβούλευση αυτή διεξάγεται πριν από την υποβολή των συστάσεων του Οργανισµού στην

Επιτροπή. Ο Οργανισµός λαµβάνει δεόντως υπόψη του τις διαβουλεύσεις αυτές και είναι έτοιµος,

ανά πάσα στιγµή, να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά τις συστάσεις του. Οι γνώµες που

διατυπώνει η επιτροπή κλαδικού διαλόγου διαβιβάζονται από τον Οργανισµό στην Επιτροπή και,

στη συνέχεια, η Επιτροπή τις διαβιβάζει στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας

96/48/ΕΚ.

Άρθρο 5

∆ιαβούλευση µε τους πελάτες και τους επιβάτες

των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών

Όταν οι εργασίες που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 12, έχουν άµεσο αντίκτυπο στους πελάτες και

τους επιβάτες των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών, ο Οργανισµός προβαίνει σε

διαβούλευση µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους. Ο κατάλογος των οργανώσεων µε τις

οποίες πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις καταρτίζεται από την επιτροπή που αναφέρεται στο

άρθρο 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

Η διαβούλευση αυτή διεξάγεται πριν από την υποβολή των προτάσεων του Οργανισµού στην

Επιτροπή. Ο Οργανισµός λαµβάνει δεόντως υπόψη του τις διαβουλεύσεις αυτές και είναι έτοιµος,

ανά πάσα στιγµή, να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά τις προτάσεις του. Οι γνώµες που

διατυπώνουν οι εν λόγω οργανώσεις διαβιβάζονται από τον Οργανισµό στην Επιτροπή και, στη

συνέχεια, η Επιτροπή τις διαβιβάζει στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 της

οδηγίας 96/48/ΕΚ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 6

Τεχνική υποστήριξη

1. Ο Οργανισµός απευθύνει στην Επιτροπή συστάσεις σχετικά µε τις κοινές µεθοδολογίες

ασφαλείας τους κοινούς στόχους ασφαλείας (ΚΣΑ), που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της

οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

2. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής ή της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας

96/48/ΕΚ ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, ο Οργανισµός απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή

σχετικά µε τη λήψη άλλων µέτρων στον τοµέα της ασφάλειας.

3. Στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προηγείται της θέσπισης των ΚΣΑ, των ΚΜΑ

και των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆), καθώς και για θέµατα που αφορούν

το υλικό και τις υποδοµές που δεν διέπονται από τις ΤΠ∆, ο Οργανισµός δύναται να απευθύνει

κάθε χρήσιµη σύσταση στην Επιτροπή. Ο Οργανισµός εξασφαλίζει τη συνέπεια αυτών των

συστάσεων προς τις ΤΠ∆ που ήδη εφαρµόζονται ή που βρίσκονται σε στάδιο εκπόνησης.

4. Ο Οργανισµός υποβάλλει λεπτοµερή ανάλυση κόστους/οφέλους προς στήριξη των

συστάσεων που απευθύνει κατ� εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

5. Ο Οργανισµός οργανώνει και διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών για την

ασφάλεια και των φορέων διερεύνησης που ορίζονται στα άρθρα 16 και 21 της οδηγίας για την

ασφάλεια των σιδηροδρόµων.
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Άρθρο 7

Πιστοποιητικά ασφαλείας

Ενόψει της εφαρµογής των άρθρων 10 και 15 της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων,

που αφορά την εναρµόνιση των πιστοποιητικών ασφαλείας, ο Οργανισµός καταρτίζει και συνιστά

µία ενιαία µορφή πιστοποιητικού ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης µιας ηλεκτρονικής µορφής,

καθώς και µία ενιαία µορφή αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένου

του καταλόγου των βασικών στοιχείων που πρέπει να παρέχονται.

Άρθρο 8

Εθνικοί κανόνες ασφαλείας

1. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, ο Οργανισµός προβαίνει σε τεχνική εξέταση των νέων

εθνικών κανόνων ασφαλείας οι οποίοι διαβιβάζονται σε αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας

για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

2. Ο Οργανισµός εξετάζει κατά πόσο οι κανόνες αυτοί είναι σύµφωνοι προς την ΚΜΑ που

καθορίζεται στην οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, καθώς και προς τις ισχύουσες ΤΠ∆.

Ο Οργανισµός εξετάζει επίσης κατά πόσον οι εν λόγω κανόνες καθιστούν δυνατή την επίτευξη των

ΚΣΑ που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

3. Σε περίπτωση που ο Οργανισµός, αφού λάβει τα σχετικά στοιχεία αιτιολόγησης που

ανακοινώνει το κράτος µέλος, κρίνει ότι κάποιος από αυτούς τους κανόνες είτε δεν είναι σύµφωνος

προς τις ΤΠ∆, ή προς την ΚΜΑ, είτε δεν καθιστά δυνατή την επίτευξη των ΚΣΑ, υποβάλλει γνώµη

στην Επιτροπή εντός δύο µηνών από τη διαβίβαση των κανόνων από την Επιτροπή στον

Οργανισµό.
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Άρθρο 9

Παρακολούθηση των επιδόσεων σε θέµατα ασφαλείας

1. Ο Οργανισµός δηµιουργεί ένα δίκτυο µε τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την

ασφάλεια εθνικές αρχές και µε τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις έρευνες που

προβλέπονται στην οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, προκειµένου να προσδιορίσει το

περιεχόµενο των κοινών δεικτών ασφαλείας που παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι της εν λόγω

οδηγίας και να συγκεντρώσει τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

2. Με βάση τους κοινούς δείκτες ασφαλείας, τις εθνικές εκθέσεις µε αντικείµενο την ασφάλεια

και τα ατυχήµατα και τις πληροφορίες που ο ίδιος διαθέτει, ο Οργανισµός υποβάλλει ανά διετία

έκθεση σχετικά µε τις επιδόσεις ασφαλείας η οποία δηµοσιοποιείται. Η πρώτη εξ αυτών των

εκθέσεων δηµοσιεύεται κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους λειτουργίας του Οργανισµού.

3. Ο Οργανισµός στηρίζεται στα στοιχεία που συγκεντρώνει από την Eurostat και συνεργάζεται

µε την Eurostat ώστε να αποφεύγεται η πλεονάζουσα επανάληψη των εργασιών και να

διασφαλίζεται η µεθοδολογική συνέπεια των κοινών δεικτών ασφαλείας µε τους δείκτες που

χρησιµοποιούνται στους άλλους τρόπους µεταφοράς.
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Άρθρο 10

Τεχνική γνωµοδότηση

1. Οι εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ

µπορούν να ζητούν από τον Οργανισµό τεχνική γνωµοδότηση σχετικά µε τα θέµατα ασφαλείας,

των υποθέσεων των οποίων θα λαµβάνουν γνώση.

2. Οι επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ και στο άρθρο 11α της

οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, µπορούν να ζητούν από τον Οργανισµό τεχνική γνωµοδότηση σχετικά µε τα

θέµατα ασφαλείας τα οποία εµπίπτουν στα αντίστοιχα πεδία αρµοδιότητάς τους.

3. Ο Οργανισµός διατυπώνει τη γνώµη του εντός δύο µηνών. Η γνώµη αυτή δηµοσιοποιείται

από τον Οργανισµό υπό µορφήν από την οποία έχει εξαλειφθεί κάθε εµπορικό απόρρητο.
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Άρθρο 11

∆ηµόσιο µητρώο εγγράφων

1. Ο Οργανισµός είναι υπεύθυνος για την τήρηση δηµόσιου µητρώου των ακόλουθων

εγγράφων :

(α) άδειες που χορηγούνται σύµφωνα µε την οδηγία 95/18/ΕΚ,

(β) πιστοποιητικά ασφαλείας που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας για την

ασφάλεια των σιδηροδρόµων,

(γ) πορίσµατα ερευνών που ανακοινώνονται στον Οργανισµό σύµφωνα µε το άρθρο 24 της

οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων,

(δ) εθνικούς κανόνες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας για

την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

2. Οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση των εγγράφων που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, στοιχεία (α) και (β), κοινοποιούν στον Οργανισµό εντός µηνός κάθε µεµονωµένη

απόφαση που αφορά τη χορήγηση, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση οιουδήποτε

εγγράφου.

3. Ο Οργανισµός µπορεί να προσθέτει σε αυτό το δηµόσιο µητρώο εγγράφων οιοδήποτε

δηµόσιο έγγραφο ή σύνδεση που αφορά τους στόχους του παρόντος κανονισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 12

Τεχνική υποστήριξη που παρέχει ο Οργανισµός

Ο Οργανισµός συµβάλλει στην ανάπτυξη και στην εφαρµογή της διαλειτουργικότητας των

σιδηροδρόµων σύµφωνα µε τις αρχές και τους ορισµούς που καθορίζονται στις οδηγίες 96/48/ΕΚ

και 2001/16/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισµός :

(α) οργανώνει και διεξάγει, κατόπιν εντολής της Επιτροπής, τις εργασίες των προβλεπόµενων

από το άρθρο 3 οµάδων εργασίας για την εκπόνηση των σχεδίων ΤΠ∆ και διαβιβάζει στην

Επιτροπή τα σχέδια ΤΠ∆,

(β) µεριµνά για την προσαρµογή των ΤΠ∆ προς τις τεχνικές προόδους, τις εξελίξεις της αγοράς

και τις κοινωνικές απαιτήσεις, και προτείνει στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις των ΤΠ∆ τις

οποίες κρίνει αναγκαίες,

(γ) µεριµνά για το συντονισµό µεταξύ της ανάπτυξης και της ενηµέρωσης των ΤΠ∆, αφενός, και

την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προτύπων που καθίστανται αναγκαία για τη

διαλειτουργικότητα, αφετέρου, και διατηρεί τις δέουσες επαφές µε τους ευρωπαϊκούς

οργανισµούς τυποποίησης,

(δ) επικουρεί την Επιτροπή στην οργάνωση και διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ των

κοινοποιηµένων οργανισµών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20, παράγραφος 5 των

οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ,

(ε) παρέχει συµβουλές και συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας όλου του

προσωπικού που εκτελεί κρίσιµα για την ασφάλεια καθήκοντα.
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Άρθρο 13

Παρακολούθηση των εργασιών των κοινοποιηµένων οργανισµών

Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών ως προς τους κοινοποιηµένους

οργανισµούς που ορίζουν, ο Οργανισµός δύναται, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, να

παρακολουθεί την ποιότητα των εργασιών των κοινοποιηµένων οργανισµών. Υποβάλλει, εφόσον

χρειάζεται, τη γνώµη του στην Επιτροπή.

Άρθρο 14

Παρακολούθηση της διαλειτουργικότητας

1. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, ο Οργανισµός υποβάλλει συστάσεις σχετικά µε τις

διαδικασίες εφαρµογής της διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών συστηµάτων,

διευκολύνοντας τον συντονισµό µεταξύ σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και διαχειριστών υποδοµής,

ιδίως µε σκοπό την οργάνωση της µετακίνησης των συστηµάτων.

2. Ο Οργανισµός παρακολουθεί την πρόοδο της διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών

συστηµάτων. Υποβάλλει και δηµοσιεύει ανά διετία µία έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της

διαλειτουργικότητας. Η πρώτη εξ αυτών των εκθέσεων υποβάλλεται κατά το δεύτερο έτος

λειτουργίας του Οργανισµού.
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Άρθρο 15

∆ιαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου

Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, ο Οργανισµός εξετάζει από άποψη διαλειτουργικότητας κάθε

σχέδιο κατασκευής σιδηροδροµικών έργων υποδοµής για το οποίο ζητείται κοινοτική

χρηµατοδοτική στήριξη. Ο Οργανισµός διατυπώνει γνώµη για τη συµµόρφωση προς τα σχέδια

ΤΠ∆ εντός δύο µηνών από την υποβολή του αιτήµατος. Για τη γνώµη αυτή, λαµβάνονται πλήρως

υπόψη οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και της οδηγίας

2001/16/ΕΚ.

Άρθρο 16

Πιστοποίηση των εργαστηρίων συντήρησης

Εντός τριών ετών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, ο Οργανισµός καθιερώνει ένα

ευρωπαϊκό σύστηµα πιστοποίησης των εργαστηρίων συντήρησης του τροχαίου υλικού και

διατυπώνει συστάσεις ενόψει της εφαρµογής του συστήµατος.

Οι εν λόγω συστάσεις αφορούν ιδίως τα ακόλουθα :

� διαρθρωµένο σύστηµα διαχείρισης,

� προσωπικό µε τις αναγκαίες ικανότητες,

� εγκαταστάσεις και µέσα,

� προδιαγραφές τεχνικής τεκµηρίωσης και συντήρησης.
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Άρθρο 17

Επαγγελµατικές ικανότητες

1. Ο Οργανισµός διατυπώνει συστάσεις για τον καθορισµό ενιαίων και κοινών κριτηρίων για τις

επαγγελµατικές ικανότητες και την αξιολόγηση του προσωπικού που συµµετέχει στην

εκµετάλλευση και τη συντήρηση του σιδηροδροµικού συστήµατος. Ενεργώντας µε τον τρόπο αυτό,

δίνει προτεραιότητα τους οδηγούς των τρένων και τους εκπαιδευτές τους. Ο Οργανισµός

διαβουλεύεται µε τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες

εφαρµογής του άρθρου 4.

2. Ο Οργανισµός διατυπώνει συστάσεις για την καθιέρωση συστήµατος για την αναγνώριση

των κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης.

3. Ο Οργανισµός ενθαρρύνει και στηρίζει τις ανταλλαγές οδηγών τρένων και επιµορφωτών

µεταξύ σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και διαφόρων κρατών µελών.

Άρθρο 18

Καταγραφή του τροχαίου υλικού

Ο Οργανισµός εκπονεί και συνιστά στην Επιτροπή µία τυποποιηµένη µορφή για το εθνικό µητρώο

οχηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 14 των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ.



8558/2/03 REV 2 ZAC/as 22
DG C III    EL

Άρθρο 19

Μητρώο των εγγράφων διαλειτουργικότητας

1. Ο Οργανισµός τηρεί δηµόσιο µητρώο των ακολούθων εγγράφων, τα οποία προβλέπονται στις

οδηγίες 2001/16/ΕΚ και 96/48/ΕΚ :

(α) δηλώσεις «ΕΚ» ελέγχου των υποσυστηµάτων,

(β) δηλώσεις «ΕΚ» πιστότητας των στοιχείων,

(γ) εγκρίσεις για τη θέση σε λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένων των αντιστοίχων αριθµών

µητρώου,

(δ) µητρώα υποδοµών και τροχαίου υλικού.

2. Οι αρµόδιοι φορείς διαβιβάζουν τα προαναφερόµενα έγγραφα στον Οργανισµό, ο οποίος

καθορίζει, σε συµφωνία µε τα κράτη µέλη, τις πρακτικές λεπτοµέρειες της διαβίβασής τους.

3. Κατά τη διαβίβαση των εγγράφων της παραγράφου 1, οι αρµόδιοι φορείς µπορούν να

αναφέρουν ποια έγγραφα δεν πρέπει να κοινολογούνται για λόγους ασφαλείας.

4. Ο Οργανισµός συγκροτεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για τα έγγραφα, λαµβάνοντας

πλήρως υπόψη την παράγραφο 3. Το κοινό έχει πρόσβαση στη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων

µέσω ιστοθέσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άρθρο 20

Μελέτες

Σε περιπτώσεις όπου η εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται δυνάµει του παρόντος

κανονισµού το επιβάλλει, ο Οργανισµός µπορεί να αναθέτει µελέτες τις οποίες χρηµατοδοτεί από

τον προϋπολογισµό του.

Άρθρο 21

Προώθηση της καινοτοµίας

Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει στον Οργανισµό, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιών και τον

προϋπολογισµό του Οργανισµού, το καθήκον να προωθεί τις καινοτοµίες οι οποίες στοχεύουν στη

βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των σιδηροδρόµων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη

χρήση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των συστηµάτων εντοπισµού και

παρακολούθησης πορείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 22

Νοµικό καθεστώς

1. Ο Οργανισµός είναι κοινοτικός φορέας και διαθέτει νοµική προσωπικότητα.

2. Σε κάθε κράτος µέλος, ο Οργανισµός διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που

αναγνωρίζεται στα νοµικά πρόσωπα από το εθνικό τους δίκαιο. ∆ύναται ιδίως να αποκτά ή να

διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

3. Ο Οργανισµός εκπροσωπείται από τον εντεταλµένο διευθυντή του.

Άρθρο 23

Προνόµια και ασυλίες

Το Πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρµόζεται στον

Οργανισµό και στο προσωπικό του.
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Άρθρο 24

Προσωπικό

1. Ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το

καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι διατάξεις

εφαρµογής τους που θεσπίζονται από κοινού από τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους

σκοπούς της εφαρµογής του εν λόγω κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω

καθεστώτος, εφαρµόζονται στο προσωπικό του Οργανισµού.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, ο Οργανισµός ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του, τις

εξουσίες που ανατίθενται στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή και στην αρµόδια για τη σύναψη

των συµβάσεων αρχή από τον εν λόγω κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, παράγραφος 1, το προσωπικό του Οργανισµού αποτελείται

από :

� έκτακτους υπαλλήλους οι οποίοι προσλαµβάνονται από τον Οργανισµό για µέγιστη διάρκεια

πέντε ετών µεταξύ των επαγγελµατιών του κλάδου µε κριτήριο τα προσόντα και την πείρα

τους σε θέµατα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόµων,

� υπαλλήλους που προσλαµβάνονται ή αποσπώνται από την Επιτροπή ή από τα κράτη µέλη για

µέγιστη διάρκεια πέντε ετών,

� και από λοιπό προσωπικό όπως ορίζεται στο καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό

προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο προσλαµβάνεται για εκτελεστικά ή

γραµµατειακά καθήκοντα.
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4. Οι εµπειρογνώµονες οι οποίοι συµµετέχουν στις οµάδες εργασίας που οργανώνονται από τον

Οργανισµό δεν ανήκουν στο προσωπικό του. Ο Οργανισµός καταβάλλει τα έξοδα µετακίνησης και

διαµονής τους σύµφωνα µε τους κανόνες και τις κλίµακες τιµών που καθορίζει το διοικητικό

συµβούλιο.

Άρθρο 25

Σύσταση και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1. Ιδρύεται ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο :

(α) διορίζει τον εντεταλµένο διευθυντή, κατ� εφαρµογή του άρθρου 31,

(β) εγκρίνει, µέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, τη γενική έκθεση του Οργανισµού για το

προηγούµενο έτος και τη διαβιβάζει στα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το

Συµβούλιο και την Επιτροπή,

(γ) εγκρίνει, µέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφού λάβει υπόψη του τη γνώµη της

Επιτροπής, το πρόγραµµα εργασιών του Οργανισµού για το επόµενο έτος και το διαβιβάζει

στα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή. Το εν λόγω

πρόγραµµα εργασιών εγκρίνεται µε την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισµού

της Κοινότητας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δηλώσει, εντός 15 ηµερών από την

ηµεροµηνία έγκρισης του προγράµµατος εργασιών, ότι διαφωνεί µε το πρόγραµµα, το

διοικητικό συµβούλιο επανεξετάζει το πρόγραµµα και το εγκρίνει, ενδεχοµένως

τροποποιηµένο, σε δεύτερη ανάγνωση είτε µε πλειοψηφία δύο τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων

των αντιπροσώπων της Επιτροπής, είτε µε οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών,
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(δ) ασκεί τα καθήκοντά του που αφορούν τον προϋπολογισµό του Οργανισµού, σύµφωνα µε το

κεφάλαιο 6,

(ε) θεσπίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εκ µέρους του εντεταλµένου διευθυντή,

(στ) καθορίζει πολιτική για τις επισκέψεις που πραγµατοποιούνται δυνάµει του άρθρου 33,

(ζ) ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί του εντεταλµένου διευθυντή και των προϊσταµένων µονάδας

που αναφέρονται στο άρθρο 30, παράγραφος 3,

(η) θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.

Άρθρο 26

Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος και από

τέσσερις αντιπροσώπους της Επιτροπής, καθώς και έξι αντιπροσώπους, διορισµένους από την

Επιτροπή, άνευ δικαιώµατος ψήφου, έκαστος των οποίων αντιπροσωπεύει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

µία από τις ακόλουθες κατηγορίες :

− σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,

− διαχειριστές υποδοµής,

− σιδηροδροµική βιοµηχανία,

− συνδικάτα των εργαζοµένων,

− επιβάτες,

− φορτωτές.
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Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διορίζονται µε βάση τον βαθµό της σχετικής πείρας και

εµπειρογνωµοσύνης τους.

2. Κάθε κράτος µέλος και η Επιτροπή διορίζουν τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου καθώς και τους αναπληρωτές τους.

3. Η διάρκεια της θητείας τους είναι πέντε χρόνια και δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

4. Οσάκις ενδείκνυται, η συµµετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι σχετικές λεπτοµέρειες

καθορίζονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 36, παράγραφος 2.

Άρθρο 27

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή

πρόεδρό του. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν ο τελευταίος είναι απών ή

κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του/της.

2. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι τριετής

και δύναται να ανανεωθεί άπαξ. Εάν, ωστόσο, ο πρόεδρος ή αναπληρωτής πρόεδρος, κατά τη

διάρκεια της θητείας του, απολέσει την ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τότε

αυτοµάτως την ίδια ηµέρα λήγει και η θητεία του ως προέδρου ή αναπληρωτή προέδρου.
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Άρθρο 28

Συνεδριάσεις

1. Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρό του.

Ο εντεταλµένος διευθυντής του Οργανισµού συµµετέχει στις συνεδριάσεις.

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Επίσης, συνέρχεται

κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του, ή εάν το ζητήσει η Επιτροπή, η πλειοψηφία των µελών

του ή το ένα τρίτο των κρατών µελών που αντιπροσωπεύονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 29

Ψηφοφορία

Εκτός εάν προβλέπεται άλλως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε

πλειοψηφία δύο τρίτων των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Κάθε µέλος που έχει δικαίωµα

ψήφου έχει µία ψήφο.

Άρθρο 30

Καθήκοντα και αρµοδιότητες του εντεταλµένου διευθυντή

1. Ο Οργανισµός διοικείται από τον εντεταλµένο διευθυντή του, ο οποίος είναι εντελώς

ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, µε την επιφύλαξη των αντίστοιχων

αρµοδιοτήτων της Επιτροπής και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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2. Ο εντεταλµένος διευθυντής :

(α) καταρτίζει το πρόγραµµα εργασιών το οποίο υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατόπιν

διαβούλευσης µε την Επιτροπή,

(β) λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση του προγράµµατος εργασιών και, στο µέτρο

του δυνατού, ανταποκρίνεται στις αιτήσεις παροχής βοήθειας εκ µέρους της Επιτροπής, που

αφορούν τα καθήκοντα του Οργανισµού σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό,

(γ) λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, ιδίως την υιοθέτηση εσωτερικών διοικητικών οδηγιών και τη

δηµοσίευση ανακοινώσεων, προκειµένου να διασφαλίζεται η λειτουργία του Οργανισµού

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό,

(δ) θεσπίζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης προκειµένου να καταστεί δυνατή η

σύγκριση των επιτευγµάτων του Οργανισµού µε τους επιχειρησιακούς του στόχους. Σε αυτή

τη βάση, ο εντεταλµένος διευθυντής εκπονεί ετησίως σχέδιο γενικής έκθεσης το οποίο

υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο· προς τούτο, θεσπίζει µια πρακτική τακτικής

αξιολόγησης, η οποία αντιστοιχεί στα αναγνωρισµένα επαγγελµατικά πρότυπα,

(ε) ασκεί ως προς το προσωπικό του Οργανισµού τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 24,

παράγραφος 2,

(στ) καταρτίζει καταστάσεις προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισµού, κατ� εφαρµογή

του άρθρου 38, και εκτελεί τον προϋπολογισµό κατ� εφαρµογή του άρθρου 39.

3. Ο εντεταλµένος διευθυντής δύναται να επικουρείται από έναν ή περισσότερους

προϊσταµένους µονάδας. Εάν ο εντεταλµένος διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα

καθήκοντά του/της αναλαµβάνει ένας από τους προϊσταµένους των µονάδων.
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Άρθρο 31

∆ιορισµός των υπαλλήλων του Οργανισµού

1. Ο εντεταλµένος διευθυντής διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση τα προσόντα

του και τις τεκµηριωµένες διοικητικές και διαχειριστικές του ικανότητες, καθώς και την επάρκεια

και πείρα του στον τοµέα των σιδηροδρόµων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία

τεσσάρων πέµπτων όλων των µελών του µε δικαίωµα ψήφου. Η Επιτροπή δύναται να προτείνει

έναν ή περισσότερους υποψήφιους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα παύσης του εντεταλµένου διευθυντή, σύµφωνα µε την ίδια

διαδικασία.

2. Ο εντεταλµένος διευθυντής διορίζει τα υπόλοιπα µέλη του προσωπικού του Οργανισµού

σύµφωνα µε το άρθρο 24.

3. Η διάρκεια της θητείας του εντεταλµένου διευθυντή είναι πέντε χρόνια και δύναται να

ανανεωθεί άπαξ.

Άρθρο 32

Ακρόαση του εντεταλµένου διευθυντή

Ο εντεταλµένος διευθυντής υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την γενική έκθεση

δραστηριοτήτων του Οργανισµού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δύνανται επίσης

ανά πάσα στιγµή να καλούν σε ακρόαση τον εντεταλµένο διευθυντή για θέµα που αφορά τις

δραστηριότητες του Οργανισµού.
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Άρθρο 33

Επισκέψεις στα κράτη µέλη

1. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί δυνάµει των άρθρων 8, 9, 10,

13 και 15, ο Οργανισµός δύναται να πραγµατοποιεί επισκέψεις στα κράτη µέλη σύµφωνα µε την

πολιτική που έχει καθορίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι εθνικές αρχές των κρατών µελών

διευκολύνουν την εργασία του προσωπικού του Οργανισµού.

2. Ο Οργανισµός ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη

επίσκεψη, την ταυτότητα των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων του Οργανισµού καθώς και την

ηµεροµηνία έναρξης της επίσκεψης. Οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του Οργανισµού

πραγµατοποιούν τις επισκέψεις αφού παρουσιάσουν απόφαση του εντεταλµένου διευθυντή του

Οργανισµού, στην οποία προσδιορίζονται το αντικείµενο και οι στόχοι της επίσκεψής τους.

3. Μετά το τέλος κάθε επίσκεψης, ο Οργανισµός συντάσσει έκθεση και τη διαβιβάζει στην

Επιτροπή και στο οικείο κράτος µέλος.

Άρθρο 34

Ευθύνη

1. Η συµβατική ευθύνη του Οργανισµού διέπεται από τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται στην

εν λόγω σύµβαση.

2. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιο για τη λήψη αποφάσεων δυνάµει

οιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας που περιλαµβάνεται σε σύµβαση που συνάπτει ο Οργανισµός.
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3. Σε περίπτωση εξωσυµβατικής ευθύνης, ο Οργανισµός καταβάλλει αποζηµίωση για κάθε

ζηµία που προκλήθηκε από τις υπηρεσίες ή το προσωπικό του κατά την άσκηση των καθηκόντων

τους, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα επιµέρους δίκαια των κρατών µελών.

4. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιο για την επίλυση διαφορών που

αφορούν την αποζηµίωση των ζηµιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5. Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του Οργανισµού διέπεται από τις διατάξεις του

κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρµόζεται σε αυτούς.

Άρθρο 35

Γλώσσες

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε τα γλωσσικά θέµατα όσον αφορά τον

Οργανισµό. Εφόσον το ζητήσει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η απόφαση αυτή λαµβάνεται

µε οµοφωνία. Τα κράτη µέλη µπορούν να απευθύνονται στον Οργανισµό στην κοινοτική γλώσσα

της επιλογής τους.

2. Οι µεταφραστικές εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισµού εκτελούνται

από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 36

Συµµετοχή τρίτων χωρών

1. Ο Οργανισµός είναι ανοικτός στη συνεργασία µε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει

συµφωνίες µε την Κοινότητα, βάσει των οποίων οι οικείες χώρες έχουν εγκρίνει και εφαρµόζουν

την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα που καλύπτει ο παρών κανονισµός.

2. Βάσει των σχετικών διατάξεων των εν λόγω συµφωνιών, θεσπίζονται ρυθµίσεις οι οποίες

προσδιορίζουν τον τρόπο συµµετοχής αυτών των χωρών στις εργασίες του Οργανισµού, ιδίως τη

φύση και την έκταση αυτής της συµµετοχής. Οι εν λόγω ρυθµίσεις περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,

διατάξεις σχετικά µε τις οικονοµικές συνεισφορές και το προσωπικό. Ενδέχεται να προβλέπουν την

εκπροσώπηση αυτών των χωρών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 37

∆ιαφάνεια

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

31ης Μαΐου 2001, σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 1 εφαρµόζεται αναφορικά µε τα έγγραφα που

βρίσκονται στην κατοχή του Οργανισµού.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τα πρακτικά µέτρα για την εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού.

                                                
1 ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Προϋπολογισµός

1. Τα έσοδα του Οργανισµού προέρχονται από :

� συνεισφορά της Κοινότητας,

� ενδεχόµενη συνεισφορά των τρίτων χωρών που συµµετέχουν στις εργασίες του Οργανισµού

δυνάµει του άρθρου 36,

� τα τέλη για δηµοσιεύσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο

Οργανισµός.

2. Τα έξοδα του Οργανισµού περιλαµβάνουν τις δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες,

τα έξοδα υποδοµής και τις λειτουργικές δαπάνες.

3. Ο εντεταλµένος διευθυντής καταρτίζει κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών του

Οργανισµού για το επόµενο ηµερολογιακό έτος, την οποία διαβιβάζει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

συνοδευόµενη από πίνακα προσωπικού.

4. Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να ισοσκελίζονται.
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5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει, το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου, το σχέδιο

προϋπολογισµού για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και το διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία

εγγράφει, στη βάση αυτή, τις αντίστοιχες εκτιµήσεις στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υποβάλλει στο Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 272 της

Συνθήκης.

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει, το αργότερο µέχρι την 15η Ιανουαρίου τον

προϋπολογισµό του Οργανισµού για το τρέχον ηµερολογιακό έτος,, προσαρµόζοντάς τον,

εν ανάγκη, στην κοινοτική επιδότηση που αποφασίζεται από την αρµόδια επί του προϋπολογισµού

αρχή.

Άρθρο 39

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισµού

1. Ο εντεταλµένος διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του Οργανισµού.

2. Ο δηµοσιονοµικός ελεγκτής της Επιτροπής διενεργεί τον έλεγχο των αναλήψεων

υποχρεώσεων και πληρωµών όλων των δαπανών, καθώς και τον έλεγχο της ύπαρξης και της

είσπραξης όλων των εσόδων του Οργανισµού.

3. Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου, ο εντεταλµένος διευθυντής υποβάλλει στην Επιτροπή,

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναλυτικούς λογαριασµούς όλων των

εσόδων και δαπανών του προηγούµενου δηµοσιονοµικού έτους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασµούς αυτούς, κατ� εφαρµογή του άρθρου 248 της

Συνθήκης. ∆ηµοσιεύει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Οργανισµού.
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4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του Συµβουλίου, χορηγεί απαλλαγή στον

εντεταλµένο διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού.

Άρθρο 40

∆ηµοσιονοµικός κανονισµός

Μετά από τη συµφωνία της Επιτροπής και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο εγκρίνει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό του Οργανισµού, ο οποίος προσδιορίζει

συγκεκριµένα την διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση και την εκτέλεση του

προϋπολογισµού του Οργανισµού, κατ� εφαρµογή του άρθρου 185 του δηµοσιονοµικού

κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι ετήσιες

πιστώσεις του Οργανισµού εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των

ορίων του οικείου τοµέα των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 41

Καταπολέµηση της απάτης

1. Με σκοπό την καταπολέµηση της απάτης, της δωροδοκίας και άλλων παράνοµων πράξεων,

εφαρµόζεται πλήρως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999.
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2. Ο Οργανισµός προσχωρεί στη ∆ιοργανική Συµφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις

εσωτερικές έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της

Απάτης (OLAF) και θεσπίζει αµέσως τις αναγκαίες προς τον σκοπό αυτό ρυθµίσεις, οι οποίες

εφαρµόζονται σε όλους τους υπαλλήλους του Οργανισµού.

3. Στις αποφάσεις χρηµατοδότησης, καθώς και στις εκτελεστικές συµφωνίες και µέσα που

απορρέουν από αυτές, ορίζεται ρητώς ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF δύνανται, εν ανάγκη,

να διενεργούν επί τόπου ελέγχους στους δικαιούχους χρηµατοδότησης από τον Οργανισµό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Έναρξη των δραστηριοτήτων του Οργανισµού

Ο Οργανισµός τίθεται σε επιχειρησιακή λειτουργία εντός 24 µηνών από την έναρξη ισχύος του

παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 43

Αξιολόγηση

Μέχρι τις             *, η Επιτροπή διενεργεί µία αξιολόγηση της εφαρµογής του παρόντος

κανονισµού, των επιτευγµάτων του Οργανισµού και των µεθόδων εργασίας του. Στο πλαίσιο αυτής

της αξιολόγησης, λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των εκπροσώπων του τοµέα των σιδηροδρόµων, των

κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων των πελατών. Τα πορίσµατα της αξιολόγησης πρέπει να

δηµοσιοποιούνται. Η Επιτροπή προτείνει, εάν παραστεί ανάγκη, µία τροποποίηση του παρόντος

κανονισµού.

                                                
* Πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισµού.
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Άρθρο 44

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε

κράτος µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1

Θέµα : Κοινές θέσεις οι οποίες καθορίσθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Ιουνίου 2003
για την έκδοση:
- της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων, η οποία τροποποιεί τη οδηγία
95/18/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά µε την κατανοµή της
χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη
χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας

- της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος
µεγάλης ταχύτητας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων

- της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη
των κοινοτικών σιδηροδρόµων

________________________

                                                
1 Το παρόν σκεπτικό ισχύει για όλες τις κοινές θέσεις για τις τρεις οδηγίες και τον κανονισµό

που περιλαµβάνονται στη «δεύτερη δέσµη για τους σιδηροδρόµους».

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ � καθώς και το άρθρο 156 στην επί µέρους

περίπτωση της νοµοθετικής πρότασης για τη διαλειτουργικότητα � και στο πλαίσιο της διαδικασίας

συναπόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο υιοθέτησε τις κοινές

θέσεις του για τις τέσσερις νοµοθετικές προτάσεις της αποκαλούµενης «δεύτερης δέσµης για τους

σιδηροδρόµους»2 3 στις 25 Ιουνίου 2003.

Κατά την υιοθέτηση των θέσεών του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις γνώµες που διατύπωσαν το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Ιανουαρίου 20034, η Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή5 και η Επιτροπή των Περιφερειών6.

Ο γενικός στόχος της δέσµης νοµοθετικών προτάσεων είναι η αναζωογόνηση του τοµέα των

σιδηροδρόµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναζωογόνηση αυτή συµπίπτει βασικά µε την

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τον ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό τοµέα, τόσο για τα τους

παρόχους υπηρεσιών όσο και για τους κατασκευαστές. Μέσω της κατάργησης των οιονεί

µονοπωλίων και της αύξησης του ανταγωνισµού, είναι δυνατό να επιτευχθούν εξοικονοµήσεις

κόστους λόγω οικονοµικής κλίµακας, καθώς και περισσότερη καινοτοµία � παράγοντες που

αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη σιδηροδροµικής βιοµηχανίας παγκόσµιας εµβέλειας.

Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα αυτού του τρόπου µεταφοράς έναντι των άλλων τρόπων

µεταφοράς θα λάβει σηµαντική ώθηση µε τα προτεινόµενα µέτρα και θα συµβάλει έτσι στην πολύ

αναγκαία επανεξισορρόπηση της κατανοµής µεταξύ των τρόπων µεταφοράς � ιδίως στον τοµέα

των εµπορευµατικών µεταφορών � πράγµα που θα έχει θετικές επιπτώσεις στη µείωση τόσο της

συµφόρησης όσο και της ρύπανσης.

                                                
2 Η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της στις 25 Ιανουαρίου 2002.

- Ασφάλεια: ΕΕ C 126 Ε, 28.5.2002, σ. 332.
- ∆ιαλειτουργικότητα: ΕΕ C 126 Ε, 28.5.2002, σ. 312.
- Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων: ΕΕ C 126 Ε, 28.5.2002, σ. 323.
- Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων: ΕΕ C 291 Ε, 26.11.2002, σ. 1.

3 Η δέσµη αυτή περιλαµβάνει επίσης τη «Σύσταση για απόφαση του Συµβουλίου µε την οποία
εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγµατευθεί τους όρους προσχώρησης της Κοινότητας στη
Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές (COTIF) της 9ης Μαΐου 1980,
όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του Vilnius της 3ης Ιουνίου 1999» (έγγρ. 5726/02
TRANS 20).

4 ∆εν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
5 ΕΕ C 61, 14.3.2003, σ. 131.
6 ΕΕ C 66, 19.3.2003, σ. 5.
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Στην προαναφερόµενη συνάρτηση, η δεύτερη δέσµη για τους σιδηροδρόµους αποσκοπεί στην

επίτευξη της αναγκαίας προόδου στους τοµείς της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της

πρόσβασης στην αγορά (όσον αφορά τις εµπορευµατικές µεταφορές). Επίσης, για να τελεσφορήσει

το άκρως τεχνικό και σύνθετο έργο του σχεδιασµού των απαραιτήτων µέσων � όπως οι Τεχνικές

Προδιαγραφές ∆ιαλειτουργικότητας (ΤΠ∆), οι Κοινοί Στόχοι Ασφαλείας (ΚΣΑ), τα Κοινά Μέτρα

Ασφαλείας (ΚΜΑ) � προτείνεται η συγκρότηση ευρωπαϊκού επιτελείου εµπειρογνωµόνων υπό τη

µορφή ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων, ο οποίος θα επιτελεί καθαρά συµβουλευτικό

έργο. Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων θα συγκροτούν ένα

επιτελείο εµπειρογνωµόνων που θα συµβάλλει στην εκπόνηση περαιτέρω κοινοτικής νοµοθεσίας.

Θα πρέπει να παρέχουν ανεξάρτητες και ειδικευµένες εισηγήσεις και συµβουλές, µε ευρωπαϊκή -

και όχι εθνική - προοπτική.

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λόγω των σαφών επιχειρησιακών τους διασυνδέσεων, η Επιτροπή υπέβαλε τις διάφορες

νοµοθετικές προτάσεις ως δέσµη, ζητώντας να εξετασθούν ως δέσµη. Το Συµβούλιο σεβάστηκε

αυτή την «προσέγγιση δέσµης», και κατέληξε σε ενιαία συνολική συµφωνία για τη δέσµη αυτή,

περιλαµβανοµένων των τεσσάρων νοµοθετικών προτάσεων που υπόκεινται στη διαδικασία

συναπόφασης7.

Το Συµβούλιο, µε την υιοθέτηση της κοινής θέσης για τη δεύτερη δέσµη για τους σιδηροδρόµους,

απέδειξε τη συνολική του υποστήριξη στο γενικό προσανατολισµό αυτής της νοµοθετικής δέσµης.

Το Συµβούλιο εξέφρασε έτσι την επιθυµία και την αποφασιστικότητά του να υλοποιήσει αυτή την

τόσο αναγκαία αναζωογόνηση του τοµέα των σιδηροδρόµων στην ΕΕ, έτσι ώστε να ανακτήσει το

δίκαιο µερίδιό του στην αγορά. Ωστόσο, ήταν επίσης σηµαντικό να ληφθεί υπόψη η περιπλοκότητα

του σιδηροδροµικού τοµέα, λαµβανοµένων υπόψη διαφόρων τεχνικών, οικονοµικών,

κοινωνικοοικονοµικών και, σε ορισµένες περιπτώσεις, πολιτικών εκτιµήσεων.

                                                
7 Η εν λόγω πολιτική συµφωνία αφορά τη δέσµη ως σύνολο και συνεπώς περιλαµβάνει και την

έκδοση της απόφασης του Συµβουλίου που µνηµονεύεται στην υποσηµείωση 3.
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕ∆ΙΑ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

α. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ασφάλεια των

κοινοτικών σιδηροδρόµων, η οποία τροποποιεί τη οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου

σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά

µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για

τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας

Οι τυχόν προσπάθειες για ένα πιο αποτελεσµατικό κοινοτικό σιδηροδροµικό σύστηµα δεν θα
πρέπει να αποβούν σε βάρος των υφιστάµενων υψηλών επιπέδων ασφάλειας στο σύστηµα αυτό.
Πράγµατι, η τυχόν εναρµονισµένη προσέγγιση θα πρέπει όχι µόνο να διατηρεί αυτά τα επίπεδα
ασφάλειας αλλά να επιδιώκει τη βελτίωσή τους οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό και εφικτό, µε
παράλληλο σεβασµό των αρχών στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Με
αυτά κατά νουν, το Συµβούλιο προέβη σε µια εξαιρετικά προσεκτική εξέταση όλων των σχετικών
διατάξεων της εν λόγω οδηγίας.

Για λόγους σαφήνειας, ένα χωριστό άρθρο αφιερώνεται τώρα στους κοινούς στόχους ασφάλειας
(ΚΣΑ) (άρθρο 7) και στην κοινή µεθοδολογία ασφάλειας (ΚΜΑ) (άρθρο 6). Επίσης, προβλέπεται
πλέον η πιο βαθµιαία εισαγωγή τους. Έτσι, προκειµένου να αναπτυχθεί µια πρώτη και µια δεύτερη
δέσµη ΚΣΑ και ΚΜΑ, προβλέπονται πλέον συγκεκριµένες προθεσµίες και περαιτέρω λεπτοµέρειες
ως προς το περιεχόµενό τους.

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι η θέσπιση ενός κοινού ρυθµιστικού πλαισίου δεν θα πρέπει να
εµποδίσει τα κράτη µέλη από το να επιδιώκουν περαιτέρω βελτιώσεις των επιπέδων ασφάλειας �
πέραν εκείνων που απορρέουν από τα κοινά πρότυπα � των σιδηροδροµικών τους συστηµάτων.
Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η κοινή θέση του Συµβουλίου (άρθρο 8 παράγραφος 4)
προβλέπει ότι τα κράτη µέλη δύναται, µετά τη θέσπιση ΚΣΑ, να καθιερώσουν νέους εθνικούς
κανόνες ασφαλείας οι οποίος απαιτούν υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας από αυτά που ορίζει ο ΚΣΑ.
Ωστόσο, πριν από τη θέσπιση τέτοιων αυστηρότερων κανόνων, θα πρέπει να διενεργούνται
διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και να υποβάλλονται πληροφορίες στην Επιτροπή. Σε
περιπτώσεις που οι νέοι αυτοί κανόνες αυτός ενδέχεται να επηρεάσουν την εκµετάλλευση
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων άλλων κρατών µελών στην επικράτειά του οικείου κράτους µέλους,
τότε ισχύει ειδική διαδικασία κοινοποίησης στην Επιτροπή (άρθρο 8 παράγραφος 5).
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Επίσης, η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει ένα νέο άρθρο σχετικά µε την έγκριση

ασφάλειας των διαχειριστών υποδοµής (άρθρο 11). Όσον αφορά το άρθρο 13, οι διατάξεις για την

πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης ενισχύθηκαν ενώ ταυτόχρονα οι βασικές απαιτήσεις που

πρέπει να πληρούνται από το σιδηροδροµικό προσωπικό διαγράφηκαν, δεδοµένου ότι σύντοµα θα

περιληφθούν σε Τεχνικές Προδιαγραφές για τη ∆ιαλειτουργικότητα (ΤΠ∆). Όσον αφορά την

εναρµόνιση των πιστοποιητικών ασφάλειας (άρθρο 15), κρίθηκε ότι το ενδιάµεσο στάδιο µε µη

δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές δεν ήταν αναγκαίο.

Ενσωµατώθηκαν πολλές άλλες αλλαγές τεχνικής φύσης, µεταξύ των οποίων εκείνες που αφορούν

τα καθήκοντα της αρχής της αρµόδιας για την ασφάλεια (άρθρο 16), καθώς και αρκετές αλλαγές

στα τεχνικά παραρτήµατα.

Το Συµβούλιο ήταν σε θέση να αποδεχθεί τις τροπολογίες 4 και 61, και σε κάποιο βαθµό την ουσία

των τροπολογιών 12, 16, 37, 56, 57 και 59.

β. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της

οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του

διευρωπαϊκού συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί την αρχή της εφαρµογής των διατάξεων της οδηγίας σε

ολόκληρο το σιδηροδροµικό δίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, λόγω ορισµένων

χρηµατοπιστωτικών και οικονοµικών εκτιµήσεων, προβλέπει την πιο βαθµιαία εισαγωγή των

Τεχνικών Προδιαγραφών για τη ∆ιαλειτουργικότητα (ΤΠ∆) σε σχέση µε την πρόταση της

Επιτροπής. Μια πρώτη δέσµη νέων ΤΠ∆ ή/και τροποποιήσεων των ΤΠ∆ θα πρέπει πλέον να

καταρτισθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2009 (άρθρο 2 παράγραφος 2)· επίσης, προσδιορίστηκε πλέον

το αντικείµενο της πρώτης δέσµης των νέων ΤΠ∆ (άρθρο 2 παράγραφος 15). Για την εφαρµογή

συγκεκριµένης ΤΠ∆ προστέθηκαν στο Παράρτηµα ΙΙΙ περαιτέρω κατηγορίες γραµµών και

τροχαίου υλικού. Τούτο θα επιτρέψει την εφαρµογή της συγκεκριµένης ΤΠ∆ κατά το πλέον

αποτελεσµατικό από άποψη κόστους τρόπο. Τα άρθρα 1 παράγραφος 6 και 2 παράγραφος 2

διευρύνουν τις δυνατότητες εξαιρέσεων από την εφαρµογή των διατάξεων µιας ΤΠ∆.
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Περαιτέρω αλλαγές που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση του Συµβουλίου σε σχέση µε την

πρόταση της Επιτροπής αφορούν µεγάλο αριθµό ήσσονος σηµασίας τεχνικών θεµάτων,

περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τα Παραρτήµατα.

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε την τροπολογία 8 και πιστεύει ότι κατ� ουσίαν η κοινή θέση του

περιλαµβάνει διατυπώσεις που αντιστοιχούν στις τροπολογίες 6, 13 και 15.

γ. Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων

Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι ένας Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων µπορεί να έχει µια

πολύ χρήσιµη συµβολή στη νοµοθετική διαδικασία και άλλες πτυχές που αφορούν την

αναζωογόνηση των Ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, οι αλλαγές

που έγιναν στην κοινή θέση του Συµβουλίου δεν µεταβάλλουν σηµαντικά την ουσία της πρότασης

της Επιτροπής. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Οργανισµού, τη

διαβούλευση µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, τη σύνθεση των οµάδων εργασίας και του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου, καθώς και τις γλώσσες εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, το Συµβούλιο επέλεξε να

βασιστεί σε παρόµοιες διατάξεις των κανονισµών για τη δηµιουργία άλλων κοινοτικών φορέων,

όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και ο

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Η κοινή θέση του Συµβουλίου συµπίπτει, ως προς πολλές πτυχές, εν µέρει ή ως προς την ουσία, µε

τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, όπως οι

τροπολογίες 9, 22, 32, 36. Όσον αφορά τις τροπολογίες 2, 5, 14 και 35, οι οποίες αφορούν τη

σύνθεση των οµάδων εργασίας και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η κοινή θέση του Συµβουλίου

προβλέπει ότι οι Οµάδες εργασίας αποτελούνται πλέον από αντιπροσώπους τόσο του τοµέα του

σιδηροδρόµων όσο και των ενδιαφεροµένων χρηστών (άρθρο 3)· παροµοίως, µετεβλήθη και η

σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την προσθήκη ενός αντιπροσώπου από κάθε κράτος

µέλος (άρθρο 26).

Όσον αφορά τις επισκέψεις εκπροσώπων του Οργανισµού στα κράτη µέλη, το Συµβούλιο κρίνει ότι

το άρθρο 33 της κοινής θέσης του αντιστοιχεί σε µεγάλο βαθµό στην τροπολογία 37 του

Κοινοβουλίου.
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Όσον αφορά το θέµα των γλωσσικών ρυθµίσεων για τον Οργανισµό, το άρθρο 35 της κοινής θέσης
προβλέπει πλέον ότι οι ρυθµίσεις αυτές αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το
Συµβούλιο έκρινε ότι το όργανο αυτό θα είναι το πλέον κατάλληλο για να λάβει την απόφαση αυτή,
σταθµίζοντας όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως το κόστος και η αποτελεσµατικότητα.
Συνεπώς, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να αποδεχθεί την τροπολογία 38, η οποία κατά την άποψή του
θα επιβαρύνει υπερβολικά στη λειτουργία του Οργανισµού και θα αντιστρατεύεται τους
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που επιβάλλονται στον κοινοτικό προϋπολογισµό εν γένει,
λαµβανοµένης επίσης υπόψη της προσχώρησης νέων κρατών µελών στην Ένωση από την
1η Μαΐου 2004.

δ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της

οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων

Στα πλαίσια της συνολικής συµφωνίας για την κοινή θέση του Συµβουλίου, το πεδίο εφαρµογής
και το χρονοδιάγραµµα της πρόσβασης στην αγορά αποτέλεσαν φυσιολογικά σηµαντικότατα
στοιχεία της συνολικής πολιτικής συµβιβαστικής λύσης που επιτεύχθηκε από το Συµβούλιο.
Συνεπώς, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να αποδεχθεί τις τροπολογίες 2 και 4, οι οποίες αποσκοπούν
στο να διευρύνουν σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας µε την ενσωµάτωση της
σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών.

Οι διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση του
Συµβουλίου µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

- στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρέχεται, υπό δίκαιους όρους και το αργότερο έως
την 1η Ιανουαρίου 2006, πρόσβαση σε όλο το σιδηροδροµικό δίκτυο, µε σκοπό την
εκτέλεση υπηρεσιών διεθνών µεταφορών εµπορευµάτων,

- το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2008, στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρέχεται,
υπό δίκαιους όρους, πρόσβαση στην υποδοµή όλων των κρατών µελών, µε σκοπό την
εκτέλεση παντός τύπου σιδηροδροµικών υπηρεσιών µεταφοράς εµπορευµάτων.

Επίσης, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την εφαρµογή της
οδηγίας για την πρόσβαση στην αγορά. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί εν προκειµένω ότι η
Επιτροπή υπέβαλε δήλωση µε την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να υποβάλει έως το τέλος
του 2003 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τη θέσπιση
ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς τρένων.
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Όσον αφορά τις προαναφερόµενες διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά, καθώς και

σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, το Συµβούλιο, για λόγους σαφήνειας, αναφέρθηκε σε

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, αντί να εξαρτήσει την εν λόγω ηµεροµηνία από την ηµεροµηνία

δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα, όπως είχε προταθεί αρχικά: συνεπώς, αποδέχθηκε την

τροπολογία 11. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η παρουσίαση αυτή αποτελεί ένα σαφές µήνυµα προς

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Επιπλέον, το Συµβούλιο συµφώνησε επί της ουσίας των

τροπολογιών 1, 5, 7 και 9, οι οποίες επιδιώκουν την διατήρηση των παραποµπών στο ∆ιευρωπαϊκό

∆ίκτυο Σιδηροδροµικών Εµπορευµατικών Μεταφορών (∆Ε∆ΣΕΜ). Πράγµατι, οι τροπολογίες

7 και 9 έγιναν δεκτές κατά γράµµα, ενώ οι άλλες τροπολογίες ελήφθησαν υπόψη σε µεγάλο βαθµό

(πρβ. άρθρο 1 παρ. 2).

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.6.2003
SEC(2003) 754 τελικό

2002/0022 (COD)
2002/0023 (COD)
2002/0024 (COD)
2002/0025 (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 σχετικά µε την ασφάλεια
των κοινοτικών σιδηροδρόµων και την τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του

Συµβουλίου σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και της οδηγίας
2001/14/ΕΚ σχετικά µε την κατανοµή του δυναµικού των σιδηροδροµικών υποδοµών
και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και σχετικά µε την

πιστοποίηση ασφάλειας

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ σχετικά µε τη

διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί θεσπίσεως
ευρωπαϊκού οργανισµού σιδηροδρόµων

της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/440/ΕΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών

σιδηροδρόµων
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2002/0023 (COD)
2002/0024 (COD)
2002/0025 (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 σχετικά µε την ασφάλεια
των κοινοτικών σιδηροδρόµων και την τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του

Συµβουλίου σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και της οδηγίας
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και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και σχετικά µε την

πιστοποίηση ασφάλειας

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ σχετικά µε τη

διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί θεσπίσεως
ευρωπαϊκού οργανισµού σιδηροδρόµων

της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/440/ΕΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών

σιδηροδρόµων

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο:
(έγγραφα
COM(2002) 21 τελικό – 2002/0022 (COD)
COM(2002) 22 τελικό – 2002/0023 (COD)
COM(2002) 23 τελικό – 2002/0024 (COD)
COM(2002) 25 τελικό – 2002/0025 (COD)) : 25.1.2002

Ηµεροµηνία της γνώµης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 19.9.2002

Ηµεροµηνία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη
ανάγνωση:

14.1.2003

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: Ουδέν

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 25.6.2003
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2- ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόκειται για τέσσερις συνδεδεµένες νοµοθετικές προτάσεις:

– Πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 91/440 µε στόχο να διευρυνθούν τα
δικαιώµατα πρόσβασης στις υποδοµές ώστε να καλύπτονται και οι υπηρεσίες
σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων εντός των κατών µελών και να
επιταχυνθεί το άνοιγµα της αγοράς.

– Πρόταση οδηγίας για τη σιδηροδροµική ασφάλεια για τον ορισµό των
καθοριστικής σηµασίας στοιχείων των συστηµάτων ασφαλείας του φορέα
διαχείρισης των υποδοµών και των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για
την ανάπτυξη κοινής µεθόδου σχετικά µε την ασφάλεια και τη συγκρότηση
κοινού συστήµατος σχετικά µε την έκδοση, το περιεχόµενο και την ισχύ των
πιστοποιητικών ασφαλείας. Τέλος, αφορά την καθιέρωση, όπως και σε άλλους
τοµείς, της αρχής της ανεξαρτησίας των τεχνικών ερευνών σε περίπτωση
ατυχηµάτων.

– Πρόταση κανονισµού για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού σιδηροδρόµων
ο οποίος να παρέχει τεχνική υποστήριξη στις εργασίες σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια. Τα πεδία δραστηριοτήτων του
προβλέπεται να είναι αφενός η ανάπτυξη κοινών προτύπων ασφάλειας και η
ανάπτυξη και η διαχείριση ενός συστήµατος ελέγχου των επιδόσεων στον τοµέα
της ασφάλειας και αφετέρου, η διαχείριση µακροπρόθεσµα του συστήµατος
εκπόνησης, καταχώρισης και ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών
διαλειτουργικότητας.

– Τροποποίηση των οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα 96/48/ΕΚ και
2001/16/ΕΚ. Εν προκειµένω, πέραν των απαιτούµενων προσαρµογών λόγω των
αναφερόµενων προτάσεων για τις οδηγίες διαλειτουργικότητας, πρωτίστως
επιδιώκεται η συνέπεια µεταξύ των πεδίων εφαρµογής του δικτύου στο οποίο θα
εξασφαλιστεί ανοικτή πρόσβαση και του δικτύου για το οποίο θα ισχύσουν οι
κανόνες διαλειτουργικότητας.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόµων

Εξέταση της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατ’αρχήν το Κοινοβούλιο επιθυµούσε (τροπολογίες 1, 7, 8, και 9), για λόγους
νοµικής σαφήνειας, να διατηρηθούν οι διατάξεις για το ∆∆ΣΕΜ (∆ιευρωπαϊκό
∆ίκτυο Σιδηροδροµικών Εµπορευµατικών Μεταφορών), έως την ηµεροµηνία κατά
την οποία θα άνοιγε το δίκτυο. Την ως άνω λύση επέλεξε επίσης το Συµβούλιο
(άρθρο 1 παράγραφος 2) και την υποστηρίζει και η Επιτροπή.
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Σε ό,τι αφορά την ηµεροµηνία κατά την οποία θα ανοίξουν πλήρως στον
ανταγωνισµό οι σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές, το Συµβούλιο (άρθρο 1
παράγραφος 2), όπως και το Κοινοβούλιο (τροπολογίες 5 και 11), ακολούθησαν την
πρόταση της Επιτροπής, επιθυµώντας εντούτοις να θεσπιστούν συγκεκριµένες
ηµεροµηνίες αντί να γίνεται αναφορά στην ηµεροµηνία µεταφοράς στην εθνική
νοµοθεσία. Το Συµβούλιο επέλεξε την 1η Ιανουαρίου 2006 για το άνοιγµα στον
ανταγωνισµό των διεθνών υπηρεσιών εµπορευµατικών µεταφορών σε ολόκληρο το
δίκτυο, υιοθετώντας τη λύση του Κοινοβουλίου, και την ηµεροµηνία της
1ης Ιανουαρίου 2008 για το άνοιγµα στον ανταγωνισµό των υπηρεσιών εσωτερικών
εµπορευµατικών µεταφορών, επιλέγοντας εν προκειµένω λύση που διαφέρει κατά
δύο έτη ως προς τη λύση του Κοινοβουλίου. Μολονότι το χρονοδιάγραµµα του
Κοινοβουλίου είναι πλησιέστερο προς την αρχική της πρόταση, η Επιτροπή
αποδέχεται τη σταδιακή προσέγγιση του Συµβουλίου που αποτελεί συµβιβασµό.

Αντίθετα, το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε τις τροπολογίες 2 και 4 σχετικά µε το
άνοιγµα στον ανταγωνισµό του τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών.
Ούτε η Επιτροπή επανέλαβε τις ως άνω τροπολογίες που πρότειναν το άνοιγµα της
αγοράς για τη σιδηροδροµική µεταφορά επιβατών για τους εξής λόγους:

Κατ’αρχήν, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δράση των κρατών
µελών για τους όρους παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και την ανάθεση συµβάσεων
δηµόσιας υπηρεσίας στον τοµέα των µεταφορών επιβατών σιδηροδροµικά, οδικώς
και µέσω των εσωτερικών πλωτών συγκοινωνιών1, ισχύει πλήρως για το
σιδηροδροµικό τοµέα και προβλέπει την καθιέρωση ρυθµιζόµενου ανταγωνισµού µε
την ανάθεση συµβάσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας ή αποκλειστικών
δικαιωµάτων.

Για τις άλλες υπηρεσίες, που δεν αποτελούν αντικείµενο συµβάσεων δηµόσιας
υπηρεσίας ή αποκλειστικών δικαιωµάτων, η Επιτροπή εξετάζει τις πρακτικές
διαδικασίες για το άνοιγµα στον ανταγωνισµό ώστε να διατυπώσει προτάσεις το
2003. Το άνοιγµα απλώς και µόνο βάσει της ελεύθερης πρόσβασης συνεπάγεται
πολυάριθµες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την προστασία των επιβατών, π.χ. σε ό,τι
αφορά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών κράτησης ή τη χρηµατοδότηση των
δηµόσιων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να εξευρεθεί ισορροπηµένη και
καλώς πλαισιωµένη λύση ενώ οι αντίστοιχες προτάσεις πρέπει να αποτελέσουν
αντικείµενο λεπτοµερούς µελέτης επιπτώσεων. Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί
υπόψη η νοµολογία του ∆ικαστηρίου που ενδέχεται να προσφέρει νέα και σηµαντικά
στοιχεία µελλοντικά.

Εντούτοις, η Επιτροπή θεωρεί τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
ό,τι αφορά το άνοιγµα του τοµέα των επιβατών στον ανταγωνισµό ως µείζον
πολιτικό µήνυµα που θα αποτελέσει καθοριστικής σηµασίας στήριγµα κατά την
προπαρασκευή των µελλοντικών της προτάσεων.

                                                
1 COM(2002) 107 τελικό, ΕΕ C 151E, 25 Ιουνίου 2002, σ. 146.
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Τέλος, επιβάλλεται να σηµειωθεί ότι η κείµενη νοµοθεσία2 επιτρέπει στις διεθνείς
ενώσεις σιδηροδροµικών επιχειρήσεων να εξασφαλίζουν δικαιώµατα πρόσβασης και
διαµετακόµισης ώστε να εκµεταλλεύονται τις διεθνείς υπηρεσίες επιβατών. Η
διάταξη αυτή η οποία σχεδόν δεν έχει αξιοποιηθεί µέχρι σήµερα, ελλείψει επαρκούς
πλαισίου, θα µπορούσε να καταστεί εκ νέου ενδιαφέρουσα µε τη µεταφορά στις
εθνικές νοµοθεσίες από τις 15 Μαρτίου 2003 των οδηγιών 2001/12/ΕΚ3,
2001/13/ΕΚ4 και 2001/14/ΕΚ5 που καθιερώνουν πλέον ακριβές, διαφανές και
αµερόληπτο πλαίσιο για την κατανοµή του δυναµικού ενώ παράλληλα προβλέπουν
τη συγκρότηση ελεγκτικού οργανισµού σε έκαστο των κρατών µελών.

Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 3 και 10 του Κοινοβουλίου για τους "έγκυρες
υποψηφιότητες", που θα επέτρεπε και σε τρίτους φορείς εκτός των σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων να πραγµατοποιήσουν κρατήσεις στο δυναµικό των υποδοµών, το
Συµβούλιο δεν ενέκρινε τις εν λόγω τροπολογίες. Η Επιτροπή εξακολουθεί να
διάκειται ευνοϊκά ως προς την ως άνω τροπολογία διότι θεωρεί ότι πρόκειται για
σηµαντική διάταξη που θα επέτρεπε την ενίσχυση της θέσης των πελατών του
σιδηροδροµικού τοµέα καθώς και ότι θα συνέβαλε στο ουσιαστικό άνοιγµα της
αγοράς των εµπορευµατικών µεταφορών.

Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο καθιέρωσε διάταξη µε την οποία αναφέρεται ότι η Επιτροπή έχει την
υποχρέωση να υποβάλει το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2007 έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή και τις επιπτώσεις του ανοίγµατος της σιδηροδροµικής αγοράς
(άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο (δ)). Η Επιτροπή αντιµετωπίζει θετικά την
προσθήκη αυτή η οποία δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραµµα που προβλέπει το
Συµβούλιο για το άνοιγµα της αγοράς.

3.2 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων, η οποία τροποποιεί την οδηγία
95/18/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά µε την κατανοµή του δυναµικού των
σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής
υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας

Εξέταση της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πολλές από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου για τις οποίες η Επιτροπή εξέφρασε
θετική γνώµη επί της αρχής υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο, ενίοτε διατυπωµένες
διαφορετικά. Αυτή είναι η περίπτωση για παράδειγµα της διάταξης που επιβάλλει
πιστοποιητικό ασφάλειας για τους διαχειριστές των υποδοµών (τροπολογία 37,
άρθρο 10α), τη δυνατότητα ορισµού διεθνικών αρχών ασφαλείας (τροπολογίες 14,
50 και 85, άρθρο 3ζ) καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των
οργανισµών που επιφορτίζονται µε τις έρευνες σε περίπτωση ατυχήµατος
(τροπολογία 57, άρθρα 20 και 21) και του ορισµού της έννοιας του ατυχήµατος
(τροπολογία 16, άρθρο 3).

                                                
2 Οδηγία 91/440/ΕΟΚ – ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ 25.
3 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 1.
4 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 26.
5 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29.
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Άλλες τροπολογίες εγκρίθηκαν µόνο εν µέρει ή αναδιατυπωµένες κατά τρόπο που
µολονότι δεν ισοδυναµούν πλήρως προς τις υποβληθείσες από το Κοινοβούλιο
τουλάχιστον τις προσεγγίζουν. Πρόκειται πρωτίστως για το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας (τροπολογία 11, άρθρο 3), για τον ορισµό των κοινών στόχων ασφάλειας
(τροπολογίες 12 και 23, άρθρο 3), για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών
ασφάλειας στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (τροπολογίες 33 και 79, άρθρο 10), για
το θέµα των υπηρεσιών επιµόρφωσης (τροπολογίες 43 και 46, άρθρο 12) και τα
κριτήρια ανεξαρτησίας του οργανισµού που επιφορτίζεται µε τις έρευνες σε
περιπτώσεις ατυχηµάτων έναντι της αρχής ασφαλείας (τροπολογία 56, άρθρο 20). Η
Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τις ως άνω διατυπώσεις.

Σε ό,τι αφορά τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας µετά από την έγκριση σε κοινοτικό
επίπεδο των κοινών στόχων ασφαλείας, η προσέγγιση που υιοθετεί η κοινή θέση
(άρθρο 8) διαφέρει ουσιαστικά από την αντίστοιχη του Κοινοβουλίου. Το
Κοινοβούλιο υποστήριζε την αρχική πρόταση της Επιτροπής και ζητούσε την
υιοθέτηση ακόµα πιο προωθηµένων απόψεων καθιερώνοντας καθεστώς προέγκρισης
των εθνικών κανόνων (τροπολογίες 29 έως 31). Η κοινή θέση, µολονότι διατηρεί την
αρχή της εξέτασης των σχεδίων των εθνικών κανόνων και τη δυνατότητα, κατά
περίπτωση της αµφισβήτησής τους, εφόσον δεν επιτρέπουν την επίτευξη των
επιπέδων ασφαλείας που προβλέπουν οι αντίστοιχοι κοινοί στόχοι, σε περίπτωση
που δεν συµβιβάζονται προς ένα STI, ή αποτελούν µέσο συγκαλυµµένης
µεροληπτικής αντιµετώπισης, δεν ενέκρινε εντούτοις το καθεστώς των
προεγκρίσεων. Η Επιτροπή ενέκρινε το κείµενο του Συµβουλίου δεδοµένου ότι
παρέχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη διαφανή εξέταση σε κοινοτικό
επίπεδο των σχεδίων για τους εθνικούς κανόνες, καθώς και τη δυνατότητα για την
Επιτροπή να αµφισβητεί τους εθνικούς κανόνες.

Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο περιόρισε την εµβέλεια του άρθρου 12 σε ό,τι αφορά την αναγνώριση
του προσωπικού, πράγµα που δεν επέτρεψε να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 41,
51 έως 54 και 97. Αυτό συνδέεται µε την πρόθεση της Επιτροπής να επανέλθει
λεπτοµερέστερα στο εν λόγω θέµα µετά από ευρύτατη διαβούλευση µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως µάλιστα τους κοινωνικούς εταίρους που ασχολούνται µε
το ζήτηµα. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε (βλ. δήλωση στο σηµείο 5), αφενός, ότι εκπονεί
πρόταση για το δίπλωµα οδήγησης, και αφετέρου, ότι υποστηρίζει το έργο των
κοινωνικών εταίρων για τους όρους απασχόλησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διάρκεια
του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης για τους οδηγούς και το επιβαίνον προσωπικό.
Αυτή η νέα πρόταση της Επιτροπής κατά πάσα πιθανότητα θα ανταποκριθεί στους
προβληµατισµούς που εκφράστηκαν µε τις τροπολογίες 5, 78, 47, 62 και 87.

3.3 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
θεσπίσεως ευρωπαϊκού οργανισµού σιδηροδρόµων

Εξέταση της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι κύριες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις οποίες η Επιτροπή
εξέδωσε θετική γνώµη, διατηρήθηκαν στην κοινή θέση, µε µερικές συντακτικού
χαρακτήρα αλλαγές που δεν µετέβαλαν την ουσία τους.
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Αξίζει ιδιαίτερα να σηµειωθεί ότι το Συµβούλιο υιοθέτησε (άρθρο 3) την πρόταση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση του τοµέα στο
διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού, προσθέτοντας την εκπροσώπηση των
επιβατών (τροπολογίες 2, 5 και 35), και στις οµάδες εργασίας (τροπολογία 14).
∆ιευκρίνισε εντούτοις τα κριτήρια για την αντιπροσωπευτικότητά τους.

Αντιθέτως, το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε, όπως το Κοινοβούλιο, τη σύνθεση του
διοικητικού συµβουλίου που είχε προταθεί από την Επιτροπή και επέβαλε, όπως και
στους υπόλοιπους οργανισµούς των άλλων τοµέων των µεταφορών, έναν
εκπρόσωπο ανά κράτος µέλος (άρθρο 26).

Σε ό,τι αφορά την άµεση συµµετοχή των εκπροσώπων των εργαζοµένων του τοµέα
στις οµάδες εργασίας, το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει την αρχική πρόταση
της Επιτροπής η οποία προβλέπει διαδικασία διαβουλεύσεων (άρθρο 4). Εντούτοις
ενισχύθηκαν οι πρακτικές λεπτοµέρειες της διαβούλευσης αυτής, τόσο για τους
κοινοτικούς εταίρους όσο και για τους εκπροσώπους των πελατών και των επιβατών.
Η Επιτροπή είχε υποστηρίξει την τροπολογία 14 του Κοινοβουλίου η οποία
προέβλεπε ότι για τις εργασίες του οργανισµού µε άµεσες επιπτώσεις στις συνθήκες
εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων του τοµέα, θα ήταν δυνατό
να συµµετέχουν στις αντίστοιχες οµάδες εργασίας εκπρόσωποι των οργανώσεων των
εργαζοµένων (επιπλέον της επίσηµης διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων που
προβλέπεται στο άρθρο 4). Το κείµενο του Συµβουλίου γίνεται επίσης αποδεκτό
δεδοµένου ότι ενισχύθηκαν οι διαδικασίες διαβούλευσης.

Επιπλέον, η κοινή θέση υιοθετεί εν πολλοίς τις προτάσεις που είχαν εγκριθεί στο
άρθρο 30 για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή
(τροπολογία 31), στο άρθρο 31 για τον ορισµό του (τροπολογία 32) και στο
άρθρο 33 για τις επισκέψεις του οργανισµού στα κράτη µέλη (τροπολογία 37).

Ως προς τις οικονοµικές και δηµοσιονοµικές πτυχές, επιβάλλεται να σηµειωθεί ότι η
θέση σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2003 του νέου γενικού δηµοσιονοµικού
κανονισµού δεν ελήφθη ακόµα πλήρως υπόψη, παρά τις προς τούτο προταθείσες
τροπολογίες εκ µέρους του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, κατόπιν της έγκρισης του νέου
δηµοσιονοµικού κανονισµού, θα τεθούν υπό έγκριση οι νέοι γενικοί
προσανατολισµοί για τους οργανισµούς6 µετά από πρόταση της Επιτροπής για την
τροποποίηση των ιδρυτικών πράξεων των οργανισµών (COM(2002) 406 τελικό). Ως
εκ τούτου είναι απαραίτητο να ευθυγραµµιστούν, κατά τη δεύτερη ανάγνωση, οι
διατάξεις του κανονισµού ίδρυσης του οργανισµού σιδηροδρόµων προς τις πρότυπες
διατάξεις που θα είναι κατά την εποχή εκείνη διαθέσιµες.

Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε την πρόταση των δύο συµβουλευτικών επιτροπών, για
τις εθνικές αρχές ασφάλειας και για τους οργανισµούς που επιφορτίζονται µε
έρευνες (τροπολογία 19), που η Επιτροπή είχε απορρίψει, δεδοµένου ότι η νέα
σύνταξη του άρθρου 3 επιτρέπει σε ανάλογους φορείς να συµµετάσχουν άµεσα στις
εργασίες του οργανισµού. Επιπλέον, ο οργανισµός διατηρεί την ευθύνη
συγκρότησης δικτύων για τους εν λόγω φορείς ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία
τους.

                                                
6 Γνώµη του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου 2003.
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Σε ό,τι αφορά τις γλώσσες εργασίας του οργανισµού (άρθρο 35), το Συµβούλιο
υιοθέτησε το ισχύον κείµενο για τον οργανισµό ασφαλείας των αεροµεταφορών και
όχι την πρόταση που πρότεινε το Κοινοβούλιο (τροπολογία 38).

Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο επιθυµεί να διευρύνει τις αρµοδιότητες του οργανισµού σε ό,τι αφορά
τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού που ασχολείται µε θέµατα ασφαλείας
(άρθρο 12 εδάφιο ε)). Η Επιτροπή αποδέχεται την προσθήκη αυτή.

3.4 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας
2001/16/ΕΚ σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού συστήµατος

Εξέταση της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τη
διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των οδηγιών σε ολόκληρο το σιδηροδροµικό
δίκτυο. ∆ίχως να αµφισβητήσει την ως άνω αρχή, το Συµβούλιο υιοθέτησε
σταδιακότερη προσέγγιση και διευκρίνισε τα επιµέρους στάδια της ως άνω
διεύρυνσης (άρθρο 2), πράγµα το οποίο έγινε δεκτό από την Επιτροπή.

Σε ό,τι αφορά τα νέα στοιχεία που καθιερώθηκαν µε τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου, εν σχέσει προς την αρχική πρόταση της Επιτροπής, για τα οποία η
Επιτροπή είχε εκφράσει θετική γνώµη, το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε στο παρόν
στάδιο τον ορισµό της έννοιας της θέσης σε λειτουργία (τροπολογίες 4 και 14), της
συσκευής καταχώρισης (τροπολογίες 9 και 19), τη διάταξη σχετικά µε τη
λειτουργική επικοινωνία (τροπολογίες 10 και 20), καθώς και πολλές βελτιώσεις των
κειµένων δευτερεύουσας σηµασίας.

Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο

Ουδεµία

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κείµενα της κοινής θέσης.

Εντούτοις, σε ό,τι αφορά τον οργανισµό, η Επιτροπή επιθυµεί να επισύρει την
προσοχή στην επικείµενη έγκριση πρότυπων διατάξεων για όλους τους οργανισµούς
αφού τεθεί σε ισχύ ο νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός.



9

5- ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι κάτωθι δηλώσεις καταχωρήθηκαν εκ µέρους της Επιτροπής στα πρακτικά του
Συµβουλίου για τις µεταφορές της 28ης Μαρτίου 2003:

– «Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει έως τα τέλη του 2003 στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε την καθιέρωση ευρωπαϊκού
διπλώµατος οδήγησης για οδηγούς τραίνων. Επιπλέον, η Επιτροπή υποστηρίζει
πλήρως και ενθαρρύνει τις εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου από τους κοινωνικούς εταίρους, σύµφωνα µε
το άρθρο 139 της συνθήκης, σε ό,τι αφορά την εναρµόνιση των χρόνων οδήγησης
και ανάπαυσης για τους µηχανοδηγούς και το προσωπικό που συνοδεύει τα
τραίνα.

– Η Επιτροπή δηλώνει ότι οι τελικές δηµοσιονοµικές ανάγκες για τον ευρωπαϊκό
οργανισµό σιδηροδρόµων εξαρτάται από την επίτευξη σαφούς συµφωνίας µεταξύ
του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις
αρµοδιότητες του εν λόγω οργανισµού. Οι ανάγκες αυτές, των οποίων
επιχειρήθηκε ήδη η πρώτη αξιολόγηση στο δηµοσιονοµικό δελτίο που
επισυνάφθηκε στη νοµοθετική πρόταση, θα πρέπει να µεταφραστούν στις ετήσιες
δηµοσιονοµικές απαιτήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή στο Συµβούλιο και το
Κοινοβούλιο ως αρχή του προϋπολογισµού. Ακριβής εκτίµηση των ως άνω
αναγκών για την περίοδο 2004-2006 µπορεί να επιχειρηθεί µόνον εφόσον
ολοκληρωθεί η διαδικασία συναπόφασης.

– Οι εκτιµήσεις που θεσπίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8 της
οδηγίας για την ασφάλεια δεν αποτελούν σύστηµα προέγκρισης.»


