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

της

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

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

΄Εχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 71 και 156,

την πρόταση της Επιτροπής1,

την γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 2514 της Συνθήκης,

                                                
1 ΕΕ C 126E της 28.5.2002, σ. 312.
2 EE C 61 της 14.3.2003, σ. 131.
3 EE C 66 της 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) Σύµφωνα µε τα άρθρα 154 και 155 της Συνθήκης, η Κοινότητα συµβάλλει στην εγκατάσταση

και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα των µεταφορών. Για να υλοποιήσει

αυτούς τους στόχους, η Κοινότητα αναλαµβάνει κάθε δράση που αποδεικνύεται αναγκαία για

την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των δικτύων, ιδίως στον τοµέα της εναρµόνισης

των τεχνικών προτύπων.

(2) Στο σιδηροδροµικό τοµέα, ένα πρώτο µέτρο που λήφθηκε ήταν η έκδοση της

οδηγίας 96/48/ΕΚ1 σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος µεγάλης ταχύτητας. Για να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτής της οδηγίας,

καταρτίσθηκαν σχέδια τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆) από την

Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ∆ιαλειτουργικότητα των Σιδηροδρόµων (ΑΕΙF), η οποία ορίζεται

ως κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, και εγκρίθηκαν

από την Επιτροπή την 30ή Μαΐου 2002.

(3) Η Επιτροπή ενέκρινε στις 10 Σεπτεµβρίου 1999 έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

το Συµβούλιο, η οποία παρείχε µια πρώτη αξιολόγηση της προόδου που είχε σηµειωθεί στην

υλοποίηση της διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης

ταχύτητας. Στο ψήφισµά του της 17ης Μαΐου 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την

Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας 96/48/ΕΚ µε βάση το

πρότυπο της οδηγίας 2001/16/ΕΚ2.

(4) Η οδηγία 2001/16/ΕΚ όπως και η οδηγία 96/48/EK, θεσπίζουν κοινοτικές διαδικασίες για την

προετοιµασία και την υιοθέτηση ΤΠ∆, καθώς και κοινούς κανόνες για την αξιολόγηση της

πιστότητας προς αυτές τις TΠ∆. Η εντολή για την ανάπτυξη της πρώτης οµάδας ΤΠ∆

ανατέθηκε στην AEIF, η οποία ορίζεται επίσης ως κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός.

                                                
1 ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.
2 ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1.
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(5) Οι εργασίες για την ανάπτυξη των ΤΠ∆ στον τοµέα του σιδηροδροµικού συστήµατος
µεγάλης ταχύτητας, η εφαρµογή της οδηγίας 96/48/ΕΚ σε συγκεκριµένα σχέδια και οι
εργασίες της επιτροπής που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία, ώθησαν την
Επιτροπή να προτείνει αλλαγές στις δύο οδηγίες για τη διαλειτουργικότητα των
σιδηροδρόµων.

(6) Η έγκριση, αφενός, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.    /2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της ..., σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων
(«Κανονισµός για τον Οργανισµό»)1 και, αφετέρου, της οδηγίας 2003/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ..., για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων
(«Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων»)2, καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση
ορισµένων διατάξεων των οδηγιών 96/148/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων. Συγκεκριµένα, άπαξ και συσταθεί ο Οργανισµός, οι
εργασίες για την κατάρτιση κάθε σχεδίου ΤΠ∆, νέου ή προς αναθεώρηση, θα ανατίθενται σε
αυτόν από την Επιτροπή.

(7) Η θέση σε ισχύ των οδηγιών 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων3, 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της
οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή αδειών σε σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις 4 και 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 ασφαλείας 5, επηρεάζει την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας. Η διεύρυνση
των δικαιωµάτων πρόσβασης πρέπει, όπως και στους άλλους τρόπους µεταφοράς, να
προχωρήσει σε συνδυασµό µε την παράλληλη εφαρµογή των αναγκαίων συνοδευτικών
µέτρων εναρµόνισης. Κατά συνέπεια, απαιτείται η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας σε
ολόκληρο το δίκτυο, µε την προοδευτική επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής της
οδηγίας 2001/16/ΕΚ. Είναι επίσης αναγκαίο να διευρυνθεί η νοµική βάση της οδηγίας
2001/16/ΕΚ ώστε να συµπεριλάβει και το άρθρο 71 της Συνθήκης, στο οποίο βασίζεται η
οδηγία 2001/12/ΕΚ.

                                                
1 EE L �
2 EE L �
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. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2002/844/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 289, 26.10.2002, σ. 30).
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(8) Η Λευκή Βίβλος σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών προαναγγέλει την παρούσα

οδηγία, η οποία αποτελεί στοιχείο της στρατηγικής της Επιτροπής για την αναζωογόνηση των

σιδηροδρόµων και, κατά συνέπεια, για την επαναφορά της ισορροπίας στη χρήση των

µεταφορικών µέσων, στα πλαίσια της επιδίωξης του απώτερου στόχου της αποσυµφόρησης

των οδικών αρτηριών στην Ευρώπη.

(9) Οι ΤΠ∆ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 96/48/ΕΚ δεν αφορούν ρητά τις

εργασίες ανανέωσης των υποδοµών και του τροχαίου υλικού ούτε τις αντικαταστάσεις που

πραγµατοποιούνται στα πλαίσια προληπτικής συντήρησης. Αυτό προβλέπεται απεναντίας στο

πλαίσιο της οδηγίας 2001/16/ΕΚ σχετικά µε τους συµβατικούς σιδηροδρόµους, και οι δύο

οδηγίες θα πρέπει να εναρµονισθούν ως προς το σηµείο αυτό.

(10) Η ανάπτυξη των ΤΠ∆ στον τοµέα του σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας

απέδειξε την ανάγκη να διευκρινισθεί η σχέση ανάµεσα στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας

96/48/ΕΚ και τις ΤΠ∆, αφενός, και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα κείµενα ρυθµιστικού

χαρακτήρα, αφετέρου. Ιδίως, θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάµεσα στα πρότυπα ή

τα τµήµατα προτύπων η εφαρµογή των οποίων πρέπει να καταστεί υποχρεωτική προκειµένου

να επιτευχθεί ο στόχος της εν λόγω οδηγίας και τα «εναρµονισµένα» πρότυπα που έχουν

αναπτυχθεί στο πνεύµα της νέας προσέγγισης όσον αφορά την τεχνική εναρµόνιση και την

τυποποίηση.

(11) Κατά κανόνα, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναπτύσσονται στο πνεύµα της νέας προσέγγισης

όσον αφορά την τεχνική εναρµόνιση και την τυποποίηση. Βάσει αυτών τεκµαίρεται η

πιστότητα προς ορισµένες βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 96/48/ΕΚ, ιδίως στις περιπτώσεις

των στοιχείων διαλειτουργικότητας και των διεπαφών. Αυτές οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ή

τα εφαρµοστέα τµήµατά τους) δεν είναι υποχρεωτικές και καµία ρητή αναφορά στις

προδιαγραφές αυτές δεν πρέπει να προβλέπεται στις ΤΠ∆. Οι αναφορές στις ευρωπαϊκές

αυτές προδιαγραφές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ

τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς των εθνικών προτύπων στα οποία έχουν

µεταφερθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
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(12) Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των
στόχων της παρούσας οδηγίας, οι ΤΠ∆ µπορούν να παραπέµπουν ρητώς σε ευρωπαϊκά
πρότυπα ή προδιαγραφές. Αυτή η ρητή παραποµπή έχει κάποιες συνέπειες που πρέπει να
διευκρινίζονται συγκεκριµένα· η εφαρµογή αυτών των ευρωπαϊκών προτύπων ή
προδιαγραφών καθίσταται ιδίως υποχρεωτική από τη στιγµή που τίθεται σε ισχύ η ΤΠ∆.

(13) Όλες οι διατάξεις που πρέπει να πληρούνται από ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας, καθώς

και η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την αξιολόγηση της πιστότητας, καθορίζονται

από την ΤΠ∆. Επίσης, χρειάζεται να διευκρινισθεί ότι κάθε στοιχείο πρέπει να υποβάλλεται

στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας και της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρεται

στις ΤΠ∆ και να συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό.

(14) Για λόγους ασφαλείας, επιβάλλεται να ζητηθεί από τα κράτη µέλη να δίνουν έναν

αναγνωριστικό κωδικό σε κάθε όχηµα που κυκλοφορεί. Στη συνέχεια, το όχηµα θα πρέπει να

καταγράφεται σε ένα εθνικό µητρώο. Όλα τα κράτη µέλη, καθώς και ορισµένοι οικονοµικοί

παράγοντες της Κοινότητας, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συµβουλεύονται τα µητρώα.

Τα µητρώα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνοχή όσον αφορά τη µορφή των δεδοµένων.

Κατά συνέπεια, τα µητρώα αυτά θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο κοινών προδιαγραφών

λειτουργικών και τεχνικών.

(15) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα αντιµετωπίζονται οι περιπτώσεις των

βασικών απαιτήσεων που εφαρµόζονται µεν σε ένα υποσύστηµα χωρίς όµως να έχουν ακόµα

διατυπωθεί πλήρεις σχετικές προδιαγραφές στα πλαίσια της αντίστοιχης ΤΠ∆. Στην

περίπτωση αυτή, είναι επιθυµητό οι οργανισµοί που έχουν επιφορτισθεί µε τη διαδικασία

αξιολόγησης της πιστότητας και µε τη διαδικασία ελέγχου να είναι οι οργανισµοί που έχουν

ήδη κοινοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 20 των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ.

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

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

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(17) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο ορισµός του τροχαίου υλικού που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να αναφέρεται και στο
τροχαίο υλικό που έχει σχεδιασθεί για να κυκλοφορεί αποκλειστικά σε γραµµές που έχουν
διευθετηθεί ή πρόκειται να διευθετηθούν για µεγάλη ταχύτητα, σε ταχύτητες της τάξης των
200 χλµ/ώρα.

(18) Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγει, κατά το δυνατόν, τις εργασίες που

έχουν ήδη ξεκινήσει στα πλαίσια των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ, ούτε την εφαρµογή

των εν λόγω οδηγιών από τα κράτη µέλη στις περιπτώσεις σχεδίων που βρίσκονται ήδη σε

προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(19) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, δηλαδή η διαλειτουργικότητα του

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα

κράτη µέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω του διευρωπαϊκού του χαρακτήρα που

αναγνωρίζεται στη Συνθήκη, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα

µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που καθιερώνεται στο

άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο ίδιο

άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου

αυτού.

(20) Η Επιτροπή θέσπισε στις 30 Μαΐου 2002 τις ΤΠ∆ που ισχύουν για το σιδηροδροµικό

σύστηµα µεγάλης ταχύτητας σχετικά µε την υποδοµή, το τροχαίο υλικό, την ενέργεια, τον

έλεγχο, την οδήγηση και τη σηµατοδότηση, την εκµετάλλευση και τη συντήρηση, τα δε

σχέδια ΤΠ∆ που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 5 και στο άρθρο 2, παράγραφος 5

αφορούν την αναθεώρηση αυτών των ΤΠ∆ ή τη θέσπιση νέων ΤΠ∆.
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(21) ∆εδοµένου ότι αναπτύσσεται ένα σχέδιο συστήµατος αναφοράς τεχνικών κανόνων που

αφορούν τον υφιστάµενο βαθµό διαλειτουργικότητας του συµβατικού διευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού συστήµατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ,

απαιτείται να ενηµερωθούν οι τεχνικοί αυτοί κανόνες εν όψει της επέκτασης του πεδίου

εφαρµογής που προβλέπεται από την εν λόγω οδηγία και να ληφθεί επίσης υπόψη η πρώτη

οµάδα ΤΠ∆ που θα θεσπισθεί έως το 2004.

(22) Παρά τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, θα πρέπει να

ενθαρρύνεται η εθελοντική εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της εν λόγω οδηγίας από τα

κράτη µέλη σε εθνικό επίπεδο µε σκοπό να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας

και να αυξηθούν οι εξοικονοµήσεις κλίµακας στον κατασκευαστικό τοµέα.

(23) Εποµένως, οι οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ είναι ανάγκη να τροποποιηθούν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 96/48/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 1

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο καθορισµός των προϋποθέσεων που πρέπει να

πληρούνται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού

συστήµατος µεγάλης ταχύτητας, στο κοινοτικό έδαφος, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι.
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Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την

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

συστήµατος αυτού, τα οποία τίθενται σε λειτουργία µετά τις ........∗∗∗∗ , καθώς και τα προσόντα

και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού που συµµετέχει στην εκµετάλλευση

του συστήµατος.

2. Η επιδίωξη του στόχου αυτού πρέπει να οδηγήσει στον καθορισµό ενός ελαχίστου

επιπέδου τεχνικής εναρµόνισης και :

(α) να επιτρέψει να διευκολυνθούν, να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν διεθνείς υπηρεσίες

σιδηροδροµικών µεταφορών στο κοινοτικό έδαφος καθώς και σε τρίτες χώρες,

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

υπηρεσιών κατασκευής, ανανέωσης, αναδιευθέτησης και εκµετάλλευσης του

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας,

(γ) να συντελέσει στη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος

µεγάλης ταχύτητας.».

2) Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία :

«(ι) «βασική παράµετρος» : κάθε ρυθµιστική, τεχνική ή λειτουργική προϋπόθεση, ζωτική

για τη διαλειτουργικότητα, η οποία πρέπει να αποτελεί αντικείµενο απόφασης ή

σύστασης σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2, πριν από την

κατάρτιση ολοκληρωµένων σχεδίων ΤΠ∆,

                                                
∗∗∗∗  Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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(ια) «ειδική περίπτωση» : κάθε τµήµα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος

µεγάλης ταχύτητας για το οποίο απαιτούνται ειδικές, προσωρινές ή οριστικές, διατάξεις

των ΤΠ∆ λόγω περιορισµών γεωγραφικών, τοπογραφικών, αστικού περιβάλλοντος ή

συνοχής µε το υπάρχον σύστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να

περιλαµβάνονται ειδικότερα, οι σιδηροδροµικές γραµµές και τα δίκτυα που είναι

αποµονωµένα από το δίκτυο του υπόλοιπου κοινοτικού εδάφους, το περίγραµµα

τροχαίου υλικού, το ελεύθερο εύρος των σιδηροδροµικών οδών ή η απόσταση µεταξύ

των σιδηροδροµικών οδών,

(ιβ) «αναδιευθέτηση» : σοβαρές εργασίες µετατροπής ενός υποσυστήµατος ή τµήµατος ενός

υποσυστήµατος οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήµατος,

(ιγ) «αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης» : αντικατάσταση στοιχείων από άλλα µε την

ίδια λειτουργία και τις ίδιες επιδόσεις στο πλαίσιο προληπτικής ή διορθωτικής

συντήρησης,

(ιδ) «ανανέωση» : σοβαρές εργασίες υποκατάστασης ενός υποσυστήµατος ή τµήµατος ενός

υποσυστήµατος οι οποίες δεν τροποποιούν τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήµατος,

(ιε) «υπάρχον σιδηροδροµικό σύστηµα» : το σύνολο το οποίο απαρτίζεται από τη

σιδηροδροµική υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών και των µόνιµων

εγκαταστάσεων του υπάρχοντος σιδηροδροµικού δικτύου και από το υπάρχον τροχαίο

υλικό κάθε κατηγορίας και προέλευσης που κυκλοφορεί επί της υποδοµής αυτής,

(ιστ) «θέση σε λειτουργία» : το σύνολο των λειτουργιών µε τις οποίες ένα υποσύστηµα

τίθεται σε κατάσταση ονοµαστικής λειτουργίας.»
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3) Στο άρθρο 2, το στοιχείο η) απαλείφεται.

4) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Κάθε υποσύστηµα αποτελεί αντικείµενο µίας ΤΠ∆. Εφόσον απαιτείται, ένα

υποσύστηµα είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείµενο περισσότερων ΤΠ∆, ενώ µια

ΤΠ∆ είναι δυνατόν να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήµατα. Η απόφαση για

την κατάρτιση ή/και την αναθεώρηση µιας ΤΠ∆ καθώς και η επιλογή του τεχνικού και

γεωγραφικού της πεδίου εφαρµογής, απαιτούν εντολή σύµφωνα µε το άρθρο 6,

παράγραφος 1.»

(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Στο βαθµό που απαιτείται προς επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο

άρθρο 1, κάθε ΤΠ∆ :

(α) αναφέρει το σκοπούµενο πεδίο εφαρµογής (τµήµα του δικτύου ή του τροχαίου

υλικού που αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι : υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος

που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ),

(β) διευκρινίζει τις βασικές απαιτήσεις του σχετικού υποσυστήµατος και των

διεπαφών του µε άλλα υποσυστήµατα,
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(γ) καθορίζει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται

από το υποσύστηµα και τις διεπαφές του µε τα άλλα υποσυστήµατα. Εάν

χρειάζεται, οι εν λόγω προδιαγραφές µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε

τη χρήση του υποσυστήµατος, π.χ. ανάλογα µε τις κατηγορίες γραµµών, ή/και

τροχαίου υλικού που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι,

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

αποτελέσουν αντικείµενο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένων

των ευρωπαϊκών προτύπων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η

διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης

ταχύτητας,

(ε) αναφέρει, σε κάθε υπό εξέταση περίπτωση, τις διαδικασίες που πρέπει να

ακολουθούνται για να αξιολογείται η πιστότητα ή η καταλληλότητα χρήσης των

στοιχείων διαλειτουργικότητας, αφενός, ή ο έλεγχος «ΕΚ» των υποσυστηµάτων,

αφετέρου. Οι εν λόγω διαδικασίες βασίζονται στις ενότητες που ορίζονται στην

απόφαση 93/465/ΕΟΚ,

(στ) προσδιορίζει τη στρατηγική εφαρµογής των ΤΠ∆. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να

προσδιορίζονται τα στάδια που πρέπει να ολοκληρωθούν για την προοδευτική

µετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση προς την τελική κατάσταση κατά την

οποία η τήρηση των ΤΠ∆ αποτελεί τον κανόνα,

(ζ) προσδιορίζει, για το οικείο προσωπικό, τα επαγγελµατικά προσόντα και τις

συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία που απαιτούνται για την

λειτουργία και τη συντήρηση των εν λόγω υποσυστηµάτων καθώς και για την

εφαρµογή των ΤΠ∆.»,
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(γ) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :

«6. Στις ΤΠ∆ είναι δυνατόν να γίνεται ρητή, σαφώς προσδιορισµένη παραποµπή σε

ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την

υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω

ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές (ή τα σχετικά αποσπάσµατα αυτών) θεωρούνται

ως παραρτήµατα της σχετικής ΤΠ∆ και η εφαρµογή τους καθίσταται υποχρεωτική από

τη στιγµή που τίθεται σε ισχύ η ΤΠ∆. Ελλείψει ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών

και εν αναµονή της κατάρτισής τους, είναι δυνατόν να γίνεται παραποµπή σε άλλα

σαφώς καθορισµένα κανονιστικά έγγραφα· στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα είναι

ευκόλως προσιτά και δηµοσιοποιήσιµα.»

5) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 6

1. Τα σχέδια των ΤΠ∆ και οι επακόλουθες τροποποιήσεις αυτών συντάσσονται κατόπιν

εντολής της Επιτροπής σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2.

Συντάσσονται υπό την ευθύνη του Οργανισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 12 του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της .....,

σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων («Κανονισµός για τον

Οργανισµό»)*, σε συνεργασία µε τις οµάδες εργασίας που αναφέρονται σε αυτά τα άρθρα.

Οι ΤΠ∆ θεσπίζονται και αναθεωρούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21,

παράγραφος 2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις ΤΠ∆ στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

2. Ο Οργανισµός ευθύνεται για την προετοιµασία της αναθεώρησης και της ενηµέρωσης

των ΤΠ∆ και την υποβολή οιασδήποτε σκόπιµης σύστασης στην επιτροπή που αναφέρεται

στο άρθρο 21, ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη η εξέλιξη της τεχνολογίας ή οι κοινωνικές

επιταγές.
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3. Κάθε σχέδιο ΤΠ∆ καταρτίζεται σε δύο φάσεις.

Κατ� αρχάς, ο Οργανισµός προσδιορίζει τις βασικές παραµέτρους για τη συγκεκριµένη ΤΠ∆,

καθώς και τις διεπαφές µε τα άλλα υποσυστήµατα και όποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις είναι

αναγκαίες. Για καθεµιά από τις παραµέτρους και τις διεπαφές αυτές, υποβάλλονται οι πλέον

βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις συνοδευόµενες από τεχνική ή οικονοµική αιτιολόγηση.

Λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21,

παράγραφος 2· εφόσον απαιτείται, αναφέρονται ειδικές περιπτώσεις.

Στη συνέχεια, ο Οργανισµός καταρτίζει το σχέδιο της ΤΠ∆ µε βάση τις βασικές αυτές

παραµέτρους. Ενδεχοµένως, ο Οργανισµός λαµβάνει υπόψη του την τεχνική πρόοδο, τις ήδη

επιτελεσθείσες εργασίες τυποποίησης, τις ήδη συγκροτηµένες οµάδες εργασίας και τις

αναγνωρισµένες ερευνητικές εργασίες. Στο σχέδιο της ΤΠ∆, επισυνάπτεται µία συνολική

εκτίµηση του αναµενόµενου κόστους και οφέλους της εφαρµογής των ΤΠ∆· στην εκτίµηση

αναφέρεται ο αναµενόµενος αντίκτυπος για όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς και

οικονοµικούς παράγοντες.

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

βασικών παραµέτρων) λαµβάνονται υπόψη το αναµενόµενο κόστος και όφελος όλων των

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

καθορισθούν και να υλοποιηθούν οι πλέον βιώσιµες λύσεις. Τα κράτη µέλη συµµετέχουν

στην εκτίµηση αυτή παρέχοντας τα αναγκαία δεδοµένα.

5. Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 τηρείται τακτικά ενήµερη για τις εργασίες

κατάρτισης των ΤΠ∆. Η επιτροπή µπορεί, κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, να

διατυπώνει οιεσδήποτε προϋποθέσεις ή χρήσιµες συστάσεις σχετικά µε το σχεδιασµό των

ΤΠ∆ και την εκτίµηση του κόστους / οφέλους. Ειδικότερα, η επιτροπή µπορεί, κατόπιν

αιτήσεως κράτους µέλους, να ζητήσει να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις και να

συµπεριληφθεί, στην επισυναπτόµενη στο σχέδιο ΤΠ∆ έκθεση, η εκτίµηση του κόστους /

οφέλους των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων.
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6. Κατά τη θέσπιση κάθε ΤΠ∆, η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ΤΠ∆ καθορίζεται µε τη

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2. Όταν διάφορα υποσυστήµατα

πρέπει να τεθούν ταυτόχρονα σε λειτουργία για λόγους τεχνικής συµβατότητας, οι

ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος των αντίστοιχων ΤΠ∆ πρέπει να συµπίπτουν.

7. Κατά την κατάρτιση, θέσπιση και αναθεώρηση των ΤΠ∆ λαµβάνεται υπόψη η γνώµη

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

τις οποίες χρησιµοποιούν τα υποσυστήµατα αυτά. Προς το σκοπό αυτόν, ο Οργανισµός

συµβουλεύεται τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και οργανισµούς χρηστών κατά τις εργασίες

κατάρτισης και αναθεώρησης των ΤΠ∆. Στο σχέδιο ΤΠ∆ επισυνάπτεται έκθεση περί των

αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων αυτών.

Ο κατάλογος των αντιπροσωπευτικών ενώσεων και οργανισµών των οποίων πρέπει να

ζητείται η γνώµη, καταρτίζεται οριστικά από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21,

προτού εκδοθεί η εντολή για την αναθεώρηση των ΤΠ∆, και µπορεί να επανεξετάζεται και να

ενηµερώνεται κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους ή της Επιτροπής.

8. Κατά την κατάρτιση, τη θέσπιση και την αναθεώρηση των ΤΠ∆, λαµβάνεται υπόψη η

γνώµη των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τις οποίες γίνεται λόγος

στο άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο ζ).

Προς τον σκοπό αυτόν, ζητείται η γνώµη των κοινωνικών εταίρων πριν από την υποβολή του

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

Η γνώµη των κοινωνικών εταίρων ζητείται στο πλαίσιο της επιτροπής κλαδικού διαλόγου, η

οποία έχει συσταθεί δυνάµει της απόφασης 98/500/ΕΚ της Επιτροπής*. Οι κοινωνικοί εταίροι

διατυπώνουν τη γνώµη τους εντός προθεσµίας τριών µηνών.

_______________
* EE L
* ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27.»,
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6) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 7

Ένα κράτος µέλος δύναται να µην εφαρµόζει µια ή περισσότερες ΤΠ∆,

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν το τροχαίο υλικό, στις εξής περιπτώσεις και

συνθήκες :

(α) σε πρόταση νέας γραµµής, στην ανανέωση ή αναδιευθέτηση υφισταµένης γραµµής ή σε

οιοδήποτε στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 και βρίσκεται σε

προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης ή αποτελεί αντικείµενο µιας υπό εκτέλεση σύµβασης

κατά τη δηµοσίευση των ΤΠ∆,

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

περίγραµµα τροχαίου υλικού, το ελεύθερο εύρος των σιδηροδροµικών οδών, η

απόσταση µεταξύ των σιδηροδροµικών οδών, ή η τάση της ηλεκτρικής παροχής της εν

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

(γ) σε πρόταση νέας γραµµής, ανανέωσης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραµµής στο

έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους, όταν το σιδηροδροµικό του δίκτυο είναι

περίκλειστο ή αποκοµµένο λόγω της θάλασσας από το σιδηροδροµικό δίκτυο του

υπόλοιπου κοινοτικού εδάφους,

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

όταν η εφαρµογή των εν λόγω ΤΠ∆ θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική βιωσιµότητα του

σχεδίου ή/και τη συνοχή του σιδηροδροµικού συστήµατος του κράτους µέλους,

(ε) όταν, κατόπιν ατυχήµατος ή θεοµηνίας, οι συνθήκες για την ταχεία αποκατάσταση του

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

αντίστοιχων ΤΠ∆,
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Σε όλες τις περιπτώσεις, το οικείο κράτος µέλος κοινοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή

τη σκοπούµενη παρέκκλισή του και της διαβιβάζει φάκελο µε τις ΤΠ∆ ή τα αποσπάσµατα

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

επιθυµεί να εφαρµόσει. Η Επιτροπή εξετάζει τα µέτρα που προβλέπει το κράτος µέλος. Στις

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

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2. Εφόσον απαιτείται, καταρτίζεται

σύσταση σχετικά µε τις προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµοσθούν. Ωστόσο, στην περίπτωση

β), η απόφαση της Επιτροπής δεν αφορά το περίγραµµα τροχαίου υλικού και το ελεύθερο

εύρος των σιδηροδροµικών οδών.»

7) Στο άρθρο 9, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Ειδικότερα, δεν µπορούν να απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη

πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας η οποία οδηγεί στη δήλωση πιστότητας «ΕΚ»

ή καταλληλότητας χρήσης.»

8) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Κάθε στοιχείο διαλειτουργικότητας υποβάλλεται στη διαδικασία αξιολόγησης της

πιστότητας και της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρεται στην αντίστοιχη ΤΠ∆ και

συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό.»
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(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Τα κράτη µέλη κρίνουν ότι ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας πληροί τις βασικές

απαιτήσεις εφόσον συµµορφώνεται προς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην

αντίστοιχη ΤΠ∆ ή προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που καταρτίζονται για τη

συµµόρφωση προς τις εν λόγω προϋποθέσεις.»

(γ) Οι παράγραφοι 4 και 5 απαλείφονται.

9) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 11

Όταν κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές οι οποίες

χρησιµοποιούνται άµεσα ή έµµεσα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν πληρούν τις

βασικές απαιτήσεις, µπορεί να αποφασίζεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21,

παράγραφος 2, και αφού ζητηθεί η γνώµη της επιτροπής που έχει συσταθεί µε την οδηγία

98/34/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για

την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και

κανονισµών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών*, να

αποσυρθούν µερικώς ή πλήρως αυτές οι προδιαγραφές από τις δηµοσιεύσεις όπου έχουν

καταχωρηθεί ή να τροποποιηθούν.

_______________
* ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/48/ΕΚ

(ΕΕ L 217, 5.8.1998, σ. 18)».
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10) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 14

1. Κάθε κράτος µέλος εγκρίνει να τίθενται σε λειτουργία τα διαρθρωτικά υποσυστήµατα

του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας τα οποία ευρίσκονται

στην επικράτειά του ή αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης σε αυτή.

Προς το σκοπό αυτόν, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε τα εν λόγω

υποσυστήµατα να µπορούν να τίθενται σε λειτουργία µόνον εάν έχουν σχεδιασθεί,

κατασκευασθεί και εγκατασταθεί κατά τρόπον ώστε να µη θίγεται η τήρηση των σχετικών µε

αυτά βασικών απαιτήσεων, όταν ενσωµατώνονται στο διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα

µεγάλης ταχύτητας.

Ειδικότερα, κάθε κράτος µέλος ελέγχει τη συνάφεια των εν λόγω υποσυστηµάτων προς το

σύστηµα στο οποίο ενσωµατώνονται.

2. Όταν τα υποσυστήµατα τίθενται σε λειτουργία και, στη συνέχεια, σε τακτά διαστήµατα,

κάθε κράτος µέλος ελέγχει κατά πόσον η εκµετάλλευση και η συντήρηση των

υποσυστηµάτων αυτών πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

Προς το σκοπό αυτόν, χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που

προβλέπονται στο πλαίσιο των αντιστοίχων διαρθρωτικών και λειτουργικών ΤΠ∆.

3. Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναδιευθέτησης, ο διαχειριστής της υποδοµής ή η

σιδηροδροµική εταιρεία υποβάλλει στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος φάκελο µε περιγραφή

του σχεδίου. Το κράτος µέλος εξετάζει το φάκελο αυτόν και αποφασίζει, λαµβάνοντας υπόψη

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

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

παρούσας οδηγίας.
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Η νέα αυτή έγκριση για τη θέση σε λειτουργία απαιτείται κάθε φορά που το συνολικό επίπεδο

ασφάλειας του θεωρουµένου υποσυστήµατος µπορεί να επηρεασθεί από τις προβλεπόµενες

εργασίες.

4. Όταν τα κράτη µέλη εγκρίνουν τη θέση σε λειτουργία τροχαίου υλικού, έχουν την

ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι σε κάθε όχηµα δίδεται αλφαριθµητικός αναγνωριστικός

κωδικός. Αυτός ο κωδικός πρέπει να αναγράφεται σε κάθε όχηµα και να είναι

καταγεγραµµένος σε εθνικό µητρώο οχηµάτων το οποίο πληροί τα εξής κριτήρια :

(α) το µητρώο τηρεί τις κοινές προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 5,

(β) το µητρώο τηρείται και ενηµερώνεται από οργανισµό ανεξάρτητο από οιαδήποτε

σιδηροδροµική επιχείρηση,

(γ) έχουν πρόσβαση στο µητρώο οι αρµόδιες για την ασφάλεια αρχές και οι φορείς

διερεύνησης που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 21 της οδηγίας 200x/xxx/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ....., για την ασφάλεια των

κοινοτικών σιδηροδρόµων (Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων)* καθώς και

οι ρυθµιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 30 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 ασφαλείας **, ο

Οργανισµός, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές της υποδοµής, για την

ικανοποίηση οποιουδήποτε νόµιµου αιτήµατός τους.

Σε περίπτωση τροχαίου υλικού που τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα, τα

κράτη µέλη δύνανται να αποδεχθούν οχήµατα σαφώς αναγνωρισµένα σύµφωνα µε

διαφορετικό κωδικό σύστηµα. Ωστόσο, όταν ένα κράτος µέλος έχει επιτρέψει τη θέση σε

λειτουργία τέτοιων οχηµάτων στο έδαφός του, θα πρέπει να είναι δυνατόν να λαµβάνονται,

από το εθνικό µητρώο οχηµάτων, τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται στην

παράγραφο 5, στοιχεία γ), δ) και ε).
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5. Οι κοινές προδιαγραφές για το µητρώο οχηµάτων θεσπίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2, βάσει σχεδίου προδιαγραφών που καταρτίζει ο

Οργανισµός. Αυτά τα σχέδια προδιαγραφών περιλαµβάνουν : το περιεχόµενο, τη µορφή των

δεδοµένων, τη λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική, τον τρόπο λειτουργίας, τους κανόνες

εισαγωγής δεδοµένων και ανάγνωσης. Το εν λόγω µητρώο περιλαµβάνει τουλάχιστον τις

εξής πληροφορίες:

(α) αναφορές στη δήλωση ελέγχου «ΕΚ» και στο φορέα που την εξέδωσε,

(β) αναφορές στο µητρώο τροχαίου υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 22α,

(γ) στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήµατος ή του µισθωτή χρηµατοδοτικής

µίσθωσης,

(δ) ενδεχόµενους περιορισµούς όσον αφορά τον τρόπο χρήσεως του οχήµατος,

(ε) ζωτικά για την ασφάλεια στοιχεία σχετικά µε το πρόγραµµα συντήρησης του οχήµατος.

__________________

* ΕΕ L
** ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση

2002/844/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 289, 26.10.2002, σ. 30)».

11) Στο άρθρο 15, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Ειδικότερα, δεν µπορούν να απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη

πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη δήλωση ελέγχου «ΕΚ».»
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12) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Εάν δεν υπάρχουν ΤΠ∆, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει κοινοποιηθεί

παρέκκλιση δυνάµει του άρθρου 7, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, για κάθε υποσύστηµα, στα

λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή, κατάλογο των τεχνικών κανόνων που

χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων. Ο κατάλογος αυτός

κοινοποιείται µέχρι τις .......∗∗∗∗ , και, στη συνέχεια, κάθε φορά που τροποποιείται ο κατάλογος

τεχνικών κανόνων. Με την ευκαιρία αυτή, τα κράτη µέλη ορίζουν επίσης τους οργανισµούς

που είναι αρµόδιοι να πραγµατοποιούν, στην περίπτωση αυτών των τεχνικών κανόνων, τη

διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 18.

13) Στο άρθρο 17, παρεµβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Στην περίπτωση αυτή οι ΤΠ∆ αναθεωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 2. Εάν

ορισµένες τεχνικές πτυχές οι οποίες αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις δεν είναι δυνατόν

να καλυφθούν ρητώς από ΤΠ∆, τότε αυτές προσδιορίζονται σαφώς σε παράρτηµα της ΤΠ∆.

Για τις πτυχές αυτές, εφαρµόζεται το άρθρο 16, παράγραφος 3.»

14) Στο άρθρο 18, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

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

οποίο ενσωµατώνεται, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη αντίστοιχη ΤΠ∆ και στα

µητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 22α».

                                                
∗∗∗∗  Ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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15) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«5. Η Επιτροπή συγκροτεί οµάδα συντονισµού των κοινοποιηµένων οργανισµών (εφεξής

καλούµενη «οµάδα συντονισµού»), η οποία συζητεί όλα τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την

εφαρµογή των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης που

αναφέρονται στο άρθρο 13 και της διαδικασίας ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 18 ή µε

την εφαρµογή των ΤΠ∆ στον τοµέα αυτόν. Οι εκπρόσωποι των κρατών µελών µπορούν να

συµµετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες της οµάδας συντονισµού.

Η Επιτροπή και οι παρατηρητές ενηµερώνουν την επιτροπή του άρθρου 21, για τις εργασίες

που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της οµάδας συντονισµού. Η Επιτροπή, εφόσον

απαιτείται, προτείνει τα µέτρα που απαιτούνται για την επίλυση των προβληµάτων.

Εφόσον απαιτείται, ο συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών επιτελείται σύµφωνα µε

το άρθρο 21.»

16) Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 21

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

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

απόφασης 1999/468/ΕΚ, του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή*,

τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
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Η προθεσµία που καθορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται

σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4. Εφόσον αποδειχθεί αναγκαίο, η επιτροπή δύναται να συστήσει οµάδες εργασίας που θα

την επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της, ιδίως προκειµένου να συντονισθούν οι

κοινοποιηµένοι οργανισµοί.

________________________

* ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

17) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα :

«Άρθρο 21α

1. Η επιτροπή µπορεί να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικό µε τη

διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας,

συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που αφορούν τη διαλειτουργικότητα µεταξύ του

συστήµατος αυτού και εκείνου τρίτων χωρών.

2. Η επιτροπή µπορεί να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας. Εάν χρειασθεί, η Επιτροπή εκδίδει σύσταση εφαρµογής, σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2.

Άρθρο 21β

1. Η Επιτροπή, είτε µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους,

µπορεί να αποφασίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2,

να αναθέσει την κατάρτιση ΤΠ∆ για κάποιο συµπληρωµατικό θέµα, στο µέτρο που αυτό

αφορά υποσύστηµα που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ.
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2. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2, η επιτροπή, βάσει

προτάσεως της Επιτροπής, θεσπίζει το πρόγραµµα εργασιών της, το οποίο είναι σύµφωνο µε

τους στόχους της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του

συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος *.

Άρθρο 21γ

Τα Παραρτήµατα II έως VI µπορούν να τροποποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 21, παράγραφος 2.

______________________

* ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1.».

18) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 22α

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

µητρώο υποδοµών και µητρώο τροχαίου υλικού, αντιστοίχως. Τα µητρώα αυτά αναγράφουν,

για κάθε σχετικό υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος, τα κύρια χαρακτηριστικά, όπως τις

βασικές παραµέτρους, και την αντιστοιχία τους µε τα χαρακτηριστικά που επιτάσσουν οι

εφαρµοστέες ΤΠ∆. Προς το σκοπό αυτό, κάθε ΤΠ∆ αναφέρει επακριβώς ποια στοιχεία

πρέπει να περιλαµβάνονται στα µητρώα υποδοµών και τροχαίου υλικού.

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

Οργανισµό και διατίθεται προκειµένου να το συµβουλεύονται τα ενδιαφερόµενα µέρη,

συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον των επαγγελµατικών παραγόντων του τοµέα.»
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19) Το Παράρτηµα I αντικαθίσταται από το κείµενο του Παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας.

20) Το Παράρτηµα II αντικαθίσταται από το κείµενο του Παραρτήµατος II της παρούσας

οδηγίας.

21) Στο Παράρτηµα VII, σηµείο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Ειδικότερα, ο Οργανισµός και το προσωπικό που επιφορτίζεται µε τη διεξαγωγή των

ελέγχων πρέπει να είναι λειτουργικώς ανεξάρτητα από τις αρχές που είναι αρµόδιες για την

έκδοση των εγκρίσεων θέσης σε λειτουργία στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, των αδειών

στο πλαίσιο της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις

άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις* και των πιστοποιητικών ασφαλείας στο πλαίσιο της

οδηγίας 200./../ΕΚ++++, καθώς και ανεξάρτητα από τους φορείς που είναι αρµόδιοι για τη

διεξαγωγή των ερευνών σε περίπτωση ατυχήµατος.

_________________________

* ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 70. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία
2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της
15.3.2001, σ. 26).»

Άρθρο 2

Η οδηγία 2001/16/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «Οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του

συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος».

                                                
++++ Αριθµός της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.
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2) Στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«3. Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας επεκτείνεται σταδιακά ώστε να καλύψει

ολόκληρο το συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένης της σιδηροδροµικής

πρόσβασης στις κύριες εγκαταστάσεις τερµατικών σταθµών και λιµένων που εξυπηρετούν,

πραγµατικά ή δυνητικά, περισσότερους από έναν χρήστες, µε εξαίρεση τις υποδοµές και το

τροχαίο υλικό που προορίζονται αποκλειστικά και µόνον για τοπική, ιστορική ή τουριστική

χρήση ή την υποδοµή που είναι λειτουργικώς αποµονωµένη από το υπόλοιπο σιδηροδροµικό

σύστηµα, και µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων από την εφαρµογή των ΤΠ∆ που

αναφέρονται στο άρθρο 7.

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα τµήµατα του δικτύου τα οποία δεν καλύπτονται ακόµη

από την παράγραφο 1, µόνο από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των οικείων ΤΠ∆ που

πρόκειται να εγκριθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω και για το

πεδίο εφαρµογής που ορίζονται σ� αυτές.

Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του

άρθρου 21, παράγραφος 2, πρόγραµµα εργασιών για την κατάρτιση νέων ΤΠ∆ ή/και την

αναθεώρηση των ΤΠ∆ που έχουν ήδη θεσπισθεί προκειµένου να καλυφθούν οι

σιδηροδροµικές γραµµές και το τροχαίο υλικό που δεν καλύπτονται ακόµη.

Αυτό το πρόγραµµα εργασιών θα αναφέρει µια πρώτη δέσµη νέων ΤΠ∆ ή/και

τροποποιήσεων ΤΠ∆ που πρέπει να καταρτισθούν έως τον Ιανουάριο του 2009, µε την

επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 5, για τη δυνατότητα πρόβλεψης ειδικών περιπτώσεων

και του άρθρου 7 για την πρόβλεψη παρεκκλίσεων σε ειδικές περιστάσεις. Η επιλογή των

θεµάτων που καλύπτονται από τις ΤΠ∆ βασίζεται στην αναµενόµενη οικονοµική απόδοση

κάθε προτεινοµένου µέτρου και στην αρχή της αναλογικότητας των µέτρων που λαµβάνονται

σε κοινοτικό επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό, δίδεται η δέουσα προσοχή στο Παράρτηµα I,

σηµείο 4 και στην απαιτούµενη ισορροπία µεταξύ, αφενός, των στόχων για απρόσκοπτη

κίνηση των σιδηροδρόµων και τεχνική εναρµόνιση, και, αφετέρου, του προβλεποµένου

διευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου κυκλοφορίας.
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Μετά την κατάρτιση αυτής της πρώτης οµάδας, ο καθορισµός των προτεραιοτήτων για την

κατάρτιση νέων ΤΠ∆ ή για την αναθεώρηση υφισταµένων ΤΠ∆ θεσπίζεται σύµφωνα µε τις

διαδικασίες του άρθρου 21, παράγραφος 2.

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την παρούσα παράγραφο στην περίπτωση

σχεδίων που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο υλοποίησης ή που υπόκεινται σε σύµβαση

υπό εκτέλεση κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της σχετικής οµάδας ΤΠ∆.»

3) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής :

(α) Το στοιχείο η) απαλείφεται.

(β) Τα στοιχεία ιβ) και ιγ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«(ιβ) «αναδιευθέτηση» : σοβαρές εργασίες µετατροπής ενός υποσυστήµατος ή

τµήµατος ενός υποσυστήµατος οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του

υποσυστήµατος,

(ιγ) «ανανέωση» : σοβαρές εργασίες υποκατάστασης ενός υποσυστήµατος ή

τµήµατος ενός υποσυστήµατος οι οποίες δεν τροποποιούν τις συνολικές επιδόσεις

του υποσυστήµατος,»

(γ) Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία :

«(ιε) «αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης» : αντικατάσταση στοιχείων από άλλα

µε την ίδια λειτουργία και τις ίδιες επιδόσεις στο πλαίσιο προληπτικής ή

διορθωτικής συντήρησης,

(ιστ) «θέση σε λειτουργία» : το σύνολο των λειτουργιών µε τις οποίες ένα υποσύστηµα

τίθεται σε κατάσταση ονοµαστικής λειτουργίας.»
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4) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Κάθε υποσύστηµα αποτελεί αντικείµενο µίας ΤΠ∆. Εφόσον απαιτείται, ένα

υποσύστηµα είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείµενο περισσότερων ΤΠ∆, ενώ µια

ΤΠ∆ είναι δυνατόν να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήµατα. Η απόφαση για

την κατάρτιση ή/και την αναθεώρηση µιας ΤΠ∆ καθώς και η επιλογή του τεχνικού και

γεωγραφικού της πεδίου εφαρµογής, απαιτούν εντολή σύµφωνα µε το άρθρο 6,

παράγραφος 1.»

(β) Στην παράγραφο 3, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«(ε) να αναφέρει, σε κάθε υπό εξέταση περίπτωση, τις διαδικασίες που πρέπει να

ακολουθούνται για να αξιολογείται είτε η πιστότητα ή η καταλληλότητα χρήσης

των στοιχείων διαλειτουργικότητας, αφενός, ή ο έλεγχος «ΕΚ» των

υποσυστηµάτων, αφετέρου. Οι εν λόγω διαδικασίες βασίζονται στις ενότητες που

ορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ,»

(γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«7. Στις ΤΠ∆ είναι δυνατόν να γίνεται ρητή, σαφώς προσδιορισµένη παραποµπή σε

ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την

υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω

ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές (ή τα σχετικά αποσπάσµατα αυτών) θεωρούνται

ως παραρτήµατα της σχετικής ΤΠ∆ και η εφαρµογή τους καθίσταται υποχρεωτική από

τη στιγµή που τίθεται σε ισχύ η ΤΠ∆. Ελλείψει ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών

και εν αναµονή της κατάρτισής τους, είναι δυνατόν να γίνεται παραποµπή σε άλλα

σαφώς καθορισµένα κανονιστικά έγγραφα· στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα είναι

ευκόλως προσιτά και δηµοσιοποιήσιµα.»
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5) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 6

1. Τα σχέδια των ΤΠ∆ και οι επακόλουθες τροποποιήσεις αυτών συντάσσονται κατόπιν

εντολής της Επιτροπής σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2.

Συντάσσονται υπό την ευθύνη του Οργανισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 12 του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../200.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της .......

σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων («κανονισµός για τον

Οργανισµό»)*, σε συνεργασία µε τις οµάδες εργασίας που αναφέρονται σε αυτά τα άρθρα.

Οι ΤΠ∆ θεσπίζονται και αναθεωρούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21,

παράγραφος 2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις ΤΠ∆ στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

2. Ο Οργανισµός ευθύνεται για την προετοιµασία της αναθεώρησης και της ενηµέρωσης

των ΤΠ∆ και την υποβολή οιασδήποτε σκόπιµης σύστασης στην επιτροπή που αναφέρεται

στο άρθρο 21, ούτως ώστε να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη της τεχνολογίας ή οι κοινωνικές

επιταγές.

3. Κάθε σχέδιο ΤΠ∆ καταρτίζεται σε δύο φάσεις. :

Κατ� αρχάς, ο Οργανισµός προσδιορίζει τις βασικές παραµέτρους για τη συγκεκριµένη ΤΠ∆,

καθώς και τις διεπαφές µε τα άλλα υποσυστήµατα και όποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις είναι

αναγκαίες. Για καθεµιά από τις παραµέτρους και τις διεπαφές αυτές, υποβάλλονται οι πλέον

βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις συνοδευόµενες από τεχνική ή οικονοµική αιτιολόγηση.

Λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21,

παράγραφος 2· εφόσον απαιτείται, αναφέρονται ειδικές περιπτώσεις.
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Στη συνέχεια, ο Οργανισµός καταρτίζει το σχέδιο της ΤΠ∆ µε βάση τις βασικές αυτές

παραµέτρους. Ενδεχοµένως, ο Οργανισµός λαµβάνει υπόψη του την τεχνική πρόοδο, τις ήδη

επιτελεσθείσες εργασίες τυποποίησης, τις ήδη συγκροτηµένες οµάδες εργασίας και τις

αναγνωρισµένες ερευνητικές εργασίες. Στο σχέδιο της ΤΠ∆ επισυνάπτεται µία συνολική

εκτίµηση του αναµενόµενου κόστους και οφέλους της εφαρµογής των ΤΠ∆. Στην εκτίµηση

αναφέρεται ο αναµενόµενος αντίκτυπος για όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς και

οικονοµικούς παράγοντες.

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

βασικών παραµέτρων) λαµβάνονται υπόψη το αναµενόµενο κόστος και όφελος όλων των

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

καθορισθούν και να υλοποιηθούν οι πλέον βιώσιµες λύσεις. Τα κράτη µέλη συµµετέχουν

στην εκτίµηση αυτή παρέχοντας τα αναγκαία δεδοµένα.

5. Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 τηρείται τακτικά ενήµερη για τις εργασίες

κατάρτισης των ΤΠ∆. Η επιτροπή µπορεί, κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, να

διατυπώνει οιεσδήποτε προϋποθέσεις ή χρήσιµες συστάσεις σχετικά µε το σχεδιασµό των

ΤΠ∆ και την εκτίµηση του κόστους / οφέλους. Ειδικότερα, η επιτροπή µπορεί, κατόπιν

αιτήσεως κράτους µέλους, να ζητήσει να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις και να

συµπεριληφθεί, στην επισυναπτόµενη στο σχέδιο ΤΠ∆ έκθεση, η εκτίµηση του κόστους /

οφέλους των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων.

6. Κατά τη θέσπιση κάθε ΤΠ∆ η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ΤΠ∆ καθορίζεται µε τη

διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2. Όταν διάφορα υποσυστήµατα πρέπει να τεθούν

ταυτόχρονα σε λειτουργία για λόγους τεχνικής συµβατότητας, οι ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος

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

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

τις οποίες χρησιµοποιούν τα υποσυστήµατα αυτά. Προς το σκοπό αυτόν, ο Οργανισµός

συµβουλεύεται τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και οργανισµούς χρηστών κατά τις εργασίες

κατάρτισης και αναθεώρησης των ΤΠ∆. Στο σχέδιο ΤΠ∆ επισυνάπτεται έκθεση περί των

αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων αυτών.

Ο κατάλογος των αντιπροσωπευτικών ενώσεων και οργανισµών των οποίων πρέπει να

ζητείται η γνώµη, καταρτίζεται οριστικά από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21,

προτού εκδοθεί η εντολή για την πρώτη ΤΠ∆, και µπορεί να επανεξετάζεται και να

ενηµερώνεται κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους ή της Επιτροπής.

8. Κατά την κατάρτιση, τη θέσπιση και την αναθεώρηση των ΤΠ∆, λαµβάνεται υπόψη η

γνώµη των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τις οποίες γίνεται λόγος

στο άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο ζ).

Προς το σκοπό αυτόν, ζητείται η γνώµη των κοινωνικών εταίρων πριν από την υποβολή του

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

Η γνώµη των κοινωνικών εταίρων ζητείται στο πλαίσιο της επιτροπής κλαδικού διαλόγου

που έχει συσταθεί δυνάµει της απόφασης 98/500/ΕΚ **. Οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν

τη γνώµη τους εντός προθεσµίας τριών µηνών.

___________________________
* ΕΕ L ...
** Απόφαση 98/500/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27).»
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6) Στο άρθρο 7, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«(α) στα σχέδια νέας γραµµής, ανανέωσης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραµµής, ή

σε κάθε στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, το οποίο βρίσκεται σε

προηγµένο στάδιο ανάπτυξης ή για το οποίο εκτελείται ήδη σύµβαση κατά τη

δηµοσίευση αυτών των ΤΠ∆».

7) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Κάθε στοιχείο διαλειτουργικότητας υποβάλλεται στη διαδικασία αξιολόγησης της

πιστότητας και της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρεται στην αντίστοιχη ΤΠ∆ και

συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό.»

(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Τα κράτη µέλη κρίνουν ότι ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας πληροί τις βασικές

απαιτήσεις εφόσον συµµορφώνεται προς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην

αντίστοιχη ΤΠ∆ ή προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που καταρτίζονται για τη

συµµόρφωση προς τις εν λόγω προϋποθέσεις.»

(γ) Οι παράγραφοι 4 και 5 απαλείφονται.
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8) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 11

Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι ευρωπαϊκές προδιαγραφές οι οποίες

χρησιµοποιούνται άµεσα ή έµµεσα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν πληρούν τις

βασικές απαιτήσεις, µπορεί να αποφασίζεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21,

παράγραφος 2, και αφού ζητηθεί η γνώµη της επιτροπής που έχει συσταθεί µε την οδηγία

98/34/ΕΚ, να αποσυρθούν µερικώς ή ολικώς αυτές οι προδιαγραφές από τις δηµοσιεύσεις

όπου έχουν καταχωρηθεί ή να τροποποιηθούν».

9) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής :

(α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Προς το σκοπό αυτόν, χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που

προβλέπονται στο πλαίσιο των σχετικών διαρθρωτικών και λειτουργικών ΤΠ∆.»

(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναδιευθέτησης, ο διαχειριστής της υποδοµής ή η

σιδηροδροµική επιχείρηση υποβάλλει στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος φάκελο µε

περιγραφή του σχεδίου. Το κράτος µέλος εξετάζει το φάκελο αυτόν και αποφασίζει,

λαµβάνοντας υπόψη τη στρατηγική υλοποίησης που αναφέρεται στην οικεία ΤΠ∆, κατά

πόσον το µέγεθος των εργασιών επιβάλλει την έκδοση νέας έγκρισης για τη θέση σε

λειτουργία κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
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Η νέα αυτή έγκριση για τη θέση σε λειτουργία απαιτείται κάθε φορά που το συνολικό

επίπεδο ασφάλειας του θεωρουµένου υποσυστήµατος µπορεί να επηρεασθεί από τις

προβλεπόµενες εργασίες. Εάν απαιτείται νέα έγκριση, το κράτος µέλος αποφασίζει σε

ποιον βαθµό θα πρέπει να ισχύσει η ΤΠ∆ στο σχέδιο. Το κράτος µέλος κοινοποιεί την

απόφασή του στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη.»

(γ) Παρεµβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι :

«4. Όταν τα κράτη µέλη εγκρίνουν τη θέση σε λειτουργία τροχαίου υλικού, έχουν την

ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι σε κάθε όχηµα δίδεται αλφαριθµητικός αναγνωριστικός

κωδικός. Αυτός ο κωδικός πρέπει να αναγράφεται σε κάθε όχηµα και να είναι

καταγεγραµµένος σε εθνικό µητρώο οχηµάτων το οποίο πληροί τα εξής κριτήρια:

(α) το µητρώο τηρεί τις κοινές προδιαγραφές που ορίζονται στην παράγραφο 5,

(β) το µητρώο τηρείται και ενηµερώνεται από οργανισµό ανεξάρτητο από οιαδήποτε

σιδηροδροµική επιχείρηση,

(γ) έχουν πρόσβαση στο µητρώο οι αρχές για την ασφάλεια και οι φορείς

διερεύνησης που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 21 της οδηγίας 200x/xxx/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ................., για την

ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων («Οδηγία για την ασφάλεια των

σιδηροδρόµων»)*. Έχουν επίσης πρόσβαση σε αυτό, οι ρυθµιστικοί φορείς που

αναφέρονται στο άρθρο 30 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

ασφαλείας**, ο Οργανισµός, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές

της υποδοµής, για την ικανοποίηση οποιουδήποτε νόµιµου αιτήµατός τους.
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Σε περίπτωση τροχαίου υλικού που τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα, τα

κράτη µέλη δύνανται να αποδεχθούν οχήµατα σαφώς αναγνωρισµένα σύµφωνα µε

διαφορετικό κωδικό σύστηµα. Ωστόσο, όταν ένα κράτος µέλος έχει επιτρέψει τη θέση σε

λειτουργία τέτοιων οχηµάτων στο έδαφος του, πρέπει να είναι δυνατόν να λαµβάνονται, από

το µητρώο, τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5, στοιχεία γ), δ) και ε).

5. Οι κοινές προδιαγραφές για το µητρώο οχηµάτων θεσπίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2, βάσει σχεδίου προδιαγραφών που καταρτίζει ο

Οργανισµός. Αυτά τα σχέδια προδιαγραφών περιλαµβάνουν: το περιεχόµενο, τη µορφή των

δεδοµένων, τη λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική, τον τρόπο λειτουργίας, τους κανόνες

εισαγωγής δεδοµένων και ανάγνωσης. Το εν λόγω µητρώο περιλαµβάνει τουλάχιστον τις

εξής πληροφορίες:

(α) αναφορές στη δήλωση ελέγχου «ΕΚ» και στο φορέα που την εξέδωσε,

(β) αναφορές στο µητρώο τροχαίου υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 24,

(γ) στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήµατος ή του µισθωτή χρηµατοδοτικής

µίσθωσης,

(δ) ενδεχόµενους περιορισµούς όσον αφορά τον τρόπο χρήσεως του οχήµατος,

(ε) ζωτικά για την ασφάλεια στοιχεία σχετικά µε το πρόγραµµα συντήρησης του οχήµατος.

________________

* ΕΕ L ..
** ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

2002/844/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 289 της 26.10.2002, σ. 30).»
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10) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Εάν δεν υπάρχουν ΤΠ∆, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει κοινοποιηθεί

παρέκκλιση δυνάµει του άρθρου 7, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, για κάθε υποσύστηµα, στα

λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή, κατάλογο των τεχνικών κανόνων που

χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων. Ο κατάλογος αυτός

κοινοποιείται πριν από τις ............ ∗∗∗∗ , και, στη συνέχεια, κάθε φορά που τροποποιείται ο

κατάλογος τεχνικών κανόνων. Με την ευκαιρία αυτή, τα κράτη µέλη ορίζουν επίσης τους

οργανισµούς που είναι αρµόδιοι να πραγµατοποιούν, στην περίπτωση αυτών των τεχνικών

κανόνων, τη διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 18.»

11) Στο άρθρο 17, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Στην περίπτωση αυτή, οι ΤΠ∆ αναθεωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 2. Εάν

ορισµένες τεχνικές πτυχές οι οποίες αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις δεν είναι δυνατόν

να καλυφθούν ρητώς από ΤΠ∆, τότε αυτές προσδιορίζονται σαφώς σε παράρτηµα της ΤΠ∆.

Για τις πτυχές αυτές, εφαρµόζεται το άρθρο 16, παράγραφος 3.»

                                                
∗∗∗∗  Ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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12) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«5. Η Επιτροπή συγκροτεί οµάδα συντονισµού των κοινοποιηµένων οργανισµών, εφεξής

αναφερόµενη ως «οµάδα συντονισµού», η οποία εξετάζει όλα τα ζητήµατα που έχουν σχέση

µε την εφαρµογή των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας ή της καταλληλότητας

χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 13 και της διαδικασίας ελέγχου που αναφέρεται στο

άρθρο 18, ή µε την εφαρµογή των ΤΠ∆ στον τοµέα αυτόν. Οι εκπρόσωποι των κρατών µελών

µπορούν να συµµετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες της οµάδας συντονισµού.

Η Επιτροπή και οι παρατηρητές ενηµερώνουν την επιτροπή του άρθρου 21, παράγραφος 1

για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της οµάδας συντονισµού. Η Επιτροπή,

εφόσον απαιτείται, προτείνει τα µέτρα που απαιτούνται για την επίλυση των προβληµάτων.

Εφόσον απαιτείται, ο συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών επιτελείται σύµφωνα µε

το άρθρο 21.»

13) Στο άρθρο 21, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«4. Εφόσον αποδειχθεί αναγκαίο, η επιτροπή δύναται να συστήνει οµάδες εργασίας για να

την επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της, ιδίως προκειµένου να συντονισθούν οι

κοινοποιηµένοι οργανισµοί.»
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14) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα :

«Άρθρο 21α

Η Επιτροπή µπορεί να υποβάλλει στην επιτροπή οιοδήποτε ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή

της παρούσας οδηγίας. Εάν χρειασθεί, η Επιτροπή εκδίδει σύσταση εφαρµογής, σύµφωνα µε

τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2.

Άρθρο 21β

Τα Παραρτήµατα II έωςVI µπορούν να τροποποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 21, παράγραφος 2.»

15) Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 23

1. Η σειρά προτεραιότητας για τη θέσπιση ΤΠ∆ είναι η ακόλουθη, µε την επιφύλαξη της

σειράς έκδοσης των εντολών που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 :
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(α) η πρώτη οµάδα ΤΠ∆ καλύπτει τον έλεγχο / χειρισµό και τη σηµατοδότηση, τις τηλεµατικές

εφαρµογές για τη µεταφορά εµπορευµάτων, την εκµετάλλευση και διαχείριση της

κυκλοφορίας (περιλαµβανοµένων των προσόντων του προσωπικού για τις διασυνοριακές

υπηρεσίες βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ), τα φορτηγά

οχήµατα, τα προβλήµατα θορύβου που προκύπτουν από το τροχαίο υλικό και την υποδοµή.

Όσον αφορά το τροχαίο υλικό, αναπτύσσεται κατ� αρχάς το προοριζόµενο για διεθνή χρήση,

(β) οι ακόλουθες πτυχές εξετάζονται επίσης σε συνάρτηση µε τους πόρους της Επιτροπής και του

Οργανισµού: τηλεµατικές εφαρµογές για τη µεταφορά επιβατών, συντήρηση, µε ιδιαίτερη

σηµασία στην ασφάλεια, οχήµατα επιβατών, µονάδες έλξης και µηχανές τρένων, υποδοµή,

ενέργεια και ατµοσφαιρική ρύπανση. Όσον αφορά το τροχαίο υλικό, αναπτύσσεται κατ�

αρχάς το προοριζόµενο για διεθνή χρήση,

(γ) κατ� αίτηση της Επιτροπής, ενός κράτους µέλους ή του Οργανισµού, η επιτροπή δύναται να

αποφασίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2, να καταρτίσει ΤΠ∆

για ένα πρόσθετο αντικείµενο εφόσον αυτό αφορά υποσύστηµα αναφερόµενο στο

Παράρτηµα ΙΙ.

2. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2, η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραµµα

εργασιών τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην παράγραφο 1 και εκείνη των

άλλων καθηκόντων που της αναθέτει η παρούσα οδηγία.

Οι ΤΠ∆ του πρώτου προγράµµατος εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο α),

πρέπει να έχουν καταρτισθεί έως τις 20 Απριλίου 2004 το αργότερο.
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3. Το πρόγραµµα εργασιών αποτελείται από τα εξής στάδια :

(α) ανάπτυξη, βάσει σχεδίου του Οργανισµού, αντιπροσωπευτικής αρχιτεκτονικής του

συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος, λαµβανοµένου υπόψη του καταλόγου

υποσυστηµάτων (Παράρτηµα ΙΙ), ώστε να εξασφαλίζεται συνοχή µεταξύ των ΤΠ∆· η

αρχιτεκτονική αυτή πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως τα διάφορα στοιχεία του συστήµατος

αυτού και τις διεπαφές τους και να λειτουργεί ως πλαίσιο αναφοράς για τον

προσδιορισµό των χώρων χρήσης κάθε ΤΠ∆,

(β) θέσπιση µιας πρότυπης δοµής για την ανάπτυξη των ΤΠ∆,

(γ) καθιέρωση µεθόδου εκτίµησης του κόστους/οφέλους των λύσεων που περιέχονται στις

ΤΠ∆,

(δ) έκδοση των απαιτούµενων εντολών για την κατάρτιση των ΤΠ∆,

(ε) θέσπιση των βασικών παραµέτρων για κάθε ΤΠ∆,

(στ) έγκριση των σχεδίων προγραµµάτων τυποποίησης,

(ζ) διαχείριση της µεταβατικής περιόδου µεταξύ της έναρξης ισχύος της οδηγίας

2003/.../ΕΚ* και της δηµοσίευσης των ΤΠ∆, περιλαµβανοµένης της θέσπισης του

συστήµατος αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 25.».

___________________

* ΕΕ L .... »,

16) Στο άρθρο 24, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

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

Οργανισµό και διατίθεται προκειµένου να το συµβουλεύονται τα ενδιαφερόµενα µέρη,

συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον των επαγγελµατικών παραγόντων του τοµέα.»
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17) Στο άρθρο 25, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Ο Οργανισµός εκπονεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 12 του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. xx/200x++++, βάσει των πληροφοριών που κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο

του άρθρου 16, παράγραφος 3, των τεχνικών εγγράφων του επαγγέλµατος και των κειµένων

των οικείων διεθνών συµφωνιών, σχέδιο συστήµατος αναφοράς για τους τεχνικούς κανόνες

που εξασφαλίζουν το σηµερινό βαθµό διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών γραµµών

του τροχαίου υλικού που προστίθεται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, όπως

ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21,

παράγραφος 2, εξετάζει το σχέδιο και αποφασίζει κατά πόσον αυτό µπορεί να αποτελέσει

σύστηµα αναφοράς εν αναµονή της θέσπισης των ΤΠ∆.»

18) Το Παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το κείµενο του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας

οδηγίας.

19) Στο Παράρτηµα VII, σηµείο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Ειδικότερα, o Οργανισµός και το προσωπικό που επιφορτίζεται µε τη διεξαγωγή των

ελέγχων πρέπει να είναι λειτουργικώς ανεξάρτητα από τις αρχές που είναι αρµόδιες για την

έκδοση των εγκρίσεων θέσης σε λειτουργία στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, των αδειών

στο πλαίσιο της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις

άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις* και των πιστοποιητικών ασφαλείας στο πλαίσιο της

οδηγίας 200x/xx/ΕΚ++++++++ καθώς και ανεξάρτητα από τους φορείς που είναι αρµόδιοι για τη

διεξαγωγή των ερευνών σε περίπτωση ατυχήµατος.

______________________

** ΕΕ L 143 της 27.6.1955, σ. 70. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία
2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της
15.3.2001, σ. 26).

20) Το Παράρτηµα VIII απαλείφεται.

                                                
++++ Αριθµός του κανονισµού για τον Οργανισµό.
++++++++ Αριθµός της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.
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Άρθρο 3

Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας

οδηγίας να µην θίγει, κατά το δυνατόν, τις εργασίες κατάρτισης ΤΠ∆ για τις οποίες έχει ήδη δοθεί

σχετική εντολή στο πλαίσιο των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ, και να εξασφαλίζει ότι δεν

επηρεάζονται τα σχέδια που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο εκπόνησης κατά την έναρξη

ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

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

αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από τις ......∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

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

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

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 5

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
∗∗∗∗  24 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 6

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 Ι

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1. Η ΥΠΟ∆ΟΜΗ

Η υποδοµή του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας αποτελείται

από την υποδοµή των σιδηροδροµικών γραµµών του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών που

προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

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

του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών *, ή εκείνων που αναφέρονται σε κάθε ενηµέρωση της

απόφασης αυτής κατόπιν της αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 21 της απόφασης

αυτής.

Στις γραµµές µεγάλης ταχύτητας περιλαµβάνονται :

� οι γραµµές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για µεγάλη ταχύτητα και εξοπλισθεί για

ταχύτητες γενικώς ίσες προς ή µεγαλύτερες από 250 χλµ/ώρα,

� οι γραµµές που έχουν ειδικά διευθετηθεί για µεγάλη ταχύτητα και εξοπλισθεί για

ταχύτητες της τάξης των 200 χλµ/ώρα,

� οι γραµµές που έχουν ειδικά διευθετηθεί για µεγάλη ταχύτητα, διαθέτουν ειδικά

χαρακτηριστικά λόγω περιορισµών οφειλοµένων στην τοπογραφία, στη διαµόρφωση

του εδάφους ή στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, και η ταχύτητα των οποίων πρέπει να

προσαρµόζεται κατά περίπτωση.
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Η εν λόγω υποδοµή περιλαµβάνει τα συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας, εντοπισµού

και καθορισµού πορείας: τις τεχνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδοµένων και

τηλεπικοινωνιών που προβλέπονται για τη µεταφορά επιβατών στις εν λόγω γραµµές ώστε να

εξασφαλίζεται η ασφαλής και αρµονική εκµετάλλευση του δικτύου και η αποτελεσµατική

διαχείριση της κυκλοφορίας.

2. ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

Το τροχαίο υλικό στο οποίο αναφέρεται η παρούσα οδηγία περιλαµβάνει τις αµαξοστοιχίες

που έχουν σχεδιασθεί για να κυκλοφορούν :

� είτε, στις γραµµές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για µεγάλη ταχύτητα, µε ταχύτητα

τουλάχιστον 250 χλµ/ώρα, ενώ υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα είναι δυνατόν να

αναπτύξουν ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 300 χλµ/ώρα,

� είτε µε ταχύτητες της τάξης των 200 χλµ/ώρα στις γραµµές του τµήµατος 1, όπου είναι

συµβατές µε τα επίπεδα επιδόσεων αυτών των γραµµών.

3. ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών απαιτεί µεταξύ άλλων άριστη

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

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

οποίο περιλαµβάνει τα επί της αµαξοστοιχίας µέρη όλων των σχετικών υποσυστηµάτων).

Από τη συνοχή αυτή εξαρτώνται τα επίπεδα επιδόσεων, η ασφάλεια, η ποιότητα

εξυπηρέτησης και το κόστος.»

______________________

* EE L 228 της 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση
1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185 της 6.7.2001, σ. 1)

___________________»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το σύστηµα που συγκροτεί το διευρωπαϊκό

σιδηροδροµικό σύστηµα µεγάλης ταχύτητας υποδιαιρείται στα εξής υποσυστήµατα που

αντιστοιχούν :

(α) είτε σε τοµείς διαρθρωτικής φύσεως :

� υποδοµή,

� ενέργεια,

� έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση,

� εκµετάλλευση και διαχείριση της κυκλοφορίας,

� τροχαίο υλικό,

(β) είτε σε τοµείς λειτουργικής φύσεως :

� συντήρηση,

� τηλεµατικές εφαρµογές για τη µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων.
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2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Για κάθε υποσύστηµα, ο κατάλογος των πτυχών που αφορούν τη διαλειτουργικότητα του

διευρωπαϊκού δικτύου καθορίζεται στις εντολές για την εκπόνηση ΤΠ∆ που ανατίθενται στον

Οργανισµό.

Βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, οι εντολές αυτές καταρτίζονται µε τη διαδικασία του

άρθρου 21, παράγραφος 2.

Εφόσον απαιτείται, ο κατάλογος των πτυχών που αφορούν τη διαλειτουργικότητα ο οποίος

καθορίζεται στις εντολές διευκρινίζεται από τον Οργανισµό σύµφωνα µε το άρθρο 5,

παράγραφος 3, στοιχείο γ).»

_______________ »
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

«Παράρτηµα Ι

ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. ΥΠΟ∆ΟΜΗ

Η υποδοµή του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος αποτελείται από τις

γραµµές του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών που προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ.

1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996,

περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου

µεταφορών* ή απαριθµούνται σε τυχόν ενηµέρωση της απόφασης αυτής κατόπιν της

αναθεώρησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 21 της απόφασης αυτής.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το δίκτυο αυτό µπορεί να υποδιαιρείται στις κάτωθι

κατηγορίες :

γραµµές προβλεπόµενες για τη µεταφορά επιβατών,

γραµµές προβλεπόµενες για µεικτή µεταφορά (επιβατών και εµπορευµάτων),

γραµµές ειδικά σχεδιασµένες ή διευθετηµένες για τη µεταφορά εµπορευµάτων,

κόµβοι επιβατών,

κόµβοι εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των διατροπικών τερµατικών σταθµών,

γραµµές σύνδεσης των ανωτέρω στοιχείων.
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Η εν λόγω υποδοµή περιλαµβάνει συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας, εντοπισµού και

καθορισµού πορείας: τις τεχνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδοµένων και

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

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

αρµονική εκµετάλλευση του δικτύου και η αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας.

2. ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

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

του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων :

των θερµικών ή ηλεκτροκίνητων αυτοκινηταµαξών,

των θερµικών ή ηλεκτροκίνητων µονάδων έλξης,

των οχηµάτων επιβατών,

των φορτηγών οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του τροχαίου υλικού που έχει σχεδιασθεί

για τη µεταφορά φορτηγών αυτοκινήτων.

Η κατασκευή κινητής σιδηροδροµικής υποδοµής και ο εξοπλισµός συντήρησης

περιλαµβάνονται αλλά δεν αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα.

Καθεµιά από τις κατηγορίες αυτές πρέπει να υποδιαιρείται σε :

τροχαίο υλικό διεθνούς χρήσης,

τροχαίο υλικό εθνικής χρήσης.
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3. ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ποιότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών απαιτεί µεταξύ άλλων άριστη

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

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

οποίο περιλαµβάνει τα επί της αµαξοστοιχίας µέρη όλων των σχετικών υποσυστηµάτων).

Από τη συνοχή αυτή εξαρτώνται τα επίπεδα επιδόσεων, η ασφάλεια, η ποιότητα

εξυπηρέτησης και το κόστος.

4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προκειµένου να επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα αποτελεσµατικώς από άποψη

κόστους, µπορούν να αναπτυχθούν περισσότερες υποκατηγορίες όλων των κατηγοριών

γραµµών και τροχαίου υλικού που αναφέρονται στο παρόν Παράρτηµα, όπου αυτό

είναι αναγκαίο. Εφόσον απαιτείται, οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που

αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, είναι δυνατόν να διαφέρουν αναλόγως της

υποκατηγορίας.

2. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Στην εκτίµηση του κόστους-οφέλους των προτεινοµένων µέτρων θα συνυπολογίζονται,

µεταξύ άλλων, τα εξής :

� κόστος του προτεινόµενου µέτρου,
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− µείωση του κόστους κεφαλαίων και των επιβαρύνσεων, λόγω των εξοικονοµήσεων

κλίµακας της καλύτερης χρήσης του τροχαίου υλικού,

� µείωση των δαπανών επενδύσεων και συντήρησης/λειτουργίας, λόγω του αυξηµένου

ανταγωνισµού µεταξύ κατασκευαστών και επιχειρήσεων συντήρησης,

� περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω τεχνικών βελτιώσεων του σιδηροδροµικού συστήµατος,

� αύξηση της ασφάλειας λειτουργίας.

Επιπλέον, σε αυτή την εκτίµηση αναφέρεται ο αναµενόµενος αντίκτυπος για όλους τους

ενδιαφερόµενους φορείς και οικονοµικούς παράγοντες.

_______________________

* EE L 228 της 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση
1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185 της 6.7.2001, σ. 1)

                                        »
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003 (26.06)
(OR. en)

∆ιοργανικοί φάκελοι :
2002/0022 (COD)
2002/0023 (COD)
2002/0024 (COD)
2002/0025 (COD)

10840/03

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.



10840/03 4
DG C III    EL

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).



10840/03 5
DG C III    EL

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).

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

σιδηροδρόµων
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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.



7

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.»


