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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της

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 της χωρητικότητας

των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής
καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας

(Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων)

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 Επιτροπής 1

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 126 Ε, 28.5.2002, σ. 332.
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) Προκειµένου να συνεχισθούν οι προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς

υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών, που ξεκίνησαν µε την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του

Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε την ανάπτυξη των κοινοτικών

σιδηροδρόµων 1, χρειάζεται να θεσπισθεί ένα κοινό ρυθµιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των

σιδηροδρόµων. Μέχρι σήµερα τα κράτη µέλη καταρτίζουν τους κανόνες και τα πρότυπα

ασφαλείας τους, κυρίως για τις εθνικές γραµµές, µε βάση τις τεχνικές και λειτουργικές

έννοιες που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι διαφορές ως προς τις αρχές, την

προσέγγιση και τη νοοτροπία δυσχεραίνουν την άρση των τεχνικών φραγµών και την

καθιέρωση διεθνών µεταφορικών δραστηριοτήτων.

(2) Με την οδηγία 91/440/ΕΟΚ, την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995,

σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 2 και την οδηγία 2001/14/EΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την

κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση

σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας 3, γίνονται τα πρώτα

βήµατα προς τη ρύθµιση της αγοράς των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών, µε το

άνοιγµα της αγοράς των διεθνών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών υπηρεσιών. Ωστόσο, οι

διατάξεις για την ασφάλεια απεδείχθησαν ανεπαρκείς, και οι διαφορές µεταξύ των

απαιτήσεων ασφάλειας εξακολουθούν να υφίστανται και να επηρεάζουν τη βέλτιστη

λειτουργία των σιδηροδροµικών µεταφορών στην Κοινότητα. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να

εναρµονισθεί το περιεχόµενο των κανόνων ασφάλειας, η πιστοποίηση της ασφάλειας των

σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των αρχών ασφάλειας,

καθώς και η διερεύνηση των ατυχηµάτων.

                                                
1 ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 25. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία 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 από την απόφαση 2002/844/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L 289, 26.10.2002, σ. 30).
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(3) Τα µετρό, τα τραµ και άλλα ελαφρά σιδηροδροµικά συστήµατα υπόκεινται σε πολλά κράτη

µέλη σε τοπικούς ή περιφερειακούς κανόνες ασφάλειας, εποπτεύονται συχνά από τις τοπικές

ή περιφερειακές αρχές και δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα ή

τη χορήγηση αδειών σε κοινοτικό επίπεδο. Επιπλέον, για τα τραµ ισχύει συχνά η νοµοθεσία

οδικής ασφάλειας, και δεν µπορούν εποµένως να καλυφθούν πλήρως από τους κανόνες

σιδηροδροµικής ασφάλειας. Για τους λόγους αυτούς, και σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να

έχουν το δικαίωµα να εξαιρούν τα τοπικά αυτά σιδηροδροµικά συστήµατα από το πεδίο

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(4) Τα επίπεδα ασφάλειας του κοινοτικού σιδηροδροµικού συστήµατος είναι κατά κανόνα

υψηλά, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε τις οδικές µεταφορές. Είναι σηµαντική η διατήρηση της

ασφάλειας κατά την τρέχουσα φάση αναδιάρθρωσης, στο πλαίσιο της οποίας ο

σιδηροδροµικός τοµέας θα στραφεί περισσότερο από την αυτορύθµιση στη ρύθµιση από

δηµόσιο φορέα. Παράλληλα µε την τεχνική και την επιστηµονική πρόοδο θα πρέπει να

βελτιωθεί περαιτέρω και η ασφάλεια, στο µέτρο του δυνατού, και λαµβάνοντας υπόψη την

ανταγωνιστικότητα των σιδηροδροµικών µεταφορών.

(5) Όλοι οι φορείς εκµετάλλευσης του σιδηροδροµικού συστήµατος, διαχειριστές υποδοµής και

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να φέρουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την

ασφάλεια του συστήµατος, ο καθένας για το δικό του τµήµα. Όπου αρµόζει, θα πρέπει να

συνεργάζεται στην υλοποίηση µέτρων ελέγχου των κινδύνων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να

διαχωρίσουν σαφώς την άµεση αυτή ευθύνη για την ασφάλεια από το καθήκον των αρµόδιων

για την ασφάλεια αρχών να παράσχουν ένα εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο και να εποπτεύουν τις

επιδόσεις των φορέων εκµετάλλευσης.
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(6) Οι απαιτήσεις ασφάλειας για τα υποσυστήµατα των διευρωπαϊκών σιδηροδροµικών δικτύων

θεσπίζονται στην οδηγία 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη

διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας 1

και στην οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού συστήµατος. 2 Εντούτοις, οι οδηγίες αυτές δεν καθορίζουν κοινές απαιτήσεις

σε επίπεδο συστήµατος και δεν αναφέρονται λεπτοµερώς στη ρύθµιση, τη διαχείριση και την

εποπτεία της ασφάλειας. Κατά τον καθορισµό των ελάχιστων επιπέδων ασφάλειας των

υποσυστηµάτων από τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆), αυξάνεται η

σηµασία του καθορισµού στόχων ασφάλειας και σε επίπεδο συστήµατος.

(7) Θα πρέπει να θεσπισθούν προοδευτικά κοινοί στόχοι ασφάλειας (ΚΣΑ) και κοινές µέθοδοι

ασφάλειας (ΚΜΑ), προκειµένου να διασφαλίζεται η διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας

και, όπου και όποτε χρειάζεται και είναι εύλογα εφικτή, η βελτίωσή του. Οι κοινοί αυτοί

στόχοι και µέθοδοι  θα πρέπει να παρέχουν µέσα αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας και

των επιδόσεων των φορέων εκµετάλλευσης σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στα κράτη µέλη.

                                                
1 ΕΕ L 235, 17.9.1996, σ. 6.
2 ΕΕ L 110, 20.4.2001, σ. 1.
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(8) Οι πληροφορίες για την ασφάλεια του σιδηροδροµικού συστήµατος σπανίζουν και συνήθως

δεν δηµοσιεύονται. Είναι εποµένως απαραίτητο να καθορισθούν κοινοί δείκτες ασφάλειας

(Κ∆Α) προκειµένου να ελέγχεται η συµµόρφωση του συστήµατος προς τους ΚΣΑ και να

διευκολύνεται η παρακολούθηση του βαθµού σιδηροδροµικής ασφάλειας. Ωστόσο, οι εθνικοί

ορισµοί που αφορούν τους Κ∆Α µπορούν να εφαρµόζονται για µεταβατική περίοδο και, κατά

συνέπεια, κατά τη σύνταξη της πρώτης σειράς ΚΣΑ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η έκταση της

ανάπτυξης των κοινών ορισµών των Κ∆Α.

(9) Οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας, που βασίζονται συχνά σε εθνικά τεχνικά πρότυπα, θα πρέπει

να αντικατασταθούν προοδευτικά από κανόνες βασισµένους σε κοινά πρότυπα, τα οποία

καθορίζονται από τις ΤΠ∆. Οι νέοι εθνικοί κανόνες θα πρέπει να είναι σύµφωνοι προς την

κοινοτική νοµοθεσία και να διευκολύνουν τη µετάβαση προς µια κοινή προσέγγιση για τη

σιδηροδροµική ασφάλεια. Θα πρέπει, εποµένως, να ζητείται η γνώµη όλων των

ενδιαφεροµένων προτού θεσπισθεί από κράτος µέλος εθνικός κανόνας ασφάλειας που

επιτάσσει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από ό,τι ο ΚΣΑ. Αν ο εν λόγω νέος κανόνας

ενδέχεται να επηρεάσει σιδηροδροµικές επιχειρήσεις άλλων κρατών µελών, το νέο σχέδιο

κανόνα θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(10) Η ανάπτυξη των ΚΣΑ, ΚΜΑ και Κ∆Α, καθώς και η ανάγκη να διευκολυνθεί η πορεία προς

µία κοινοτική προσέγγιση για τη σιδηροδροµική ασφάλεια, απαιτούν τεχνική υποστήριξη σε

κοινοτικό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων, που συστήθηκε βάσει του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ.   /    του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1,

δηµιουργείται για την έκδοση συστάσεων όσον αφορά τους ΚΣΑ, τις ΚΜΑ και τους Κ∆Α,

καθώς και για την περαιτέρω εναρµόνιση των µέτρων και την παρακολούθηση της προόδου

της σιδηροδροµικής ασφάλειας στην Κοινότητα.

                                                
1 ΕΕ L



8557/2/03 REV 2 ZAC/ch,nm 6
DG C III  EL

(11) Κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, οι

διαχειριστές της υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρµόζουν ένα

σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας, να πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις και να

συµπεριλαµβάνουν κοινά στοιχεία. Οι πληροφορίες για την ασφάλεια και την εφαρµογή του

συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή για την

ασφάλεια του οικείου κράτους µέλους.

(12) Στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι

οι διατάξεις της οδηγίας 89/391/EΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την

εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των

εργαζοµένων κατά την εργασία 1, καθώς και των σχετικών µε αυτή ειδικών οδηγιών,

εφαρµόζονται πλήρως όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των

εργαζοµένων στις σιδηροδροµικές µεταφορές. Στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης της

ασφάλειας, θα πρέπει να λαµβάνεται επίσης υπόψη η οδηγία 96/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της

23ης Ιουλίου 1996, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις

σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.2

(13) Προκειµένου να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας των σιδηροδρόµων και ισότιµη

µεταχείριση όλων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, οι τελευταίες θα πρέπει να υπόκεινται

στις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας. Το πιστοποιητικό ασφάλειας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η

σιδηροδροµική επιχείρηση έχει θεσπίσει το σύστηµά της για τη διαχείριση της ασφάλειας και

ότι είναι σε θέση να συµµορφωθεί προς τα σχετικά πρότυπα και κανόνες ασφάλειας. Για τις

διεθνείς υπηρεσίες µεταφορών θα πρέπει να επαρκεί η έγκριση του συστήµατος διαχείρισης

της ασφάλειας σε ένα κράτος µέλος και να αποκτά η έγκριση κοινοτική ισχύ. Από την άλλη

πλευρά, η τήρηση των εθνικών κανόνων θα πρέπει να πιστοποιείται περαιτέρω σε κάθε

κράτος µέλος. Τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η θέσπιση ενός κοινού πιστοποιητικού

ασφάλειας µε κοινοτική ισχύ.

                                                
1 ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
2 ΕΕ L 235, 17.9.1996, σ. 25. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2003/29//ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 90, 8.4.2003, σ. 47).
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(14) Επιπλέον των απαιτήσεων ασφαλείας που καθορίζονται στο πιστοποιητικό ασφαλείας, οι

εγκεκριµένες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει να συµµορφώνονται µε τις εθνικές

απαιτήσεις, οι οποίες είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο και εφαρµόζονται χωρίς

διακρίσεις, όσον αφορά τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας και τις κοινωνικές συνθήκες,

συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών διατάξεων που αφορούν το χρονικό διάστηµα οδήγησης,

και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των καταναλωτών, όπως προβλέπονται στα άρθρα 6

και 12 της οδηγίας 95/18/ΕΚ.

(15) Κάθε διαχειριστής υποδοµής έχει καίρια ευθύνη για τον ασφαλή σχεδιασµό, συντήρηση και

λειτουργία του οικείου σιδηροδροµικού δικτύου. Εκ παραλλήλου µε την πιστοποίηση

ασφαλείας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, ο διαχειριστής της υποδοµής θα πρέπει να

υπόκειται και σε άδεια ασφαλείας εκδιδόµενη από την αρχή για την ασφάλεια σχετικά µε το

σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας και µε άλλες διατάξεις για την ικανοποίηση των

απαιτήσεων ασφαλείας.

(16) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για να βοηθήσουν όσους υποψηφίους

επιθυµούν να εισέλθουν στην αγορά ως σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, θα

πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και να ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στα αιτήµατα

πιστοποίησης της ασφάλειας. Για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν διεθνείς

µεταφορές, είναι σηµαντικό να ακολουθούνται παρόµοιες διαδικασίες στα διάφορα κράτη

µέλη. Μολονότι το πιστοποιητικό ασφάλειας θα περιέχει εθνικά στοιχεία για το άµεσο

µέλλον, θα πρέπει, εντούτοις, να είναι δυνατή η εναρµόνιση των κοινών στοιχείων του και η

διευκόλυνση της δηµιουργίας ενός κοινού προτύπου.

(17) Η πιστοποίηση του προσωπικού των συρµών και η άδεια θέσης του χρησιµοποιούµενου

τροχαίου υλικού σε λειτουργία για τα διάφορα εθνικά δίκτυα, συνιστούν συχνά ανυπέρβλητα

εµπόδια για τους νεοεισερχοµένους. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι

εγκαταστάσεις για την κατάρτιση και πιστοποίηση όσον αφορά το προσωπικό των συρµών

που είναι απαραίτητες για να πληρούνται οι απαιτήσεις εθνικών κανόνων, είναι διαθέσιµες

στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που ζητούν πιστοποιητικό ασφάλειας. Θα πρέπει να

θεσπισθεί µία κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη θέση σε λειτουργία του

χρησιµοποιούµενου τροχαίου υλικού.
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(18) Στο πλαίσιο του νέου κοινού ρυθµιστικού πλαισίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, θα

πρέπει να δηµιουργηθούν εθνικές αρχές σε όλα τα κράτη µέλη για τη ρύθµιση και την

εποπτεία της ασφάλειας των σιδηροδρόµων. Προκειµένου να διευκολυνθεί η συνεργασία

τους σε κοινοτικό επίπεδο, θα πρέπει να ανατεθούν στις αρχές αυτές τα ίδια ελάχιστα

καθήκοντα και αρµοδιότητες. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί στις αρµόδιες για την ασφάλεια

εθνικές αρχές ασφάλειας υψηλός βαθµός ανεξαρτησίας. Θα πρέπει να εκτελούν τα

καθήκοντά τους µε ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο, ούτως ώστε να συµβάλλουν στη

δηµιουργία ενός ενιαίου κοινοτικού σιδηροδροµικού συστήµατος, και να συνεργάζονται µε

στόχο τον συντονισµό των κριτηρίων που χρησιµοποιούν για τη λήψη των αποφάσεων, ιδίως

όσον αφορά την πιστοποίηση της ασφάλειας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που

εκτελούν διεθνείς µεταφορές.

(19) Αν και τα σοβαρά σιδηροδροµικά ατυχήµατα είναι σπάνια, µπορούν εντούτοις να έχουν

καταστρεπτικές συνέπειες και να προκαλέσουν στην κοινή γνώµη ανησυχία για το βαθµό

ασφάλειας του σιδηροδροµικού συστήµατος. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα ατυχήµατα θα

πρέπει να διερευνώνται ως προς την ασφάλεια, ούτως ώστε να αποφεύγεται η επανάληψή

τους, και τα αποτελέσµατα των ερευνών θα πρέπει να δηµοσιεύονται. Τα άλλα ατυχήµατα και

συµβάντα ενδέχεται να αποτελούν σηµαντικές προειδοποιήσεις για σοβαρά ατυχήµατα και θα

πρέπει επίσης να διερευνώνται ως προς την ασφάλεια, όταν χρειάζεται.

(20) Η έρευνα ως προς την ασφάλεια θα πρέπει να διαχωρίζεται από τη δικαστική ανάκριση για το

ίδιο συµβάν, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε στοιχεία και µαρτυρίες. Θα

πρέπει να πραγµατοποιείται από µόνιµο φορέα, ανεξάρτητο από τους διάφορους παράγοντες

στο χώρο των σιδηροδρόµων. Ο εν λόγω φορέας θα πρέπει να λειτουργεί ούτως ώστε να

αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων και οποιαδήποτε δυνατή σχέση µε τα

αίτια των περιστατικών που διερευνώνται. Συγκεκριµένα, η λειτουργική του ανεξαρτησία δεν

θα πρέπει να θίγεται εάν συνδέεται στενά µε την εθνική αρχή ασφαλείας ή τη ρυθµιστική

αρχή, για λόγους που αφορούν την οργάνωση και τις νοµικές δοµές. Οι έρευνες θα πρέπει να

διεξάγονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Για κάθε περιστατικό, ο φορέας

διερεύνησης θα πρέπει να συγκροτεί τη σχετική οµάδα έρευνας, η οποία θα διαθέτει την

απαραίτητη εµπειρογνωµοσύνη για την εξεύρεση των άµεσων καθώς και των βαθύτερων

αιτίων του συµβάντος.



8557/2/03 REV 2 ZAC/ch,nm 9
DG C III  EL

(21) Οι εκθέσεις για τις έρευνες και οποιαδήποτε πορίσµατα και συστάσεις παρέχουν ζωτικής

σηµασίας πληροφορίες για την περαιτέρω βελτίωση της σιδηροδροµικής ασφάλειας και θα

πρέπει να δηµοσιοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο. Οι αποδέκτες των συστάσεων ασφάλειας

θα πρέπει να προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες και ο φορέας διερεύνησης να λαµβάνει

γνώση αυτών των ενεργειών.

(22) Εφόσον οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, και συγκεκριµένα ο συντονισµός των

δραστηριοτήτων στα κράτη µέλη για τη ρύθµιση και την εποπτεία της ασφάλειας, η

διερεύνηση των ατυχηµάτων και η κατάρτιση σε κοινοτικό επίπεδο κοινών στόχων

ασφάλειας, κοινών µεθόδων ασφάλειας, κοινών δεικτών ασφάλειας και κοινών απαιτήσεων

για τα πιστοποιητικά ασφάλειας, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη

και µπορούν, ως εκ τούτου, λόγω της κλίµακας της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν

καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή

της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα

αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(23) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή 1.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(24) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση και την ενοποίηση της σχετικής

κοινοτικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων. Συνεπώς, οι διατάξεις που

αφορούν την πιστοποίηση ασφαλείας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, τις οποίες είχε

προηγουµένως καθορίσει η οδηγία 2001/14/ΕΚ, θα πρέπει να καταργηθούν µαζί µε όλες τις

αναφορές στην πιστοποίηση της ασφάλειας. Η οδηγία 95/18/ΕΚ περιλαµβάνει απαιτήσεις για

τα προσόντα ασφαλείας του προσωπικού κίνησης και για την ασφάλεια του τροχαίου υλικού,

οι οποίες καλύπτονται από τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση ασφαλείας της παρούσας

οδηγίας και δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν µέρος των απαιτήσεων για τη

χορήγηση άδειας. Προκειµένου να λάβει άδεια πρόσβασης στη σιδηροδροµική υποδοµή, η

εγκεκριµένη σιδηροδροµική επιχείρησσ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας.

(25) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε

περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την

εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και

αποτρεπτικές,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ασφάλειας

των κοινοτικών σιδηροδρόµων:

α) εναρµονίζοντας τη δοµή του ρυθµιστικού συστήµατος στα κράτη µέλη,

β) καθορίζοντας τις αρµοδιότητες των παραγόντων,

γ) καταρτίζοντας κοινούς στόχους ασφάλειας και κοινές µεθόδους ασφάλειας,

δ) απαιτώντας τη συγκρότηση, σε κάθε κράτος µέλος, αρχής ασφάλειας και φορέα διερεύνησης

ατυχηµάτων και συµβάντων,

ε) καθορίζοντας κοινές αρχές διαχείρισης, ρύθµισης και εποπτείας της ασφάλειας των

σιδηροδρόµων.
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Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία αφορά το σιδηροδροµικό σύστηµα των κρατών µελών, το οποίο µπορεί να

χωρισθεί σε υποσυστήµατα σχετικά µε τοµείς διαρθρωτικής και λειτουργικής φύσεως. Καλύπτει τις

απαιτήσεις ασφάλειας ολόκληρου του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της ασφαλούς

διαχείρισης της υποδοµής και της εκµετάλλευσης της κυκλοφορίας και της αλληλεπίδρασης

σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και διαχειριστών υποδοµής.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τα µέτρα που θεσπίζουν για την εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας:

α) τα µετρό, τραµ και άλλα ελαφρά σιδηροδροµικά συστήµατα·

β) τα δίκτυα τα λειτουργικώς αποκοµµένα από τα υπόλοιπα σιδηροδροµικά συστήµατα και τα

οποία προορίζονται µόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών

µεταφοράς επιβατών, καθώς και τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις µε δραστηριότητες µόνο

στα δίκτυα αυτά·

γ) τη σιδηροδροµική υποδοµή που ανήκει σε ιδιώτες και υπάρχει για να χρησιµοποιείται

αποκλειστικά από τον κύριο της υποδοµής για τις δικές του µεταφορές φορτίου.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α) «σιδηροδροµικό σύστηµα»: το σύνολο των υποσυστηµάτων σχετικά µε τοµείς διαρθρωτικής

και λειτουργικής φύσεως, όπως ορίζονται στις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/EΚ, καθώς και

η διαχείριση και λειτουργία ολόκληρου του συστήµατος·
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β) «διαχειριστής υποδοµής»: κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι υπεύθυνος ιδίως για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση της σιδηροδροµικής υποδοµής, ή µέρους αυτής, όπως
ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, της διαχείρισης των συστηµάτων ελέγχου και
ασφάλειας συµπεριλαµβανοµένης επίσης της υποδοµής. Τα καθήκοντα του διαχειριστή της
υποδοµής ενός δικτύου ή ενός µέρους δικτύου µπορούν να ανατίθενται σε διαφορετικούς
φορείς ή επιχειρήσεις·

γ) «σιδηροδροµική επιχείρηση»: κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση κατά την έννοια της οδηγίας
2001/14/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου
2001, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις
χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας1,
και κάθε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση η δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή
υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς εµπορευµάτων ή/και επιβατών, υπό την προϋπόθεση
ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη· συµπεριλαµβάνονται επίσης οι
επιχειρήσεις που παρέχουν µόνον έλξη·

δ) «τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆)»: οι προδιαγραφές που ισχύουν για κάθε

υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος προκειµένου αυτό να ανταποκρίνεται στις βασικές

απαιτήσεις και να εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος µεγάλης ταχύτητας και του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος, όπως ορίζονται στην οδηγία 96/48/ΕΚ και στην οδηγία 2001/16/ΕΚ.

ε) «κοινοί στόχοι ασφάλειας (ΚΣΑ)»: τα επίπεδα ασφάλειας που πρέπει κατ� ελάχιστον να
επιτυγχάνονται στα διάφορα τµήµατα του σιδηροδροµικού συστήµατος (όπως φερ� ειπείν το
συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα, το σιδηροδροµικό σύστηµα µεγάλης ταχύτητας, τις
µακρές σιδηροδροµικές σήραγγες ή τις γραµµές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις
µεταφορές εµπορευµάτων) καθώς και σε ολόκληρο το σύστηµα, τα οποία εκφράζονται µε
κριτήρια αποδοχής κινδύνων·

                                                
1 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2002/844/ΕΚ της

Επιτροπής.
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στ) «κοινές µέθοδοι ασφάλειας (ΚΜΑ)»: η µεθοδολογία που καταρτίζεται για την περιγραφή του

τρόπου αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων ασφάλειας και της συµµόρφωσης µε άλλες

αιτήσεις ασφάλειας·

ζ) «αρχή για την ασφάλεια»: ο εθνικός φορέας που αναλαµβάνει τα καθήκοντα που αφορούν

την ασφάλεια των σιδηροδρόµων σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία ή κάθε οργανισµός δύο

κρατών µελών στον οποίο τα κράτη µέλη έχουν αναθέσει τα καθήκοντα αυτά ώστε να

εξασφαλίζεται ένα ενιαίο καθεστώς ασφαλείας για την εξειδικευµένη διαµεθοριακή υποδοµή·

η) «εθνικοί κανόνες ασφάλειας»: το σύνολο των κανόνων που περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις

σιδηροδροµικής ασφάλειας οι οποίες επιβάλλονται σε επίπεδο κράτους µέλους και ισχύουν

για περισσότερες από µία σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του φορέα από τον

οποίο εκδίδονται·

θ) «σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας»: η οργάνωση και οι ρυθµίσεις που θεσπίζονται από

έναν διαχειριστή υποδοµής ή µία σιδηροδροµική επιχείρηση µε στόχο την εξασφάλιση της

ασφαλούς διαχείρισης των µεταφορών που εκτελεί·

ι) «υπεύθυνος έρευνας» : το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για τη διοργάνωση, τη διεξαγωγή

και τον έλεγχο µιας έρευνας·

ια) «ατύχηµα»: κάθε ακούσιο ή απροµελέτητο αιφνίδιο περιστατικό ή µία ειδική αλληλουχία

τέτοιων περιστατικών µε βλαβερές συνέπειες·τα ατυχήµατα διακρίνονται στις εξής

κατηγορίες: συγκρούσεις, εκτροχιασµοί, ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις, ατυχήµατα που

προκαλούνται σε άτοµα από κινούµενο τροχαίο υλικό, πυρκαγιές και άλλα·
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ιβ) «σοβαρό ατύχηµα»: κάθε σύγκρουση ή εκτροχιασµός συρµών, µε τουλάχιστον έναν νεκρό

ή πέντε ή περισσότερους σοβαρά τραυµατισµένους, ή εκτεταµένες ζηµίες στο τροχαίο

υλικό, την υποδοµή ή το περιβάλλον, καθώς και κάθε άλλο παρόµοιο ατύχηµα µε

προφανείς επιπτώσεις για τη ρύθµιση της ασφάλειας των σιδηροδρόµων και τη διαχείριση

της ασφάλειας. Ως «εκτεταµένες ζηµίες» νοούνται οι ζηµίες οι οποίες µπορούν να

εκτιµηθούν αµέσως από τον φορέα των ερευνών ότι θα κοστίσουν συνολικά τουλάχιστον

2 εκατοµµ. EUR·

ιγ) «συµβάν»: κάθε περιστατικό, πλην ατυχήµατος ή σοβαρού ατυχήµατος, που συνδέεται µε τη

λειτουργία των τρένων και επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία τους ·

ιδ) «έρευνα/διερεύνηση»: διαδικασία που διεξάγεται µε σκοπό την πρόληψη ατυχηµάτων και

συµβάντων και η οποία περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και την ανάλυση πληροφοριών, την

εξαγωγή συµπερασµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των αιτίων, και, οσάκις

κρίνεται ενδεδειγµένο, τη διατύπωση συστάσεων ασφάλειας·

ιε) «αίτια»: ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα ή συνθήκες, ή συνδυασµός αυτών, που οδηγούν σε

ατύχηµα ή συµβάν·

ιστ) «Οργανισµός»: ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων, ο κοινοτικός οργανισµός για την

ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων·

ιζ) «κοινοποιηµένοι οργανισµοί»: οι οργανισµοί οι επιφορτισµένοι µε την αξιολόγηση της

πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας ή τη

διεξαγωγή της κοινοτικής διαδικασίας ελέγχου των υποσυστηµάτων, όπως ορίζονται στις

οδηγίες 96/48/EΚ και 2001/16/EΚ·
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ιη) «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

σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας ή του συµβατικού σιδηροδροµικού

συστήµατος, όπως ορίζονται στις οδηγίες 96/48/EΚ και 2001/16/EΚ. Η έννοια του

«στοιχείου» καλύπτει στοιχεία υλικά όσο και άυλα, όπως το λογισµικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 4

Εξέλιξη και βελτίωση της σιδηροδροµικής ασφάλειας

1. Tα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη συνολική διατήρηση της σιδηροδροµικής ασφάλειας και,

στο µέτρο του δυνατού, τη συνεχή βελτίωσή της, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κοινοτικής

νοµοθεσίας, καθώς και την τεχνική και επιστηµονική πρόοδο, και δίδοντας προτεραιότητα στην

πρόληψη των σοβαρών ατυχηµάτων.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση, εφαρµογή και επιβολή των κανόνων ασφάλειας µε

ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο, για την προαγωγή της ανάπτυξης ενός ενιαίου συστήµατος

ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδροµικού

συστήµατος και τον έλεγχο των σχετικών κινδύνων αναλαµβάνουν οι διαχειριστές υποδοµής και οι

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, που υποχρεούνται να εφαρµόζουν τα απαραίτητα µέτρα ελέγχου των

κινδύνων, κατά περίπτωση, σε συνεργασία µεταξύ τους καθώς και τους εθνικούς κανόνες και

πρότυπα ασφάλειας, και να καταρτίζουν συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας σύµφωνα µε την

παρούσα οδηγία.
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Με επιφύλαξη της αστικής ευθύνης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του δικαίου των κρατών µελών,

κάθε διαχειριστής υποδοµής και σιδηροδροµική επιχείρηση αναλαµβάνει την ευθύνη για το τµήµα

του συστήµατος που εµπίπτει στην αρµοδιότητά του και για την ασφαλή λειτουργία του,

συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας υλικού και της ανάθεσης υπηρεσιών, έναντι των χρηστών,

των πελατών και τρίτων.

Άρθρο 5

Κοινοί δείκτες ασφάλειας

1. Προκειµένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της επίτευξης των ΚΣΑ και να εξασφαλισθεί η

παρακολούθηση της γενικής εξέλιξης της σιδηροδροµικής ασφάλειας, τα κράτη µέλη

συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους κοινούς δείκτες ασφάλειας (Κ∆Α) µέσω των ετήσιων

εκθέσεων των αρχών για την ασφάλεια, σύµφωνα µε το άρθρο 18.

Ως πρώτο έτος αναφοράς για τους Κ∆Α ορίζεται --∗∗∗∗ ·  οι σχετικές πληροφορίες υποβάλλονται µε την

ετήσια έκθεση το επόµενο έτος.

Οι Κ∆Α καθορίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα I.

2. Πριν από τις .............. ∗∗∗∗∗∗∗∗ , το Παράρτηµα Ι αναθεωρείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που

αναφέρεται στο άρθρο 27, παράγραφος 2, ιδίως για να συµπεριλάβει τους κοινούς ορισµούς των

Κ∆Α και τις κοινές µεθόδους υπολογισµού του κόστους ατυχήµατος.

                                                
∗∗∗∗  ∆ύο έτη µετά το έτος κατά το οποίο αρχίζει να ισχύει η παρούσα οδηγία.
∗∗∗∗∗∗∗∗  Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 6

Κοινές µέθοδοι ασφαλείας

1. Μία πρώτη σειρά ΚΜΑ που καλύπτει τουλάχιστον τις µεθόδους που περιγράφονται στην

παράγραφο 3 στοιχείο α), θεσπίζεται από την Επιτροπή πριν από τις .................. ∗∗∗∗ , σύµφωνα µε τη

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27, παράγραφος 2 και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΚΜΑ δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μία δεύτερη σειρά ΚΜΑ που καλύπτει το υπόλοιπο τµήµα των µεθόδων που περιγράφονται στην

παράγραφο 3, θεσπίζεται από την Επιτροπή πριν από τις .................... ∗∗∗∗∗∗∗∗ , σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27, παράγραφος 2 και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΚΜΑ δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τα σχέδια ΚΣΑ και τα σχέδια αναθεωρηµένων ΚΣΑ καταρτίζονται από τον Οργανισµό
δυνάµει των εντολών που εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27
παράγραφος 2.

Το σχέδιο ΚΜΑ βασίζεται στην εξέταση των υφιστάµενων µεθόδων στα κράτη µέλη.

3. Η ΚΜΑ περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας και της επίτευξης των
στόχων ασφάλειας και της συµµόρφωσης προς άλλες απαιτήσεις ασφάλειας, αναπτύσσοντας και
ορίζοντας:

α) τις µεθόδους αξιολόγησης και εκτίµησης των κινδύνων,

β) τις µεθόδους αξιολόγησης της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις των πιστοποιητικών
ασφάλειας και των αδειών ασφάλειας που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11, και

γ) καθόσον δεν καλύπτονται από ΤΠ∆, τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για να ελέγχεται
κατά πόσον τα διαρθρωτικά υποσυστήµατα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος
µεγάλης ταχύτητας και του διευρωπαϊκού συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος
λειτουργούν και συντηρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

                                                
∗∗∗∗  Τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗∗∗∗∗∗∗  Έξη έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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4. Η ΚΜΑ αναθεωρείται τακτικά, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27
παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία από την εφαρµογή της καθώς και τη συνολική
εξέλιξη της ασφάλειας των σιδηροδρόµων και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που ορίζονται
στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

5. Τα κράτη µέλη επιφέρουν όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις στους εθνικούς τους κανόνες
ασφάλειας µε γνώµονα τη θέσπιση Κ∆Α και τυχόν αναθεώρησή τους.

Άρθρο 7
Κοινοί στόχοι ασφάλειας

1. Οι ΚΣΑ αναπτύσσονται, θεσπίζονται και αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
ορίζει το παρόν άρθρο.

2. Τα σχέδια ΚΣΑ και τα σχέδια αναθεωρηµένων ΚΣΑ καταρτίζονται από τον Οργανισµό
δυνάµει των εντολών που εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27,
παράγραφος 2.

3. Η πρώτη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται σε εξέταση των υφιστάµενων στόχων και επιδόσεων
ασφάλειας των κρατών µελών και εξασφαλίζει ότι δεν µειώνονται οι σηµερινές επιδόσεις σε
θέµατα ασφάλειας του σιδηροδροµικού συστήµατος σε κανένα κράτος µέλος. Θεσπίζονται από την

Επιτροπή πριν από τις .................... ∗∗∗∗ , σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27,
παράγραφος 2 και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
∗∗∗∗  Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Η δεύτερη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται στις εµπειρίες που αποκτώνται από την πρώτη σειρά
σχεδίων ΚΣΑ και την εφαρµογή τους. Αντανακλούν τους τοµείς προτεραιότητας στους οποίους η

ασφάλεια επιβάλλεται να βελτιωθεί. Θεσπίζονται από την Επιτροπή πριν από τις .................. ∗∗∗∗ ,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27, παράγραφος 2 και δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι προτάσεις σχεδίων και αναθεωρηµένων ΚΣΑ αντανακλούν τις υποχρεώσεις των κρατών
µελών που καθορίζει το άρθρο 4, παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας. Συνοδεύονται από
αξιολόγηση του εκτιµώµενου κόστους και ωφέλειας, µε περιγραφή του πιθανού αντίκτυπου σε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και οικονοµικούς παράγοντες, και της κοινωνικής αποδοχής του
κινδύνου. Περιλαµβάνουν χρονοδιάγραµµα σταδιακής εφαρµογής, κατά περίπτωση, ιδίως
προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη το είδος και το ύψος της επένδυσης που απαιτείται για την
εφαρµογή τους. Στα εν λόγω σχέδια, αναλύεται ο πιθανός αντίκτυπος στις ΤΠ∆ για τα
υποσυστήµατα και περιλαµβάνονται, οσάκις ενδείκνυται, επακόλουθες προτάσεις τροποποίησης
των ΤΠ∆.

4. Οι ΚΣΑ ορίζουν τα επίπεδα ασφάλειας που πρέπει τουλάχιστον να επιτευχθούν στα διάφορα

τµήµατα του σιδηροδροµικού συστήµατος και σε ολόκληρο το σύστηµα, σε κάθε κράτος µέλος,

υπό µορφή κριτηρίων αποδοχής των κινδύνων για:

α) µεµονωµένους κινδύνους που αφορούν τους επιβάτες, το προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένου

του προσωπικού των εργολάβων, τους χρήστες των ισόπεδων διαβάσεων και άλλους, και,

υπό την επιφύλαξη των υφιστάµενων εθνικών και διεθνών κανόνων περί ευθύνης,

µεµονωµένους κινδύνους που αφορούν άτοµα που βρίσκονται χωρίς άδεια στις

σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις,

β) κινδύνους για την κοινωνία.

                                                
∗∗∗∗  Επτά έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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5. Οι ΚΣΑ αναθεωρούνται τακτικά, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27,

παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική εξέλιξη της ασφάλειας των σιδηροδρόµων.

6. Τα κράτη µέλη προβαίνουν σε κάθε αναγκαία τροποποίηση των εθνικών τους κανόνων

ασφάλειας ώστε να επιτευχθούν τουλάχιστον οι ΚΣΑ, και τυχόν αναθεωρηµένοι ΚΣΑ, σύµφωνα µε

τα προσαρτηµένα σε αυτούς χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής. Κοινοποιούν αυτούς τους κανόνες

στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Εθνικοί κανόνες ασφάλειας

1. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν δεσµευτικούς εθνικούς κανόνες ασφαλείας και µεριµνούν ώστε

να δηµοσιεύονται και τίθενται στη διάθεση όλων των διαχειριστών υποδοµής, των σιδηροδροµικών

επιχειρήσεων, των αιτούντων πιστοποιητικό ασφάλειας και των αιτούντων άδεια ασφαλείας.

2. Πριν από τις ................... ∗∗∗∗ , τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους ισχύοντες

σχετικούς εθνικούς κανόνες ασφάλειας, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ, και επισηµαίνουν τον

τοµέα εφαρµογής τους.

Η κοινοποίηση παρέχει επιπλέον πληροφορίες για το βασικό περιεχόµενο των κανόνων, µε

παραποµπές στα νοµικά κείµενα, για το είδος της νοµοθεσίας, καθώς και για τον φορέα ή

οργανισµό που είναι υπεύθυνος για τη δηµοσίευσή της.

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση κοινοποιηµένων

εθνικών κανόνων ασφάλειας και κάθε νέο παρόµοιο κανόνα που έχει τυχόν θεσπισθεί, εκτός εάν ο

κανόνας αφορά εξ�ολοκλήρου την εφαρµογή των Κ∆Α.

                                                
∗∗∗∗  ∆ώδεκα µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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4. Ένα κράτος µέλος δύναται, µετά τη θέσπιση ΚΣΑ, να καθιερώσει νέο εθνικό κανόνα

ασφαλείας, ο οποίος απαιτεί υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας από αυτό που ορίζει ο ΚΣΑ. Προτού

θεσπίσει έναν τέτοιο κανόνα, το κράτος µέλος ζητεί εγκαίρως τη γνώµη όλων των ενδιαφεροµένων

µερών και ενηµερώνει την Επιτροπή η οποία υποβάλλει το σχέδιο κανόνα ασφαλείας στην

επιτροπή του άρθρου 27 προκειµένου να γνωµοδοτήσει· η γνώµη διατυπώνεται σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 27, παράγραφος 3. Εάν ο κανόνας αυτός ενδέχεται να επηρεάσει την

εκµετάλλευση σιδηροδροµικών επιχειρήσεων από άλλα κράτη µέλη στην επικράτεια του

ενδιαφεροµένου κράτους µέλους, ισχύει η διαδικασία κοινοποίησης της παραγράφου 5.

5. Το κράτος µέλος αποστέλλει το σχέδιο κανόνα ασφαλείας στην Επιτροπή, και δηλώνει τους

λόγους θέσπισής του.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το σχέδιο κανόνα ασφαλείας δεν συµβιβάζεται µε την ΚΜΑ ή

τουλάχιστον µε την επίτευξη του ΚΣΑ, ή ότι αποτελεί µέσο αυθαίρετης διάκρισης ή

συγκεκαλυµµένο περιορισµό των σιδηροδροµικών δραστηριοτήτων µεταξύ κρατών µελών,

λαµβάνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27, παράγραφος 2, απόφαση µε αποδέκτη το

οικείο κράτος µέλος.

Άρθρο 9

Συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας

1. Οι διαχειριστές της υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις θεσπίζουν τα συστήµατά

τους για τη διαχείριση της ασφάλειας προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι το σιδηροδροµικό

σύστηµα µπορεί να επιτύχει τουλάχιστον τους ΚΣΑ, ότι πληροί τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας

που περιγράφονται στο άρθρο 8 και στο Παράρτηµα ΙΙ και τις απαιτήσεις ασφάλειας που

θεσπίζονται στο πλαίσιο των ΤΠ∆, καθώς και ότι τα σχετικά µέρη των ΚΜΑ εφαρµόζονται.
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2. Το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας πληροί τις απαιτήσεις και περιλαµβάνει τα στοιχεία

που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, µε προσαρµογή στη φύση, το µέγεθος και άλλες συνθήκες της

επιδιωκόµενης δραστηριότητας. Εξασφαλίζει τον έλεγχο όλων των κινδύνων που προκαλεί η

δραστηριότητα του διαχειριστή της υποδοµής ή της σιδηροδροµικής επιχείρησης,

συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συντήρησης και οσάκις και της χρησιµοποίησης εργολάβων.

Με την επιφύλαξη των υφιστάµενων εθνικών και διεθνών κανόνων περί ευθύνης, το σύστηµα

διαχείρισης της ασφάλειας λαµβάνει επίσης υπόψη, οσάκις ενδείκνυται και είναι εύλογο, τους

κινδύνους που προκύπτουν ως αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων τρίτων.

3. Το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας κάθε διαχειριστή υποδοµής λαµβάνει υπόψη τις

συνέπειες της εκµετάλλευσης του δικτύου από διάφορες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και λαµβάνει

µέτρα ώστε όλες οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να ασκούν τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε

τις ΤΠ∆ και τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας, καθώς και σύµφωνα µε τους όρους που

προβλέπονται από το πιστοποιητικό ασφάλειας που έχουν λάβει. Το εν λόγω σύστηµα καταρτίζεται

επιπλέον µε στόχο τον συντονισµό των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης του διαχειριστή της

υποδοµής µε όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στο πλαίσιο της

υποδοµής του.

4. Όλοι οι διαχειριστές υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις υποβάλλουν ετησίως στην

αρµόδια για την ασφάλεια αρχή, πριν από τις 30 Ιουνίου, ετήσια έκθεση ασφάλειας για το

προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει:

α) πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στον τοµέα της ασφάλειας και για

τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων ασφάλειας,

β) την κατάρτιση των εθνικών δεικτών ασφάλειας και των Κ∆Α που ορίζονται στο

Παράρτηµα I, εφόσον είναι συναφείς µε την επιχείρηση που υποβάλλει την έκθεση,
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γ) τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου ασφάλειας,

δ) παρατηρήσεις για ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες των σιδηροδροµικών υπηρεσιών και της

διαχείρισης της υποδοµής που ενδέχεται να ενδιαφέρουν την αρµόδια για την ασφάλεια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Πιστοποιητικά ασφάλειας

1. Προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση στη σιδηροδροµική υποδοµή, µία σιδηροδροµική

επιχείρηση πρέπει να έχει λάβει πιστοποιητικό ασφάλειας σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο. Το

πιστοποιητικό ασφάλειας µπορεί να καλύπτει ολόκληρο το σιδηροδροµικό δίκτυο ενός κράτους

µέλους ή µόνο ένα καθορισµένο τµήµα αυτού.

Το πιστοποιητικό ασφάλειας αποβλέπει να αποδείξει ότι η σιδηροδροµική επιχείρηση έχει θεσπίσει

το σύστηµά της για τη διαχείριση της ασφάλειας και είναι σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις των

ΤΠ∆ και άλλης σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και των εθνικών κανόνων ασφάλειας,

προκειµένου να ελέγχει τους κινδύνους και να προβαίνει σε ασφαλή εκµετάλλευση του δικτύου.

2. Το πιστοποιητικό ασφάλειας περιλαµβάνει:

α) πιστοποίηση αποδοχής του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδροµικής

επιχείρησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 και στο Παράρτηµα ΙΙΙ, και
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β) πιστοποίηση αποδοχής των µέτρων που λαµβάνει η σιδηροδροµική επιχείρηση προκειµένου

να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που επιβάλλει η ασφαλής εκµετάλλευση του

σχετικού δικτύου. Οι απαιτήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν εφαρµογή των ΤΠ∆ και των

εθνικών κανόνων ασφάλειας, την αποδοχή των πιστοποιητικών του προσωπικού και την

άδεια θέσης σε λειτουργία του τροχαίου υλικού που χρησιµοποιεί η σιδηροδροµική

επιχείρηση. Η πιστοποίηση βασίζεται στην τεκµηρίωση που υποβάλλει η σιδηροδροµική

επιχείρηση, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα IV.

3. Η αρχή για την ασφάλεια του κράτους µέλους στο οποίο η σιδηροδροµική επιχείρηση άρχισε

να ασκεί τις δραστηριότητές της, χορηγεί την πιστοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

Η πιστοποίηση που χορηγείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχεία α) και β), πρέπει να

καθορίζει το είδος και την έκταση των καλυπτόµενων σιδηροδροµικών δραστηριοτήτων. Η

πιστοποίηση που χορηγείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχείο α), πρέπει να ισχύει σε όλη

την Κοινότητα για ισοδύναµες δραστηριότητες σιδηροδροµικών µεταφορών.

4. Η αρχή για την ασφάλεια του κράτους µέλους στο οποίο η σιδηροδροµική επιχείρηση

σκοπεύει να εκτελέσει συµπληρωµατικές υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών χορηγεί τη

συµπληρωµατική εθνική πιστοποίηση που απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, σηµείο β).

5. Το πιστοποιητικό ασφάλειας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της σιδηροδροµικής επιχείρησης

σε διαστήµατα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία. Ενηµερώνεται, εν µέρει ή στο σύνολό του,

κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική τροποποίηση.
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Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ασφάλειας ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρχή για την

ασφάλεια για όλες τις σηµαντικές τροποποιήσεις των όρων του οικείου µέρους του πιστοποιητικού

ασφάλειας. Επιπλέον, κοινοποιεί στην αρχή για την ασφάλεια, όποτε εισάγονται νέες κατηγορίες

προσωπικού ή νέοι τύποι τροχαίου υλικού.

Η αρχή για την ασφάλεια µπορεί να απαιτεί την αναθεώρηση του οικείου µέρους του

πιστοποιητικού ασφάλειας κατόπιν ουσιαστικών µεταβολών του ρυθµιστικού πλαισίου ασφάλειας.

Εάν η αρχή για τη ασφάλεια διαπιστώσει ότι ο κάτοχος πιστοποιητικού ασφαλείας δεν πληροί

πλέον τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που έχει εκδώσει, ανακαλεί το εν λόγω µέρος α) και/ή β) του

πιστοποιητικού, αιτιολογώντας την απόφασή της. Μία αρχή ασφαλείας που ανακαλεί

συµπληρωµατική εθνική πιστοποίηση που χορηγήθηκε δυνάµει της παραγράφου 4 γνωστοποιεί,

πάραυτα, την απόφασή της στην αρχή ασφαλείας που χορήγησε την πιστοποίηση της

παραγράφου 2 στοιχείο α).

Επίσης, η αρχή ασφαλείας οφείλει να αφαιρεί το πιστοποιητικό ασφαλείας εφόσον προκύπτει ότι ο

κάτοχός του δεν το χρησιµοποίησε για το σκοπό για τον οποίο είχε εκδοθεί επί ένα έτος µετά τη

χορήγησή του.

6. Η αρχή για την ασφάλεια ενηµερώνει τον Οργανισµό εντός µηνός για το αναφερόµενο στην

παράγραφο 2, σηµείο α), πιστοποιητικό ασφάλειας που έχει εκδοθεί, ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή

ανακληθεί. Γνωστοποιεί το όνοµα και τη διεύθυνση της σιδηροδροµικής επιχείρησης, την

ηµεροµηνία έκδοσης, το πεδίο εφαρµογής και την ισχύ του πιστοποιητικού ασφάλειας καθώς και,

σε περίπτωση ανάκλησης, τους λόγους της απόφασης αυτής.

7. Πριν από τις .................. ∗∗∗∗ , ο Οργανισµός αξιολογεί την εξέλιξη ως προς την πιστοποίηση της

ασφάλειας και υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση µε συστάσεις για µία στρατηγική

προσανατολισµένη στη θέσπιση ενός ενιαίου κοινοτικού πιστοποιητικού ασφάλειας. Κατόπιν των

συστάσεων, η Επιτροπή προβαίνει στις δέουσες ενέργειες.

                                                
∗∗∗∗  Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 11

Έγκριση ασφάλειας των διαχειριστών υποδοµής

1. Για να έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται και να εκµεταλλεύεται µια σιδηροδροµική υποδοµή,

ο διαχειριστής υποδοµής πρέπει να λαµβάνει έγκριση ασφαλείας από την αρχή για την ασφάλεια

του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται η εν λόγω υποδοµή.

Η έγκριση ασφάλειας περιλαµβάνει:

α) έγκριση η οποία επιβεβαιώνει την αποδοχή του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας του

διαχειριστή υποδοµής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 και στο Παράρτηµα ΙΙΙ, και

β) έγκριση που επιβεβαιώνει την αποδοχή των µέτρων που έχει λάβει ο διαχειριστής υποδοµής

προκειµένου να τηρούνται συγκεκριµένες προδιαγραφές απαραίτητες για τον ασφαλή

σχεδιασµό, συντήρηση και λειτουργία της σιδηροδροµικής υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένης,

εφόσον παρίσταται ανάγκη, της συντήρησης και λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου

κυκλοφορίας και σηµατοδότησης.

2. Η έγκριση ασφάλειας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της υποδοµής, σε διαστήµατα τα οποία

δεν υπερβαίνουν την πενταετία. Οσάκις πραγµατοποιούνται ουσιώδεις µεταβολές στην υποδοµή, τη

σηµατοδότηση ή την ηλεκτροδότηση, ή στις αρχές της λειτουργίας και συντήρησής της, η εν λόγω

έγκριση ενηµερώνεται, εν µέρει ή στο σύνολό της. Ο κάτοχος της έγκρισης ασφάλειας ενηµερώνει

αµελλητί την αρχή για την ασφάλεια για τις µεταβολές αυτές.

Η αρχή για την ασφάλεια µπορεί να απαιτεί η έγκριση ασφαλείας να αναθεωρείται µετά από

ουσιαστικές µεταβολές του κανονιστικού πλαισίου της ασφαλείας.
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Εάν η αρχή για την ασφάλεια διαπιστώσει ότι ένας εγκεκριµένος διαχειριστής υποδοµής δεν πληροί

πλέον τους όρους της έγκρισης ασφάλειας, ανακαλεί την έγκριση αιτιολογώντας την απόφασή της.

3. Η αρχή για την ασφάλεια ενηµερώνει τον Οργανισµό εντός ενός µηνός για τις εγκρίσεις

ασφάλειας που έχουν εκδοθεί, ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί. Γνωστοποιεί το όνοµα και τη

διεύθυνση του διαχειριστή υποδοµής, την ηµεροµηνία έκδοσης, το πεδίο και την ισχύ της έγκρισης

ασφάλειας και, σε περίπτωση ανάκλησης, τους λόγους της απόφασής του.

Άρθρο 12

Απαιτήσεις υποβολής αιτήσεων

1. Η αρχή για την ασφάλεια λαµβάνει απόφαση για µια αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού

ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας αµελλητί, και το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών από την

υποβολή όλων των απαιτούµενων πληροφοριών και των τυχόν συµπληρωµατικών πληροφοριών

που έχει ζητήσει η εν λόγω αρχή. Εάν ζητηθεί από τον αιτούντα να υποβάλει συµπληρωµατικές

πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες υποβάλλονται εγκαίρως.

2. Προκειµένου να διευκολύνεται η ίδρυση νέων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και η υποβολή

αιτήσεων από σιδηροδροµικές επιχειρήσεις άλλων κρατών µελών, η αρχή για την ασφάλεια

παρέχει λεπτοµερή καθοδήγηση ως προς τον τρόπο λήψης του πιστοποιητικού ασφάλειας.

Καταρτίζει κατάλογο µε όλες τις απαιτήσεις που έχουν θεσπισθεί βάσει του άρθρου 10,

παράγραφος 2, και θέτει όλα τα σχετικά έγγραφα στη διάθεση του αιτούντος.
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Παρέχονται ειδικές οδηγίες στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για

πιστοποιητικό ασφάλειας όσον αφορά υπηρεσίες σε καθορισµένο τµήµα υποδοµής, µε σαφή

προσδιορισµό των κανόνων που ισχύουν για το οικείο τµήµα.

3. Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν έγγραφο µε οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων, που,

αφενός, περιγράφει και επεξηγεί τις απαιτήσεις των πιστοποιητικών ασφάλειας και, αφετέρου,

απαριθµεί τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν. Όλες οι αιτήσεις για πιστοποιητικά ασφάλειας

πρέπει να υποβάλλονται στη γλώσσα που ζητά η αρχή για την ασφάλεια.

Άρθρο 13

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για

πιστοποιητικό ασφάλειας δίκαιη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης

των οδηγών και του προσωπικού των τρένων, εφόσον η κατάρτιση αυτή είναι απαραίτητη για την

εκπλήρωση των απαιτήσεων που προβλέπονται για τη λήψη του πιστοποιητικού ασφάλειας.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες πρέπει να περιλαµβάνουν κατάρτιση για τις απαραίτητες γνώσεις των

δροµολογίων, τους κανόνες και τις διαδικασίες λειτουργίας, τη σηµατοδότηση και το σύστηµα

ελέγχου-χειρισµού, καθώς και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που ισχύουν για τα εκτελούµενα

δροµολόγια.

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες κατάρτισης δεν περιλαµβάνουν εξέταση και χορήγηση

πιστοποιητικών, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την πρόσβαση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων

στην πιστοποίηση αυτή, εφόσον αυτό απαιτείται για τη λήψη του πιστοποιητικού ασφάλειας.
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Η αρχή για την ασφάλεια εξασφαλίζει ότι στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών κατάρτισης ή,

οσάκις απαιτείται, της χορήγησης πιστοποιητικών, πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας των ΤΠ∆ ή

των εθνικών κανόνων ασφάλειας, που περιγράφονται στο άρθρο 8 και στο Παράρτηµα ΙΙ.

2. Εάν οι εγκαταστάσεις κατάρτισης διατίθενται µόνο µέσω των υπηρεσιών µίας και µοναδικής

σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του διαχειριστή της υποδοµής, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι

τίθενται στη διάθεση και των άλλων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων σε εύλογο κόστος, το οποίο δεν

εισάγει διακρίσεις.

3. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και κάθε διαχειριστής υποδοµής είναι, εν πάση περιπτώσει,

υπεύθυνοι για το επίπεδο της κατάρτισης και των προσόντων του προσωπικού της που επιτελεί

εργασία σχετική µε την ασφάλεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 και το Παράρτηµα ΙΙΙ.

Άρθρο 14

Θέση σε λειτουργία του χρησιµοποιούµενου τροχαίου υλικού

1. Το τροχαίο υλικό για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος µέλος

σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 2, σηµείο β), και το οποίο δεν καλύπτεται πλήρως από την

αντίστοιχη ΤΠ∆, λαµβάνει άδεια λειτουργίας σε άλλο ή άλλα κράτη µέλη σύµφωνα µε το παρόν

άρθρο, εάν απαιτείται άδεια από το ή τα εν λόγω κράτη µέλη.
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2. Η σιδηροδροµική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας έναρξης

λειτουργίας και σε άλλα κράτη µέλη, υποβάλλει στην αρµόδια για την ασφάλεια αρχή τεχνικό

φάκελο για το τροχαίο υλικό και το είδος του τροχαίου υλικού, αναφέροντας τη χρήση για την

οποία το προορίζει στο δίκτυο. Ο φάκελος περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για το τροχαίο υλικό έχει χορηγηθεί άδεια έναρξης

λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, καθώς και τεκµηρίωση για το ιστορικό της λειτουργίας

και της συντήρησής του και, οσάκις ενδείκνυται, τις τεχνικές τροποποιήσεις που

πραγµατοποιήθηκαν µετά τη χορήγηση άδειας·

β) τα σχετικά τεχνικά στοιχεία, το πρόγραµµα συντήρησης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά

που ζητεί η αρχή για την ασφάλεια και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χορήγηση

συµπληρωµατικής άδειας·

γ) στοιχεία για τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν ότι το τροχαίο

υλικό είναι συµβατό µε το σύστηµα ενεργειακής τροφοδοσίας, το σύστηµα σηµατοδότησης

και ελέγχου-χειρισµού, το εύρος των τροχιών και το περιτύπωµα των υποδοµών, το µέγιστο

επιτρεπόµενο φορτίο ανά άξονα και άλλους περιορισµούς του δικτύου·

δ) πληροφορίες για τις εξαιρέσεις από τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας που χρειάζονται για τη

χορήγηση της άδειας, καθώς και στοιχεία, µε βάση την αξιολόγηση των κινδύνων, που

αποδεικνύουν ότι η αποδοχή του τροχαίου υλικού δεν συνεπάγεται αδικαιολόγητους

κινδύνους για το δίκτυο.
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3. Η αρχή για την ασφάλεια µπορεί να ζητεί τη διεξαγωγή δοκιµών λειτουργίας στο δίκτυο,

προκειµένου να εξακριβώσει τη συµµόρφωση προς τις περιοριστικές παραµέτρους που

αναφέρονται στην παράγραφο 2, σηµείο γ), και, στην περίπτωση αυτή, ορίζει το εύρος και το

περιεχόµενό τους.

4. Η αρχή για την ασφάλεια λαµβάνει την απόφασή της για µία αίτηση σύµφωνα µε το παρόν

άρθρο αµελλητί, και το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών µετά την υποβολή του πλήρους τεχνικού

φακέλου, συµπεριλαµβανοµένης της τεκµηρίωσης για τις δοκιµές λειτουργίας. Το πιστοποιητικό

της άδειας µπορεί να περιλαµβάνει προϋποθέσεις χρήσης και άλλους περιορισµούς.

Άρθρο 15

Εναρµόνιση των πιστοποιητικών ασφάλειας

1. Πριν από τις .................... ∗∗∗∗ , λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27,

παράγραφος 2, οι αποφάσεις για τις κοινές εναρµονισµένες απαιτήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 10,

παράγραφος 2, σηµείο β), και το Παράρτηµα IV, καθώς και για ένα κοινό έντυπο των εγγράφων

οδηγιών υποβολής αιτήσεων.

2. Ο Οργανισµός, κατόπιν εντολής που εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27,

παράγραφος 2, προτείνει κοινές εναρµονισµένες απαιτήσεις και ένα κοινό έντυπο των εγγράφων

οδηγιών υποβολής αιτήσεων.

                                                
∗∗∗∗  Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 16

Καθήκοντα

1. Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει µία αρχή  για την ασφάλεια. Η εν λόγω αρχή µπορεί να είναι το

Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για θέµατα µεταφορών και είναι ανεξάρτητη ως προς την

οργάνωση, τη νοµική µορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση,

διαχειριστή υποδοµής, αιτούντα και φορέα προµηθειών .

2. Στην αρχή για την ασφάλεια ανατίθενται τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) έγκριση της έναρξης λειτουργίας των διαρθρωτικών υποσυστηµάτων που αποτελούν το

διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα µεγάλης ταχύτητας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της

οδηγίας 96/48/EΚ και εξακρίβωση ότι αυτά τα υποσυστήµατα λειτουργούν και συντηρούνται

σύµφωνα µε τις σχετικές βασικές απαιτήσεις·

β) έγκριση της έναρξης λειτουργίας των διαρθρωτικών συστηµάτων που αποτελούν το

συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας

2001/16/ΕΚ και εξακρίβωση ότι λειτουργούν και συντηρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές

βασικές απαιτήσεις·
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γ) επίβλεψη όσον αφορά τη συµµόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας µε τις βασικές

απαιτήσεις όπως απαιτεί το άρθρο 12 των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ·

δ) έγκριση της θέσης σε λειτουργία νέου και σηµαντικά τροποποιηµένου τροχαίου υλικού το

οποίο δεν καλύπτεται ακόµα από ΤΠ∆·

ε) έκδοση, ανανέωση, τροποποιήσεις και ανάκληση σχετικών τµηµάτων των πιστοποιητικών

ασφάλειας και των εγκρίσεων ασφάλειας που χορηγούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11

και εξακρίβωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις των εν λόγω

πιστοποιητικών, καθώς και ότι οι διαχειριστές της υποδοµής και οι σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις ασκούν τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κοινοτικού ή

εθνικού δικαίου·

στ) παρακολούθηση, προώθηση και, όπου απαιτείται επιβολή και ανάπτυξη του κανονιστικού

πλαισίου ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος εθνικών κανόνων ασφαλείας·

ζ) επίβλεψη για να εξακριβωθεί ότι το τροχαίο υλικό είναι δεόντως καταχωρηµένο και ότι οι

πληροφορίες για την ασφάλεια που περιέχονται στο εθνικό µητρώο, που θεσπίζεται σύµφωνα

µε το άρθρο 14,  των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/EΚ, είναι ακριβείς και ενηµερωµένες.

3. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν δύνανται να µεταβιβάζονται ούτε να

ανατίθενται βάσει υπεργολαβίας σε διαχειριστή υποδοµής ή σιδηροδροµική επιχείρηση ή οντότητα

προµηθειών.
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Άρθρο 17

Αρχές για τη λήψη αποφάσεων

1. Η αρχή για την ασφάλεια εκτελεί τα καθήκοντά της µε ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο και µε

διαφάνεια. Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα µέρη να εκφράζουν τις απόψεις τους και

αιτιολογεί τις αποφάσεις της.

Απαντά άµεσα στα αιτήµατα και τις υποβαλλόµενες αιτήσεις και διαβιβάζει τα αιτήµατά της για

ενηµέρωση αµελλητί και εκδίδει όλες τις αποφάσεις της εντός τεσσάρων µηνών αφού λάβει όλες

τις πληροφορίες που έχει ζητήσει. Μπορεί ανά πάσα στιγµή να ζητεί την τεχνική συνδροµή των

διαχειριστών υποδοµής και των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή άλλων ειδικευµένων οργάνων

όταν επιτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 16.

Κατά την κατάρτιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου, η αρχή για την ασφάλεια διαβουλεύεται

µε όλα τα εµπλεκόµενα και ενδιαφερόµενα µέρη, µεταξύ των οποίων διαχειριστές υποδοµής,

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, κατασκευαστές και φορείς συντήρησης, εκπροσώπους των χρηστών

και του προσωπικού.

2. Η αρχή για την ασφάλεια έχει το δικαίωµα να διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις και έρευνες

που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και έχει πρόσβαση σε όλα τα

σχετικά έγγραφα, καθώς και στους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των διαχειριστών

υποδοµής και των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις της

αρχής για την ασφάλεια υπόκεινται σε ένδικα µέσα.
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4. Οι αρχές για την ασφάλεια συµµετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών

προκειµένου να εναρµονίζουν τα κριτήρια που χρησιµοποιούν για τη λήψη των αποφάσεών τους σε

ολόκληρη την Κοινότητα. Η συνεργασίααποβλέπει ιδίως να διευκολύνει και να συντονίζει την

πιστοποίηση της ασφάλειας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων στις οποίες έχουν παραχωρηθεί

διεθνείς σιδηροδροµικές διαδροµές, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 της οδηγίας

2001/14/EK.

Ο Οργανισµός επικουρεί τις αρχές για την ασφάλεια στα καθήκοντά τους.

Άρθρο 17

Ετήσια έκθεση

Η αρχή για την ασφάλεια δηµοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για τις δραστηριότητές της του

προηγούµενου έτους και την αποστέλλει στον Οργανισµό ως την 30ή Σεπτεµβρίου το αργότερο. Η

έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες για:

α) την εξέλιξη της σιδηροδροµικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης µιας συγκεντρωτικής

κατάστασης σε επίπεδο κράτους µέλους για τους Κ∆Α που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι·

β) σηµαντικές µεταβολές στις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις όσον αφορά την

ασφάλεια των σιδηροδρόµων·

γ) τις εξελίξεις ως προς την πιστοποίηση της ασφάλειας και την έγκριση της ασφάλειας·

δ) αποτελέσµατα και εµπειρίες από την εποπτεία διαχειριστών υποδοµής και σιδηροδροµικών

επιχειρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Άρθρο 19

Υποχρέωση διερεύνησης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή έρευνας από τον φορέα διερεύνησης που

προβλέπει το άρθρο 21 µετά από σοβαρά σιδηροδροµικά ατυχήµατα, στόχος της οποίας είναι η

πιθανή βελτίωση της σιδηροδροµικής ασφάλειας και η πρόληψη ατυχηµάτων.

2. Πέραν των σοβαρών ατυχηµάτων, ο φορέας διερεύνησης που αναφέρεται στο άρθρο 21

µπορεί να διερευνά τα ατυχήµατα και τα συµβάντα που, υπό κάπως διαφορετικές συνθήκες, θα

µπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήµατα, µεταξύ των οποίων τεχνικές βλάβες στα

διαρθρωτικά υποσυστήµατα ή στα στοιχεία διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας ή του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος.

Ο φορέας διερεύνησης έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να

διερευνηθεί ή όχι ένα τέτοιο ατύχηµα ή συµβάν. Στην απόφασή του, λαµβάνονται υπόψη τα εξής :

α) η σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του συµβάντος,

β) εάν αυτό εντάσσεται σε µια σειρά ατυχηµάτων ή συµβάντων σηµαντικών σε επίπεδο

συστήµατος, ως σύνολο,
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γ) οι επιπτώσεις του για τη σιδηροδροµική ασφάλεια σε κοινοτικό επίπεδο, και

δ) τα αιτήµατα διαχειριστών υποδοµής, σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, της αρµόδιας για την

ασφάλεια αρχής ή των κρατών µελών.

3. Η έκταση των ερευνών και η διαδικασία που εφαρµόζεται κατά τη διεξαγωγή τους,

καθορίζονται από τον φορέα διερεύνησης, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές και τους στόχους των

άρθρων 20 και 22, καθώς και σε συνάρτηση µε τα διδάγµατα που αναµένεται να συναχθούν για τη

βελτίωση της ασφάλειας από το ατύχηµα ή το συµβάν.

4. Η έρευνα δεν αφορά επ� ουδενί την απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

Άρθρο 20

Καθεστώς έρευνας

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εσωτερικών τους νοµικών

συστηµάτων, ένα νοµικό καθεστώς έρευνας που θα επιτρέπει στους υπευθύνους ερευνών να

εκτελούν το έργο τους κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο και το συντοµότερο δυνατόν.



8557/2/03 REV 2 ZAC/ch,nm 39
DG C III  EL

2. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία των κρατών µελών και, οσάκις εδείκνυται, σε

συνεργασία µε τις αρµόδιες για τη δικαστική ανάκριση αρχές, δίδεται, το συντοµότερο δυνατόν,

στους διενεργούντες την έρευνα:

α) πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος ή του συµβάντος, καθώς και στο σχετικό τροχαίο υλικό

και τις εγκαταστάσεις υποδοµής, ελέγχου της κυκλοφορίας και σηµατοδότησης·

β) το δικαίωµα άµεσης καταγραφής των αποδεικτικών στοιχείων και ελεγχόµενης

αποµάκρυνσης των συντριµµιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδοµής για εξέταση ή

ανάλυση·

γ) πρόσβαση και δικαίωµα χρήσης των στοιχείων των συσκευών καταγραφής επί των τρένων,

καθώς και του εξοπλισµού εγγραφής φωνητικών µηνυµάτων και δεδοµένων για τη λειτουργία

του συστήµατος σηµατοδότησης και ελέγχου της κυκλοφορίας·

δ) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της νεκροψίας των θυµάτων·

ε) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της εξέτασης του προσωπικού του τρένου και του λοιπού

σιδηροδροµικού προσωπικού που εµπλέκεται στο ατύχηµα ή συµβάν·

στ) η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων του εµπλεκόµενου σιδηροδροµικού προσωπικού και

λοιπών µαρτύρων·

ζ) πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία που τηρεί ο διαχειριστής της

υποδοµής, οι εµπλεκόµενες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και η αρχή για την ασφάλεια.

3. Η έρευνα πραγµατοποιείται ανεξαρτήτως οποιασδήποτε δικαστικής ανάκρισης.
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Άρθρο 21

Φορέας διερεύνησης

1. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι τα ατυχήµατα και τα συµβάντα που αναφέρονται στο

άρθρο 19 διερευνώνται από µόνιµο φορέα, ο οποίος περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον άτοµο ικανό να

επιτελεί τα καθήκοντα του υπεύθυνου έρευνας σε περίπτωση ατυχήµατος ή συµβάντος. Ο εν λόγω

φορέας είναι ανεξάρτητος ως προς την οργάνωση, τη νοµική µορφή και τη λήψη αποφάσεων από

οποιονδήποτε διαχειριστή υποδοµής, σιδηροδροµική επιχείρηση, φορέα χρέωσης, φορέα

κατανοµής και κοινοποιηµένο οργανισµό και από οποιονδήποτε τρίτο µε συµφέροντα

αντικρουόµενα µε τα καθήκοντα που ανατίθενται στον φορέα διερεύνησης. Επιπλέον, είναι

λειτουργικά ανεξάρτητος από την αρχή για την ασφάλεια και από οποιονδήποτε σιδηροδροµικό

ρυθµιστικό φορέα.

2. Ο φορέας διερεύνησης ασκεί τα εκτελεστικά του καθήκοντα ανεξαρτήτως των οργανισµών

που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να µπορεί να διαθέτει

επαρκείς πόρους. Στους διενεργούντες την έρευνα δίδεται καθεστώς που τους παρέχει τις αναγκαίες

εγγυήσεις ανεξαρτησίας.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδοµής

και, οσάκις ενδείκνυται η αρχή για την ασφάλεια, υποχρεούνται να αναφέρουν άµεσα στον φορέα

διερεύνησης τα ατυχήµατα και τα συµβάντα που αναφέρονται στο άρθρο 19. Ο φορέας

διερεύνησης πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε αυτές τις αναφορές και να προβαίνει

στις απαραίτητες ρυθµίσεις για την έναρξη της έρευνας µία το αργότερο εβδοµάδα αφού λάβει την

έκθεση σχετικά µε το εν προκειµένω ατύχηµα ή συµβάν.

4. Ο φορέας διερεύνησης µπορεί να συνδυάζει τα καθήκοντα που αναλαµβάνει βάσει της

παρούσας οδηγίας µε τα καθήκοντα διερεύνησης άλλων περιστατικών πέραν των σιδηροδροµικών

ατυχηµάτων και συµβάντων, ενόσω οι έρευνες αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του.
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5. Εφόσον είναι αναγκαίο, ο φορέας διερεύνησης µπορεί να ζητά τη βοήθεια φορέων

διερεύνησης άλλων κρατών µελών ή του Οργανισµού για την παροχή εµπειρογνωµοσύνης ή τη

διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων, αναλύσεων ή αξιολογήσεων.

6. Τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέτουν στον φορέα διερεύνησης τη διεξαγωγή ερευνών για

άλλα σιδηροδροµικά ατυχήµατα και συµβάντα πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 19.

7. Οι φορείς διερεύνησης συµµετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µε

στόχο την κατάρτιση κοινών µεθόδων έρευνας και κοινών αρχών παρακολούθησης της συνέχειας

που δίδεται στις συστάσεις για την ασφάλεια, καθώς και την προσαρµογή στην τεχνική και

επιστηµονική πρόοδο.

Ο Οργανισµός επικουρεί τους φορείς διερεύνησης στα καθήκοντά τους.

Άρθρο 22

∆ιενέργεια έρευνας

1. Η διερεύνηση ενός ατυχήµατος ή συµβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 19 διενεργείται από

τον φορέα διερεύνησης του κράτους µέλους στο οποίο συνέβη. Εάν δεν είναι δυνατόν να

καθορισθεί σε ποιο κράτος µέλος συνέβη ή εάν συνέβη σε συνοριακή εγκατάσταση µεταξύ δύο

κρατών µελών ή πλησίον αυτής, οι αρµόδιοι φορείς συµφωνούν ποιος από τους δύο θα αναλάβει τη

διεξαγωγή της έρευνας ή συµφωνούν να συνεργασθούν για την πραγµατοποίησή της. Στην πρώτη

περίπτωση, ο άλλος φορέας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στην έρευνα και να λαµβάνει πλήρη

γνώση των αποτελεσµάτων της.
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Φορείς διερεύνησης άλλου κράτους µέλους καλούνται να συµµετάσχουν σε έρευνες οσάκις στο

ατύχηµα ή το συµβάν ενέχεται σιδηροδροµική επιχείρηση εγκατεστηµένη στο εν λόγω κράτος

µέλος και εγκεκριµένη από αυτό.

Η παρούσα παράγραφος δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να συµφωνούν ότι οι σχετικοί φορείς θα

πρέπει να διεξάγουν έρευνες σε συνεργασία υπό άλλες συνθήκες.

2. Για κάθε ατύχηµα ή συµβάν ο αρµόδιος για την έρευνα φορέας εξασφαλίζει τα ενδεδειγµένα

µέσα, µεταξύ των οποίων την απαραίτητη για την εκτέλεση της έρευνας πραγµατογνωµοσύνη σε

λειτουργικά και τεχνικά θέµατα. Η πραγµατογνωµοσύνη διενεργείται από τον φορέα διερεύνησης ή

από εξωτερικό φορέα ανάλογα µε τον χαρακτήρα του προς διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος.

3. Η έρευνα διενεργείται µε τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και εξασφαλίζει ότι όλα τα

εµπλεκόµενα µέρη εκφράζουν τις απόψεις τους και λαµβάνουν γνώση των αποτελεσµάτων.

Ο σχετικός διαχειριστής υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, η αρχή για την ασφάλεια,

τα θύµατα και οι συγγενείς τους, οι ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων που υπέστησαν ζηµίες,

οι κατασκευαστές, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι εκπρόσωποι του

προσωπικού και των χρηστών ενηµερώνονται τακτικά για την έρευνα και την πρόοδό της και

έχουν, στο µέτρο του δυνατού, την ευκαιρία να υποβάλλουν τις γνώµες και απόψεις τους κατά την

έρευνα και τη δυνατότητα να σχολιάζουν πληροφορίες που περιέχονται στα σχέδια εκθέσεων.

4. Ο φορέας διερεύνησης ολοκληρώνει τις εξετάσεις του τόπου του ατυχήµατος, το ταχύτερο

δυνατό, προκειµένου ο διαχειριστής της υποδοµής να είναι σε θέση να αποκαταστήσει την υποδοµή

και να την ανοίξει για τις σιδηροδροµικές µεταφορές όσο το δυνατόν συντοµότερα.



8557/2/03 REV 2 ZAC/ch,nm 43
DG C III  EL

Άρθρο 23

Εκθέσεις

1. Για µια έρευνα ενός ατυχήµατος ή συµβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 19 εκπονούνται

εκθέσεις σε µορφή ανάλογη µε το είδος και τη σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του συµβάντος και

τη σηµασία των πορισµάτων. Στις εκθέσεις δηλώνονται οι στόχοι των ερευνών, όπως αναφέρονται

στο άρθρο 19, παράγραφος 1, και περιλαµβάνονται, όπου απαιτείται, συστάσεις για την ασφάλεια.

2. Ο φορέας διερεύνησης δηµοσιεύει την τελική έκθεση το συντοµότερο δυνατόν, και κατά

κανόνα το αργότερο εντός 12 µηνών µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το

περιστατικό. Στην έκθεση τηρείται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η δοµή που καθορίζεται στο

Παράρτηµα V. Η έκθεση, µαζί µε τις συστάσεις ασφάλειας, κοινοποιείται στα εµπλεκόµενα µέρη

που αναφέρονται στο άρθρο 22, παράγραφος 3, καθώς και στους ενδιαφερόµενους φορείς και µέρη

άλλων κρατών µελών.

3. Ο φορέας διερεύνησης δηµοσιεύει ετησίως ως την 30ή Σεπτεµβρίου το αργότερο ετήσια

έκθεση απολογισµού για όλες τις έρευνες που διενεργήθηκαν το προηγούµενο έτος, τις συστάσεις

ασφάλειας που εκδόθηκαν και τα µέτρα που ελήφθησαν σύµφωνα µε τις προεκδοθείσες συστάσεις.

Άρθρο 24

Πληροφορίες προς διαβίβαση στον Οργανισµό

1. Εντός µίας εβδοµάδας µετά τη λήψη της απόφασης να αρχίσει η διεξαγωγή έρευνας, ο

φορέας διερεύνησης ενηµερώνει σχετικά τον Οργανισµό. Παρέχονται πληροφορίες για την

ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο του περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές του

όσον αφορά την απώλεια ζώων, τραυµατισµών και υλικών ζηµιών.
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2. Ο φορέας διερεύνησης διαβιβάζει στον Οργανισµό αντίγραφο των τελικών εκθέσεων που

αναφέρονται στο άρθρο 23, παράγραφος 2, καθώς και της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο

άρθρο 23, παράγραφος 3.

Άρθρο 25

Συστάσεις ασφάλειας

1. Σύσταση ασφάλειας που εκδίδεται από έναν φορέα διερεύνησης δεν δηµιουργεί σε καµία

περίπτωση τεκµήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης για ατύχηµα ή συµβάν.

2. Οι συστάσεις απευθύνονται στην αρχή για την ασφάλεια και, όπου απαιτείται λόγω του

χαρακτήρα της σύστασης, σε άλλους φορείς ή αρχές του κράτους µέλους ή άλλων κρατών µελών.

Τα κράτη µέλη και οι αρχές τους για την ασφάλεια λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να

εξασφαλίζουν ότι οι συστάσεις για την ασφάλεια που εκδίδονται από τους φορείς διερεύνησης

λαµβάνονται δεόντως υπόψη και, οσάκις ενδείκνυται, ακολουθούνται από τις δέουσες ενέργειες.

3. Η αρχή για την ασφάλεια, καθώς και άλλες αρχές ή φορείς ή, οσάκις ενδείκνυται, άλλα κράτη

µέλη αποδέκτες των συστάσεων ενηµερώνουν τουλάχιστον ετησίως τον φορέα διερεύνησης για τα

µέτρα που λαµβάνονται ή προγραµµατίζονται σε συνέχεια της σύστασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 26

Αναπροσαρµογή των Παραρτηµάτων

Τα Παραρτήµατα αναπροσαρµόζονται βάσει της τεχνικής και επιστηµονικής προόδου, σύµφωνα µε

τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27, παράγραφος 2.

Άρθρο 27

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 21 της

οδηγίας 96/48/EΚ.

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

απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 αυτής.

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

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

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

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 28

Μέτρα εφαρµογής

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής κάθε µέτρο σχετικό µε την

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Οι δέουσες αποφάσεις λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία

που προβλέπει το άρθρο 27, παράγραφος 2.

2. Κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, σε

συγκεκριµένες περιπτώσεις, εξετάζει την εφαρµογή και την εκτέλεση των διατάξεων σχετικά µε

την πιστοποίηση και την έγκριση της ασφάλειας και, εντός δύο µηνών από την παραλαβή σχετικού

αιτήµατος, αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 27, παράγραφος 2 αν το

σχετικό µέτρο µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζεται. Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη.



8557/2/03 REV 2 ZAC/ch,nm 47
DG C III  EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Τροποποιήσεις της οδηγίας 95/18/EΚ

Η οδηγία 95/18/EΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

« Άρθρο 8

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελµατική ικανότητα πληρούνται όταν η αιτούσα

σιδηροδροµική επιχείρηση έχει ή θα έχει διαχειριστική οργάνωση µε τις απαραίτητες γνώσεις και

πείρα για την ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά το

είδος των υπηρεσιών που ορίζονται στην άδεια εκµετάλλευσης».

(2) Στο Παράρτηµα, το τµήµα ΙΙ διαγράφεται.
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Άρθρο 30

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2001/14/EΚ

Η οδηγία 2001/14/EΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Οδηγία 2001/14/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου

2001, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις

χρεώσεις για τη χρήση της σιδηροδροµικής υποδοµής».

2) Στο άρθρο 30, παράγραφος 2, το σηµείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«στ) τις ρυθµίσεις για την πρόσβαση σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, όπως

τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/   / που τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου

για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων*.

∗∗∗∗ ΕΕ L                          »

(3) Το άρθρο 32 διαγράφεται.

                                                
∗∗∗∗  ΕΕ L



8557/2/03 REV 2 ZAC/ch,nm 49
DG C III  EL

(4) Στο άρθρο 34, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2. Μετά από αίτηση κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία η Επιτροπή, σε συγκεκριµένες

περιπτώσεις, εξετάζει την εφαρµογή και την εκτέλεση των διατάξεων που αφορούν τη χρέωση, την

κατανοµή χωρητικότητας και, εντός δύο µηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης,

αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 35, παράγραφος 2, αν το σχετικό

µέτρο µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζεται. Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη».

Άρθρο 31

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πριν από τις ................. ∗∗∗∗ ,

και, εν συνεχεία, κάθε πέντε έτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Η έκθεση συνοδεύεται, όπου είναι απαραίτητο, από προτάσεις για περαιτέρω κοινοτική δράση.

Άρθρο 32

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρµόζονται σε περιπτώσεις

παραβιάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και

λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Οι

προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές, αµερόληπτες και

αποτρεπτικές.

                                                
∗∗∗∗  Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή ως την ηµεροµηνία που ορίζεται

στο άρθρο 33 και κοινοποιούν αµελλητί στην Επιτροπή οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση η

οποία τους επηρεάζει.

Άρθρο 33

Εφαρµογή

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία µέχρι τις ..................... ∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν αµέσως

την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τον τρόπο της αναφοράς αυτής.

Άρθρο 34

Έναρξη ισχύος

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
∗∗∗∗  ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 35

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κοινοί δείκτες ασφάλειας

Κοινοί δείκτες ασφάλειας που καλούνται να αναφέρουν οι αρµόδιες για την ασφάλεια αρχές:

Οι δείκτες που αφορούν δραστηριότητες που εµπίπτουν στο άρθρο 2, παράγραφος 2, σηµεία α)

και β), θα πρέπει να διαχωρίζονται, εφόσον υποβάλλονται.

Εάν ανακαλυφθούν νέα γεγονότα ή σφάλµατα µετά την υποβολή της έκθεσης, οι δείκτες για ένα

συγκεκριµένο έτος τροποποιούνται ή διορθώνονται από την αρχή για την ασφάλεια µε την πρώτη

ευκαιρία και, το αργότερο, στο πλαίσιο της επόµενης ετήσιας έκθεσης.

Για τους δείκτες για τα ατυχήµατα υπό τον ακόλουθο τίτλο 1, εφαρµόζεται ο κανονισµός. (ΕΚ)

αριθ. 91/2003του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για

τις στατιστικές σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές1, εφόσον διατίθενται οι σχετικές

πληροφορίες.

(1) ∆είκτες σχετικά µε τα ατυχήµατα

1. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός ατυχηµάτων και κατανοµή ανά

είδος ατυχήµατος µεταξύ των ακολούθων:

� συγκρούσεις τρένων, µεταξύ των οποίων συγκρούσεις µε εµπόδια εντός της

ελεύθερης διατοµής·

� εκτροχιασµοί τρένων·

� ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις, µεταξύ των οποίων ατυχήµατα µε πεζούς σε

ισόπεδες διαβάσεις·

� ατυχήµατα που προκαλούνται σε άτοµα από κινούµενο τροχαίο υλικό·

� πυρκαγιές σε τροχαίο υλικό·

� άλλα.

                                                
1 ΕΕ L 14, 21.1.2003, σ. 1.
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Κάθε ατύχηµα αναφέρεται µε τον τύπο του πρωτογενούς ατυχήµατος, έστω κι αν οι

συνέπειες του δευτερογενούς ατυχήµατος είναι σοβαρότερες, π.χ. µια πυρκαγιά µετά

από εκτροχιασµό.

2. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός σοβαρά τραυµατισµένων και

νεκρών ανά είδος ατυχήµατος µε κατανοµή στις παρακάτω κατηγορίες:

� επιβάτες (και σε σχέση µε το συνολικό αριθµό επιβατοχιλιοµέτρων)·

� υπάλληλοι, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού των εργολάβων·

� χρήστες ισόπεδων διαβάσεων·

� άτοµα που βρίσκονται χωρίς άδεια στις σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις·

� άλλοι.

(2) ∆είκτες σχετικά µε συµβάντα και αποσοβηθέντα ατυχήµατα

1. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός σπασµένων σιδηροτροχιών,

λυγισµένων γραµµών και βλαβών σηµατοδότησης λόγω τοποθέτησης σε λάθος πλευρά.

2. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός επικίνδυνων παραβιάσεων

σηµατοδοτών.

3. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός σπασµένων τροχών και αξόνων

χρησιµοποιούµενου τροχαίου υλικού.
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(3) ∆είκτες σχετικά µε τις συνέπειες των ατυχηµάτων

1. Συνολικό και σχετικό (ανά συρµοχιλιόµετρο) κόστος σε ευρώ όλων των ατυχηµάτων,

στο οποίο, εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπολογίζεται και να συµπεριλαµβάνεται:

� αποζηµίωση λόγω θανάτων και τραυµατισµών·

� αποζηµίωση για απώλεια ή ζηµία σε περιουσιακά στοιχεία επιβατών, προσωπικού

ή τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που προκλήθηκαν στο περιβάλλον·

� το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής του τροχαίου υλικού και των

σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζηµίες·

� το κόστος λόγω καθυστερήσεων, διαταραχών και τροποποιήσεων της

κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένου του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται το

προσωπικό και η απώλεια µελλοντικών εσόδων.

Από το ανωτέρω κόστος αφαιρούνται οι αποζηµιώσεις που εισπράττονται ή που

εκτιµάται ότι θα εισπραχθούν από τρίτους, όπως τους ιδιοκτήτες των αυτοκίνητων

οχηµάτων που εµπλέκονται στα ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις. Η αποζηµίωση που

εισπράττεται δυνάµει των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των σιδηροδροµικών

επιχειρήσεων ή των διαχειριστών υποδοµής δεν αφαιρείται.

2. Συνολικός και σχετικός (µε τον αριθµό των δεδουλευµένων ωρών) αριθµός ωρών

εργασίας του προσωπικού και των συµβασιούχων που χάθηκαν λόγω των ατυχηµάτων.

(4) ∆είκτες σχετικά µε την τεχνική ασφάλεια της υποδοµής και την εφαρµογή της

1. Ποσοστό των χρησιµοποιούµενων σιδηροδροµικών γραµµών µε αυτόµατο σύστηµα

προστασίας συρµών (ATP), ποσοστό συρµοχιλιοµέτρων σε γραµµές µε λειτουργικά

συστήµατα ΑΤΡ.
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2. Αριθµός των ισόπεδων διαβάσεων (συνολικά και ανά χιλιόµετρο γραµµής). Ποσοστό

των ισόπεδων διαβάσεων µε αυτόµατο ή χειροκίνητο σύστηµα προστασίας.

(5) ∆είκτες σχετικά µε τη διαχείριση της ασφάλειας

1. Εσωτερικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν από διαχειριστές υποδοµής και σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης του συστήµατος διαχείρισης της

ασφάλειας. Συνολικός αριθµός περατωθέντων ελέγχων και ο αριθµός ως ποσοστό των

απαιτούµενων (ή/και προγραµµατισµένων) ελέγχων.

(6) Ορισµοί

Οι αναφέρουσες αρχές µπορούν κατά την υποβολή των στοιχείων σύµφωνα µε το παρόν

Παράρτηµα να χρησιµοποιούν ορισµούς των δεικτών και µεθόδους υπολογισµού του κόστους

που εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο. Όλοι οι χρησιµοποιούµενοι ορισµοί και µέθοδοι

υπολογισµού επεξηγούνται σε Παράρτηµα της ετήσιας έκθεσης, όπως περιγράφεται στο

άρθρο 18.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κοινοποίηση εθνικών κανόνων ασφάλειας

Οι εθνικές διατάξεις ασφαλείας που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που

περιγράφεται στο άρθρο 8 περιλαµβάνουν:

1. κανόνες που αφορούν τους υφιστάµενους εθνικούς στόχους ασφάλειας και τις µεθόδους

ασφάλειας,

2. κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας και την

πιστοποίηση ασφάλειας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων,

3. κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις για την έγκριση της θέσης σε λειτουργία και της

συντήρησης του νέου και σηµαντικά τροποποιηµένου τροχαίου υλικού, οι οποίοι δεν

καλύπτονται ακόµα από ΤΠ∆. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει κανόνες για την ανταλλαγή

τροχαίου υλικού µεταξύ σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, τα συστήµατα ταξινόµησης και τις

απαιτήσεις σχετικά µε τις διαδικασίες δοκιµών,

4. κοινοί κανόνες εκµετάλλευσης του σιδηροδροµικού δικτύου που δεν καλύπτονται ακόµα από

ΤΠ∆, µεταξύ των οποίων κανόνες που αφορούν το σύστηµα σηµατοδότησης και διαχείρισης

της κυκλοφορίας,
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5. κανόνες στο πλαίσιο των οποίων θεσπίζονται οι απαιτήσεις για τις πρόσθετες εσωτερικές

ρυθµίσεις λειτουργίας (εταιρικοί κανόνες) που πρέπει να καθορισθούν από τους διαχειριστές

υποδοµής και τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,

6. κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιµα καθήκοντα

ασφάλειας, µεταξύ των οποίων κριτήρια επιλογής, καλή ιατρική κατάσταση και

επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και πιστοποίηση, εφόσον δεν καλύπτονται από ΤΠ∆,

7. κανόνες σχετικά µε τη διερεύνηση των ατυχηµάτων και συµβάντων.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας

1. Απαιτήσεις για το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας

Πρέπει να παρέχεται τεκµηρίωση για όλα τα τµήµατα του συστήµατος διαχείρισης της

ασφάλειας, το οποίο περιγράφει κυρίως την κατανοµή των αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο της

οργάνωσης του διαχειριστή της υποδοµής ή της σιδηροδροµικής επιχείρησης. Υποδεικνύει

επιπλέον πώς διασφαλίζεται από τη διαχείριση ο έλεγχος στα διάφορα επίπεδα, πώς

συµµετέχει το προσωπικό και οι εκπρόσωποί του σε όλα τα επίπεδα και πώς εξασφαλίζεται η

συνεχής βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας.

2. Βασικά στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας

Τα βασικά στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας είναι:

α) πολιτική ασφάλειας εγκεκριµένη από τον διευθύνοντα σύµβουλο του Οργανισµού και

κοινοποιηµένη σε όλο το προσωπικό,

β) ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του οργανισµού για τη διατήρηση και την ενίσχυση της

ασφάλειας, καθώς και σχέδια και διαδικασίες επίτευξης των στόχων,
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γ) διαδικασίες για τη συµµόρφωση προς τα υφιστάµενα, νέα και τροποποιηµένα τεχνικά

και λειτουργικά πρότυπα ή άλλες προϋποθέσεις σχετικές µε προδιαγραφές που

θεσπίζονται στο πλαίσιο:

− των ΤΠ∆, ή

− των εθνικών κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 8 και στο

Παράρτηµα II, ή

− άλλων σχετικών κανόνων, ή

− αποφάσεων των αρχών,

και διαδικασιών µε στόχο την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς τα πρότυπα και

άλλες προϋποθέσεις σχετικές µε προδιαγραφές καθ� όλη τη διάρκεια ζωής του

εξοπλισµού και των δραστηριοτήτων,

δ) διαδικασίες και µέθοδοι αξιολόγησης των κινδύνων και εφαρµογής µέτρων ελέγχου

των κινδύνων κάθε φορά που, λόγω µεταβολής των όρων εκµετάλλευσης ή της

εισαγωγής νέου υλικού, δηµιουργούνται νέοι κίνδυνοι για την υποδοµή ή τις

σιδηροδροµικές δραστηριότητες,

ε) εξασφάλιση προγραµµάτων κατάρτισης του προσωπικού και συστηµάτων τα οποία

διασφαλίζουν ότι διατηρείται η επάρκεια προσόντων του προσωπικού και εκτελούνται

αναλόγως οι σχετικές αρµοδιότητες,

στ) ρυθµίσεις για την παροχή επαρκούς πληροφόρησης στο πλαίσιο του οργανισµού και,

όπου απαιτείται, µεταξύ οργανισµών που εκµεταλλεύονται την ίδια υποδοµή,

ζ) διαδικασίες και µορφότυποι για τον τρόπο τεκµηρίωσης των πληροφοριών σχετικά µε

την ασφάλεια και καθορισµός διαδικασίας ελέγχου της µορφής των ζωτικής σηµασίας

πληροφοριών ασφάλειας,
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η) διαδικασίες για την εξασφάλιση της αναφοράς, διερεύνησης και ανάλυσης ατυχηµάτων,

συµβάντων, στοιχείων αποσοβηθέντων ατυχηµάτων και άλλων επικίνδυνων

περιστατικών, καθώς και της λήψης των απαραίτητων προληπτικών µέτρων,

θ) εξασφάλιση σχεδίων δράσης και προειδοποίησης, καθώς και πληροφόρησης σε

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα οποία έχουν συµφωνηθεί µε τις αρµόδιες δηµόσιες

αρχές,

ι) διατάξεις για περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους του συστήµατος διαχείρισης της

ασφάλειας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ηλώσεις για το συγκεκριµένο τµήµα του πιστοποιητικού ασφάλειας που αφορά το δίκτυο

Προκειµένου η αρµόδια για την ασφάλεια αρχή να εκδώσει το συγκεκριµένο τµήµα του

πιστοποιητικού ασφάλειας που αφορά το δίκτυο, πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα:

� έγγραφα της σιδηροδροµικής επιχείρησης για τις ΤΠ∆ ή τµήµατα αυτών και, ενδεχοµένως,

για τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας και λοιπούς κανόνες που εφαρµόζονται για τις

δραστηριότητές της, το προσωπικό και το τροχαίο υλικό της, καθώς και έγγραφα που

τεκµηριώνουν τον τρόπο µε τον οποίο εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µέσω του συστήµατος

διαχείρισης της ασφάλειας,

� έγγραφα της σιδηροδροµικής επιχείρησης για τις διάφορες κατηγορίες του προσωπικού που

απασχολείται ή που εκτελεί καθήκοντα βάσει σύµβασης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων

της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω

προσωπικό πληροί τις απαιτήσεις των ΤΠ∆ ή των εθνικών κανόνων και ότι έχει πιστοποιηθεί

δεόντως,

� έγγραφα της σιδηροδροµικής επιχείρησης για τους διάφορους τύπους τροχαίου υλικού που

χρησιµοποιεί στις δραστηριότητές της, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων που αποδεικνύουν

ότι το εν λόγω υλικό πληροί τις απαιτήσεις των ΤΠ∆ ή των εθνικών κανόνων και ότι έχει

πιστοποιηθεί δεόντως.

Προκειµένου να αποφεύγονται οι επαναλήψεις και να περιορίζεται ο όγκος των πληροφοριών, θα

πρέπει να υποβάλλεται µόνο συνοπτική τεκµηρίωση όσον αφορά τα στοιχεία που συµµορφώνονται

προς τις ΤΠ∆ και άλλες απαιτήσεις των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Βασικά περιεχόµενα της έκθεσης διερεύνησης ατυχηµάτων και συµβάντων

1. Συνοπτική παρουσίαση

Η συνοπτική παρουσίαση περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή του περιστατικού, πότε και

πού έλαβε χώρα και τις συνέπειές του. Αναφέρονται επίσης τα άµεσα αίτια, καθώς και οι

παράγοντες που συνετέλεσαν και τα βαθύτερα αίτια, όπως προκύπτουν από τη διερεύνηση.

Παρατίθενται οι βασικές συστάσεις και παρέχονται πληροφορίες για κάθε αποδέκτη.

2. Άµεσα γεγονότα του περιστατικού

1. Το περιστατικό:

� ηµεροµηνία, ακριβής ώρα και τόπος του περιστατικού,

� περιγραφή των γεγονότων και του χώρου του ατυχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων

των προσπαθειών των υπηρεσιών διάσωσης και των επειγόντων περιστατικών,

� η απόφαση να αρχίσει η διεξαγωγή έρευνας, η σύνθεση της οµάδας έρευνας και η

πραγµατοποίηση της έρευνας.
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2. Το «σκηνικό» του περιστατικού:

� εµπλεκόµενο προσωπικό και εργολάβοι, καθώς και τρίτοι και µάρτυρες,

� οι συρµοί και η σύνθεσή τους, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού καταχώρισης

του εµπλεκόµενου τροχαίου υλικού,

� περιγραφή της υποδοµής και του συστήµατος σηµατοδότησης � είδη γραµµών,

αιχµές αλλαγών, αλληλοµανδάλωση, σηµατοδότες, σύστηµα προστασίας τρένων,

� µέσα επικοινωνίας,

� έργα εκτελούµενα στον χώρο ή πλησίον αυτού,

� θέση σε εφαρµογή του σχεδίου για έκτακτο σιδηροδροµικό περιστατικό και

επακόλουθη αλυσίδα γεγονότων,

� θέση σε εφαρµογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης των δηµόσιων υπηρεσιών

διάσωσης, της αστυνοµίας και των ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και επακόλουθη

αλυσίδα γεγονότων.
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3. Θάνατοι, τραυµατισµοί και υλικές ζηµίες:

� επιβάτες και τρίτοι, προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων των εργολάβων,

� φορτίο, αποσκευές και άλλα αγαθά,

� τροχαίο υλικό, υποδοµή και περιβάλλον.

4. Εξωτερικές συνθήκες:

� καιρικές συνθήκες και γεωγραφικά στοιχεία.

3. Φάκελος ερευνών και ανακρίσεων

1. Συνοπτική παρουσίαση των µαρτυριών (µε προστασία της ταυτότητας των ατόµων):

� σιδηροδροµικοί υπάλληλοι, συµπεριλαµβανοµένων των εργολάβων,

� άλλοι µάρτυρες.
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2. Το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας:

� η γενική οργάνωση και ο τρόπος µε τον οποίο δίδονται και εκτελούνται οι

εντολές,

� απαιτήσεις για το προσωπικό και τρόπος επιβολής τους,

� διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων και λογιστικών ελέγχων, καθώς και τα

αποτελέσµατά τους,

� διασύνδεση µεταξύ των διαφόρων παραγόντων της υποδοµής.

3. Κανόνες και κανονισµοί:

� σχετικοί κοινοτικοί και εθνικοί κανόνες και κανονισµοί,

� άλλοι κανόνες, όπως κανόνες λειτουργίας, τοπικές οδηγίες, απαιτήσεις για το

προσωπικό, προδιαγραφές συντήρησης και ισχύοντα πρότυπα.
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4. Λειτουργία τροχαίου υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων:

� σύστηµα σηµατοδότησης και ελέγχου-χειρισµού, συµπεριλαµβανοµένων των

καταχωρίσεων των αυτόµατων συσκευών καταγραφής στοιχείων,

� υποδοµή,

� εξοπλισµός επικοινωνιών,

� τροχαίο υλικό, συµπεριλαµβανοµένων των καταχωρίσεων των αυτόµατων

συσκευών καταγραφής στοιχείων.

5. Τεκµηρίωση για το λειτουργικό σύστηµα:

� µέτρα που λαµβάνονται από το προσωπικό για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και τη

σηµατοδότηση,

� ανταλλαγή φωνητικών µηνυµάτων σχετικών µε το περιστατικό, συµπερι-

λαµβανοµένων των στοιχείων από τις καταγραφές,

� µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία και την περιφρούρηση του χώρου του

περιστατικού.
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6. ∆ιασύνδεση ανθρώπου-µηχανής:

� χρόνος εργασίας του εµπλεκόµενου προσωπικού,

� ιατρικές και προσωπικές καταστάσεις µε επιπτώσεις στο περιστατικό,

συµπεριλαµβανοµένης της ύπαρξης σωµατικής ή ψυχολογικής έντασης,

� σχεδιασµός του εξοπλισµού µε επιπτώσεις στη διασύνδεση ανθρώπου - µηχανής.

7. Προγενέστερα περιστατικά παρόµοιου χαρακτήρα.

4. Ανάλυση και συµπεράσµατα

1. Τελικός απολογισµός της αλυσίδας γεγονότων:

� εξαγωγή των συµπερασµάτων για το περιστατικό, µε βάση τα γεγονότα που

προέκυψαν στο πλαίσιο του τµήµατος 3.

2. Συζήτηση:

� ανάλυση των περιστατικών που προέκυψαν στο πλαίσιο του τµήµατος 3, µε

στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για τα αίτια του περιστατικού και τις

επιδόσεις των υπηρεσιών διάσωσης.
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3. Συµπεράσµατα:

� άµεσα και έµµεσα αίτια του περιστατικού, συµπεριλαµβανοµένων των

παραγόντων που συνετέλεσαν σε αυτό και σχετίζονται µε τις ενέργειες των

εµπλεκόµενων προσώπων, ή την κατάσταση του τροχαίου υλικού ή των τεχνικών

εγκαταστάσεων,

� βασικά αίτια που συνδέονται µε τις ικανότητες, τις διαδικασίες και τη συντήρηση,

� βαθύτερα αίτια που συνδέονται µε τις προϋποθέσεις του ρυθµιστικού πλαισίου

και την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας.

4. Συµπληρωµατικές παρατηρήσεις:

� ανεπάρκειες και αδυναµίες που αποκάλυψε η έρευνα, χωρίς συνάφεια όµως µε τα

συµπεράσµατα για τα αίτια.

5. Ληφθέντα µέτρα

� Κατάλογος των µέτρων που έχουν ήδη ληφθεί ή υιοθετηθεί ως αποτέλεσµα του

περιστατικού.

6. Συστάσεις

=====================
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LIMITE

TRANS 176
CODEC 900

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
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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.
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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.»


