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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/�/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες

του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης3,

                                                
1 ΕΕ C 220, 16.9.2003, σ. 26.
2 ΕΕ C 256, 24.10.2003, σ. 64.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

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

(1) Στη Λευκή της Βίβλο της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 για την «Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών

µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», η Επιτροπή είχε αναγγείλει ότι επρόκειτο να

προτείνει ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού

∆ικτύου.

(2) Το σύστηµα µεταφορών, ιδίως το ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο που ορίζεται στην απόφαση

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

1996, σχετικά µε τους κοινοτικούς προσανατολισµούς για την ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού

∆ικτύου Μεταφορών1, έχει εξέχουσα σηµασία στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ευηµερίας για τους ευρωπαίους

πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει την ευθύνη να εγγυηθεί υψηλό, οµοιόµορφο και

σταθερό επίπεδο ασφαλείας, εξυπηρέτησης και άνεσης στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο.

(3) Οι µεγάλες σήραγγες µήκους άνω των 500m είναι σηµαντικές κατασκευές, οι οποίες

διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ µεγάλων περιοχών της Ευρώπης και διαδραµατίζουν

αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία και την ανάπτυξη των περιφερειακών οικονοµιών.

(4) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει υπογραµµίσει επανειληµµένα, και ιδίως κατά τη σύνοδό του

στις 14 και 15 ∆εκεµβρίου 2001 στο Laeken, ότι επείγει η λήψη µέτρων για να βελτιωθεί η

ασφάλεια µέσα στις σήραγγες.

(5) Στις 30 Νοεµβρίου 2001, οι Υπουργοί Μεταφορών της Αυστρίας, της Γαλλίας, της

Γερµανίας, της Ιταλίας και της Ελβετίας συναντήθηκαν στη Ζυρίχη και εξέδωσαν κοινή

δήλωση όπου συνιστάται η εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις πλέον πρόσφατες

εναρµονισµένες απαιτήσεις προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια στις µεγάλες σήραγγες.

                                                
1 ΕΕ L 228, 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ.

1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185, 6.7.2001, σ. 1).
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(6) Επειδή οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, και συγκεκριµένα η επίτευξη οµοιόµορφου,

σταθερού και υψηλού επιπέδου προστασίας όλων των ευρωπαίων πολιτών στις οδικές

σήραγγες, δεν µπορούν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό από τα κράτη µέλη και

επειδή εποµένως, λόγω του απαιτούµενου επιπέδου εναρµόνισης, µπορούν να επιτευχθούν µε

καλύτερο τρόπο σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την

αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

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

αναγκαία όρια για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

(7) Τα πρόσφατα ατυχήµατα που συνέβησαν µέσα σε σήραγγες δείχνουν τη σοβαρότητά τους

από άποψη ανθρώπινη, οικονοµική και πολιτιστική.

(8) Ορισµένες σήραγγες στην Ευρώπη, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία πριν από πολύ καιρό,

σχεδιάστηκαν µε βάση τεχνικές δυνατότητες και συνθήκες µεταφοράς πολύ διαφορετικές από

σήµερα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα ασφάλειας, τα οποία πρέπει να

βελτιωθούν.

(9) Η ασφάλεια µέσα στις σήραγγες απαιτεί ορισµένα µέτρα τα οποία σχετίζονται, µεταξύ

άλλων, µε τη µορφή και το σχεδιασµό της σήραγγας, τον εξοπλισµό ασφαλείας ο οποίος

περιλαµβάνει την οδική σήµανση, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την εκπαίδευση των

υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, τη διαχείριση των περιστατικών, την ενηµέρωση των οδηγών

για τον καλύτερο τρόπο συµπεριφοράς τους µέσα σε σήραγγες, και την καλύτερη επικοινωνία

µεταξύ αρµοδίων αρχών και υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης όπως είναι η αστυνοµία, τα

πυροσβεστικά σώµατα και τα σωστικά συνεργεία.

(10) Όπως οι εργασίες της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE) έχουν ήδη

καταστήσει σαφές, η συµπεριφορά των χρηστών της οδού αποτελεί παράγοντα

αποφασιστικής σηµασίας για την ασφάλεια των σηράγγων.
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(11) Τα µέτρα ασφαλείας θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στα άτοµα που ενέχονται σε

ατυχήµατα να διασώζονται, να επιτρέπουν την άµεση επέµβαση των χρηστών της οδού ώστε

να προλαµβάνονται σοβαρότερες συνέπειες, να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική δράση

των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και να προστατεύουν το περιβάλλον, καθώς και να

περιορίζουν τις υλικές ζηµίες.

(12) Οι βελτιώσεις που επιφέρει η παρούσα οδηγία θα βελτιώσουν τις συνθήκες ασφαλείας για

όλους τους χρήστες, περιλαµβανοµένων των προσώπων µε ειδικές ανάγκες. Ωστόσο,

δεδοµένου ότι τα πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες για

να διαφύγουν σε περίπτωση κατάστασης επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη

προσοχή στην ασφάλειά τους.

(13) Για να εφαρµοσθεί µια ισόρροπη προσέγγιση και λόγω του υψηλού κόστους των µέτρων, ο

ελάχιστος εξοπλισµός ασφαλείας θα πρέπει να καθορισθεί αφού ληφθούν υπόψη ο τύπος

κυκλοφορίας και ο αναµενόµενος κυκλοφοριακός φόρτος σε κάθε σήραγγα.

(14) ∆ιεθνείς φορείς όπως είναι η Παγκόσµια Ένωση Οδικών Μεταφορών και η UNECE, έχουν

προβεί επανειληµµένα σε ανεκτίµητης αξίας συστάσεις για τη βελτίωση και την εναρµόνιση

του εξοπλισµού ασφαλείας και των κανόνων κυκλοφορίας µέσα στις οδικές σήραγγες.

Ωστόσο, επειδή οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσµευτικές, το δυναµικό τους µπορεί να

µεγιστοποιηθεί πλήρως µόνον εφόσον οι απαιτήσεις που περιέχουν καταστούν υποχρεωτικές

µε νοµοθέτηµα.

(15) Η διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας απαιτεί ορθή συντήρηση των εγκαταστάσεων

ασφάλειας µέσα στις σήραγγες. Θα πρέπει να οργανωθεί η συστηµατική ανταλλαγή

πληροφοριών σχετικά µε τις σύγχρονες τεχνικές ασφαλείας και τα δεδοµένα

ατυχηµάτων/περιστατικών µεταξύ των κρατών µελών.

(16) Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας από τους

διαχειριστές σηράγγων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να ορίσουν µία ή περισσότερες αρχές σε

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που θα είναι υπεύθυνες να µεριµνούν για την τήρηση

όλων των πτυχών της ασφαλείας των σηράγγων.
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(17) Χρειάζεται ένα ευέλικτο και προοδευτικό χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή της παρούσας

οδηγίας. Το χρονοδιάγραµµα αυτό θα επιτρέψει να ολοκληρωθούν τα πιο επείγοντα έργα

χωρίς να δηµιουργηθούν µεγάλες διαταραχές στο σύστηµα µεταφορών ή σηµεία συµφόρησης

στα δηµόσια έργα των κρατών µελών.

(18) Το κόστος ανακαίνισης των σηράγγων που ήδη υπάρχουν ποικίλλει αισθητά ανάλογα µε το

κράτος µέλος, ιδίως για γεωγραφικούς λόγους, και τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη

δυνατότητα να κατανείµουν τα τυχόν έργα ανακαίνισης που χρειάζονται για την εκπλήρωση

των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας εκεί όπου η πυκνότητα των σηράγγων στο έδαφός

τους υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.

(19) Για τις σήραγγες που λειτουργούν ήδη ή για τις σήραγγες των οποίων ο σχεδιασµός έχει ήδη

εγκριθεί αλλά οι οποίες δεν θα έχουν ανοίξει για το κοινό εντός 24 µηνών από την έναρξη

ισχύος της παρούσας οδηγίας, επιτρέπεται στα κράτη µέλη να δεχθούν τη λήψη µέτρων

µείωσης του κινδύνου ως εναλλακτική λύση των απαιτήσεων της οδηγίας, όταν η σήραγγα

δεν επιτρέπει κατασκευαστικές λύσεις µε εύλογο κόστος.

(20) Χρειάζεται περαιτέρω τεχνική πρόοδος για να βελτιωθεί η ασφάλεια των σηράγγων. Θα

πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία η οποία θα επιτρέπει στην Επιτροπή να αναπροσαρµόζει τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει επίσης

να τίθεται σε εφαρµογή για την υιοθέτηση εναρµονισµένης µεθόδου ανάλυσης του κινδύνου.

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

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

Επιτροπή1.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(22) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα που

προτίθενται να λάβουν προκειµένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

µε σκοπό να συγχρονισθούν τα έργα σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να µειωθούν οι διαταραχές

στην κυκλοφορία.

(23) Όταν οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας επιβάλλουν την κατασκευή δεύτερου κλάδου για

µια σήραγγα κατά το στάδιο µελέτης ή κατασκευής, ο δεύτερος αυτός προς κατασκευήν

κλάδος θα πρέπει να θεωρείται ως νέα σήραγγα. Το αυτό ισχύει εφόσον οι απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας απαιτούν την έναρξη νέων νοµικώς δεσµευτικών διαδικασιών

προγραµµατισµού, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι σχετικές µε τη χορήγηση αδείας

προγραµµατισµού ακροάσεις για όλα τα σχετικά µέτρα.

(24) Θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες στα σχετικά φόρα προκειµένου να επιτευχθεί ευρεία

εναρµόνιση όσον αφορά τα σήµατα και τα εικονογράµµατα που χρησιµοποιούνται στις

πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος των σηράγγων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν

να εναρµονίσουν τους τρόπους ενηµέρωσης των χρηστών και επικοινωνίας µε αυτούς ς , για

όλες τις σήραγγες στην επικράτειά τους.

(25) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εφαρµόσουν συγκρίσιµα επίπεδα ασφαλείας

στις ευρισκόµενες επί του εδάφους τους οδικές σήραγγες οι οποίες δεν αποτελούν τµήµα του

∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου και συνεπώς δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας.

(26) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να θεσπίσουν εθνικές διατάξεις µε στόχο

υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας στις σήραγγες,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
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Άρθρο 1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία σκοπεί να διασφαλίσει στοιχειώδες επίπεδο ασφαλείας για τους χρήστες

των σηράγγων του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου µε την πρόληψη των κρίσιµων συµβάντων που

ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις της

σήραγγας, καθώς και µε την προστασία στην περίπτωση ατυχηµάτων.

2. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλες τις σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου µήκους

άνω των 500m, είτε αυτές λειτουργούν, είτε βρίσκονται υπό κατασκευή ή στο στάδιο της µελέτης.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι εξής ορισµοί:

1) «∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο»: το οδικό δίκτυο που ορίζεται στο τµήµα 2 του

Παραρτήµατος Ι της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ και παρουσιάζεται σε χάρτες και/ή

περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της εν λόγω αποφάσεως.

2) «Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης»: όλες οι τοπικές υπηρεσίες, δηµόσιες ή ιδιωτικές, ή που

αποτελούν µέρος του  το προσωπικού της σήραγγας, οι οποίες παρεµβαίνουν σε περίπτωση

ατυχήµατος και στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η αστυνοµία, η πυροσβεστική υπηρεσία και

τα σωστικά συνεργεία.

3) «Μήκος σήραγγας»: το µήκος της µακρύτερης λωρίδας κυκλοφορίας, υπολογιζόµενο βάσει

του πλήρως κλειστού τµήµατος της σήραγγας.
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Άρθρο 3

Μέτρα ασφαλείας

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι σήραγγες στο έδαφός τους, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, να ανταποκρίνονται στις στοιχειώδεις απαιτήσεις ασφαλείας του

Παραρτήµατος I.

2. Όταν ορισµένες κατασκευαστικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι µπορούν να τηρηθούν

µόνο µε τεχνικές λύσεις οι οποίες είτε δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν είτε η εφαρµογή τους

συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος, η ∆ιοικητική Αρχή του άρθρου 4 µπορεί να δέχεται την

εφαρµογή µέτρων µείωσης του κινδύνου ως εναλλακτική λύση των απαιτήσεων αυτών, εφόσον τα

εναλλακτικά αυτά µέτρα έχουν ως αποτέλεσµα την επίτευξη ισοδύναµου επιπέδου ασφαλείας. Η

αποτελεσµατικότητα των µέτρων αυτών πρέπει να αποδεικνύεται µε ανάλυση κινδύνου σύµφωνα

µε τις διατάξεις του άρθρου 13. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα µείωσης

του κινδύνου που αποδέχονται ως εναλλακτική λύση και παρέχουν τη σχετική αιτιολόγηση. Η

παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τις σήραγγες υπό µελέτη στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 9.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προδιαγράφουν αυστηρότερες απαιτήσεις, µε την προϋπόθεση ότι

αυτές δεν αντιβαίνουν προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

∆ιοικητική Αρχή

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν µία ή περισσότερες ∆ιοικητικές Αρχές, εφεξής καλούµενες

«∆ιοικητική Αρχή», οι οποίες έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν την τήρηση όλων των πτυχών

ασφαλείας µιας σήραγγας και οι οποίες λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να

εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία.
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2. Η ∆ιοικητική Αρχή µπορεί να συγκροτείται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

3. Κάθε σήραγγα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου που βρίσκεται στο έδαφος ενός και µόνον

κράτους µέλους εµπίπτει στην αρµοδιότητα µιας και µόνο ∆ιοικητικής Αρχής. Για κάθε σήραγγα

που βρίσκεται στο έδαφος δύο κρατών µελών, είτε έκαστο κράτος µέλος ορίζει ∆ιοικητική Αρχή,

είτε, εναλλακτικά, τα δύο κράτη µέλη ορίζουν κοινή ∆ιοικητική Αρχή. Εάν υπάρχουν δύο

διαφορετικές ∆ιοικητικές Αρχές, οι αποφάσεις που λαµβάνει έκαστη κατά την άσκηση των

αντίστοιχων αρµοδιοτήτων και ευθυνών της σχετικά µε την ασφάλεια της σήραγγας λαµβάνονται

µε την προηγούµενη συµφωνία της άλλης Αρχής.

4. Η ∆ιοικητική Αρχή θέτει σε λειτουργία τις σήραγγες όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ.

5. Με την επιφύλαξη περαιτέρω εθνικών ρυθµίσεων σχετικά µε το θέµα αυτό, η ∆ιοικητική

Αρχή έχει την εξουσία να αναστέλλει ή να περιορίζει τη λειτουργία µιας σήραγγας εάν δεν

πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας. Η ∆ιοικητική Αρχή προδιαγράφει τους όρους υπό τους

οποίους µπορούν να αποκαθίστανται οι συνθήκες κανονικής κυκλοφορίας.

6. Η ∆ιοικητική Αρχή µεριµνά για την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων:

(α) εκτέλεση τακτικών δοκιµών και επιθεωρήσεων των σηράγγων και κατάρτιση των

απαιτήσεων ασφάλειας που σχετίζονται µε τις εν λόγω δοκιµές και επιθεωρήσεις,

(β) εφαρµογή οργανωτικών και επιχειρησιακών σχεδίων (στα οποία περιλαµβάνονται και τα

σχέδια έκτακτης ανάγκης) για την κατάρτιση και τον εξοπλισµό των υπηρεσιών έκτακτης

ανάγκης,
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(γ) καθορισµός της διαδικασίας για το άµεσο κλείσιµο µιας σήραγγας σε περίπτωση έκτακτης

ανάγκης,

(δ) εφαρµογή αναγκαίων µέτρων µείωσης του κινδύνου,

7. Όπου οι φορείς που ορίζονται ως ∆ιοικητικές Αρχές προϋπήρχαν του ορισµού τους κατά το

παρόν άρθρο, οι ∆ιοικητικές αυτές Αρχές µπορούν να εξακολουθούν να ασκούν τις προηγούµενες

δραστηριότητές τους εφόσον συνάδουν µε την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

∆ιαχειριστής Σήραγγας

1. Για κάθε σήραγγα, που βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους µέλους, είτε βρίσκεται στο

στάδιο µελέτης, είτε στο στάδιο κατασκευής, είτε στο στάδιο λειτουργίας, η ∆ιοικητική Αρχή

ορίζει ως ∆ιαχειριστή Σήραγγας το δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα που είναι αρµόδιος για τη διαχείριση

της σήραγγας κατά το συγκεκριµένο στάδιο. Η ∆ιοικητική Αρχή µπορεί να ασκεί η ίδια τα

καθήκοντα αυτά.

2. Για κάθε σήραγγα που βρίσκεται στο έδαφος δύο κρατών µελών, οι δύο ∆ιοικητικές Αρχές ή

η κοινή ∆ιοικητική Αρχή αναγνωρίζουν έναν µόνο φορέα υπεύθυνο για τη λειτουργία της

σήραγγας.

3. Για κάθε σηµαντικό περιστατικό ή ατύχηµα που συµβαίνει σε σήραγγα, ο ∆ιαχειριστής

Σήραγγας εκπονεί έκθεση για το εν λόγω συµβάν. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στον Αρµόδιο

Ασφαλείας που προβλέπεται στο άρθρο 6, στη ∆ιοικητική Αρχή και στις υπηρεσίες έκτακτης

ανάγκης εντός ενός µηνός το πολύ.
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4. Όταν συντάσσεται έκθεση έρευνας όπου αναλύονται οι περιστάσεις του περιστατικού ή του

ατυχήµατος της παραγράφου 3 ή τα συµπεράσµατα που µπορούν να συναχθούν από αυτό, ο

∆ιαχειριστής Σήραγγας διαβιβάζει την έκθεση αυτή στον Αρµόδιο Ασφαλείας, τη ∆ιοικητική Αρχή

και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το αργότερο εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία που ο ίδιος

παρέλαβε την έκθεση.

Άρθρο 6

Αρµόδιος Ασφαλείας

1. Για κάθε σήραγγα, ο ∆ιαχειριστής Σήραγγας διορίζει έναν Αρµόδιο Ασφαλείας ο οποίος

πρέπει να έχει γίνει προηγουµένως δεκτός από τη ∆ιοικητική Αρχή και ο οποίος συντονίζει όλα τα

µέτρα πρόληψης και προστασίας για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών και του

προσωπικού λειτουργίας. Ο Αρµόδιος Ασφαλείας µπορεί να είναι µέλος του προσωπικού της

σήραγγας ή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, είναι ανεξάρτητος σε όλα τα θέµατα που

σχετίζονται µε την ασφάλεια της οδικής σήραγγας και δεν δέχεται οδηγίες από την εργοδοσία για

τα θέµατα αυτά. Ο Αρµόδιος Ασφαλείας µπορεί να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του

σε περισσότερες από µία σήραγγες σε µια περιοχή.

2. Τα καθήκοντα/οι αρµοδιότητες του Αρµοδίου Ασφαλείας είναι τα εξής:

(α) εξασφάλιση συντονισµού µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και συµµετοχή στην εκπόνηση

επιχειρησιακών σχεδίων,

(β) συµµετοχή στον προγραµµατισµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση των έκτακτων µέτρων,

(γ) συµµετοχή στον καθορισµό των σχεδίων ασφαλείας και την προδιαγραφή της δοµής, του

εξοπλισµού και της λειτουργίας τόσο στις νέες σήραγγες όσο και στις µετατροπές των

υφιστάµενων,
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(δ) εξακρίβωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προσωπικού και των υπηρεσιών έκτακτης

ανάγκης και συµµετοχή στην οργάνωση ασκήσεων οι οποίες διεξάγονται τακτικά,

(ε) παροχή συµβουλών για την έναρξη της χρήσης της κατασκευής, του εξοπλισµού και της

λειτουργίας των σηράγγων,

(στ) εξακρίβωση ότι η κατασκευή και ο εξοπλισµός της σήραγγας συντηρούνται και

επισκευάζονται,

(ζ) συµµετοχή στην αξιολόγηση κάθε σηµαντικού περιστατικού ή ατυχήµατος που αναφέρεται

στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4.

Άρθρο 7

Φορέας Επιθεώρησης

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι Φορείς Επιθεώρησης να διενεργούν επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις

και δοκιµές. Η ∆ιοικητική Αρχή µπορεί να ασκεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά. Οι φορείς που

διενεργούν τις επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις και δοκιµές πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο

επάρκειας και να εφαρµόζουν διαδικασίες υψηλής ποιότητας και πρέπει να είναι λειτουργικά

ανεξάρτητοι από τον ∆ιαχειριστή Σήραγγας.

Άρθρο 8

Κοινοποίηση της ∆ιοικητικής Αρχής

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόµατα και τις διευθύνσεις της ∆ιοικητικής Αρχής

έως τις [�]*.Εντός τριών µηνών κοινοποιούν οποιαδήποτε µετέπειτα αλλαγή των στοιχείων αυτών.

                                                
* 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 9

Σήραγγες των οποίων δεν έχει ακόµη εγκριθεί η µελέτη

1. Οποιαδήποτε σήραγγα, η µελέτη της οποίας δεν έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή έως τις

[�]*, υπόκειται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η θέση της σήραγγας σε λειτουργία γίνεται µε τη διαδικασία του Παραρτήµατος ΙΙ.

Άρθρο 10

Σήραγγες των οποίων η µελέτη έχει εγκριθεί αλλά οι οποίες δεν έχουν ακόµη ανοίξει για το κοινό

1. Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί η µελέτη µιας σήραγγας αλλά η σήραγγα δεν έχει ανοίξει για

το κοινό την [�]*, η ∆ιοικητική Αρχή εκτιµά τη συµµόρφωσή της προς τις απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας, στηριζόµενη ιδίως στον φάκελο ασφαλείας του Παραρτήµατος ΙΙ.

2. Όταν η ∆ιοικητική Αρχή κρίνει ότι µια σήραγγα δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις της

παρούσας οδηγίας, ειδοποιεί το ∆ιαχειριστή της Σήραγγας ότι πρέπει να ληφθούν τα δέοντα µέτρα

για την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και ενηµερώνει τον Αρµόδιο Ασφαλείας.

3. Στη συνέχεια, η θέση της σήραγγας σε λειτουργία γίνεται µε τη διαδικασία του

Παραρτήµατος ΙΙ.

                                                
* 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.



5238/1/04 REV 1 CZV/akz 14
DG C III    EL

Άρθρο 11

Ήδη λειτουργούσες σήραγγες

1. Στην περίπτωση σηράγγων που είναι ήδη ανοικτές στο κοινό έως τις [�]*, η ∆ιοικητική

Αρχή πρέπει, µέχρι τις [�]**, να αξιολογήσει τη συµµόρφωση της σήραγγας προς τις απαιτήσεις

της παρούσας οδηγίας, στηριζόµενη ιδίως στον φάκελο ασφαλείας του Παραρτήµατος ΙΙ και βάσει

επιθεώρησης.

2. Εφόσον απαιτείται, ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας προτείνει στη ∆ιοικητική Αρχή σχέδιο για

την προσαρµογή της σήραγγας προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και για τα διορθωτικά

µέτρα που προτίθεται να λάβει.

3. Η ∆ιοικητική Αρχή εγκρίνει τα διορθωτικά µέτρα ή ζητεί να τροποποιηθούν.

4. Στη συνέχεια, εφόσον τα διορθωτικά µέτρα περιλαµβάνουν οιαδήποτε ουσιαστική

τροποποίηση της κατασκευής ή της λειτουργίας, τότε, µετά τη λήψη των διορθωτικών µέτρων,

εφαρµόζεται η διαδικασία του Παραρτήµατος ΙΙ.

5. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις [�]***, έκθεση για τον τρόπο µε τον

οποίο σκοπεύουν να τηρήσουν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, για τα προγραµµατιζόµενα

µέτρα και, ανάλογα µε την περίπτωση, για τις συνέπειες του ανοίγµατος ή του κλεισίµατος των

κύριων οδών πρόσβασης στις σήραγγες. Για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι διαταραχές της

κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή µπορεί να σχολιάζει το χρονοδιάγραµµα των

προγραµµατιζόµενων έργων προκειµένου να διασφαλισθεί η συµµόρφωση των σηράγγων προς τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

                                                
* 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 30 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
*** 36 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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6. Η ανακαίνιση σηράγγων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα και πρέπει να

ολοκληρώνεται έως τις [�]*.

7. Όταν το συνολικό µήκος των κλάδων των υφιστάµενων σηράγγων διαιρούµενο δια του

συνολικού µήκους του τµήµατος του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου στο έδαφός τους υπερβαίνει

τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν την περίοδο της παραγράφου 6

κατά 5 έτη.

Άρθρο 12

Περιοδικές επιθεωρήσεις

1. Η ∆ιοικητική Αρχή εξακριβώνει ότι ο Φορέας Επιθεώρησης διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις

προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι όλες οι σήραγγες που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας πληρούν τις διατάξεις της.

2. Το διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών επιθεωρήσεων µιας δεδοµένης σήραγγας δεν υπερβαίνει

τα έξι έτη.

3. Εάν, βάσει της έκθεσης του Φορέα Επιθεώρησης, η ∆ιοικητική Αρχή κρίνει ότι µια σήραγγα

δεν πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ειδοποιεί τον ∆ιαχειριστή της Σήραγγας και τον

Αρµόδιο Ασφαλείας ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας της σήραγγας. Η

∆ιοικητική Αρχή καθορίζει τους όρους συνέχισης ή επανέναρξης της λειτουργίας της σήραγγας, οι

οποίοι θα ισχύουν µέχρι την αποπεράτωση των διορθωτικών µέτρων, καθώς και κάθε άλλους

ενδεχόµενους περιορισµούς ή όρους.

                                                
* 10 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.



5238/1/04 REV 1 CZV/akz 16
DG C III    EL

4. Εάν τα διορθωτικά µέτρα περιλαµβάνουν οιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση της

κατασκευής ή της λειτουργίας, τότε, µετά τη λήψη των εν λόγω µέτρων, για τη λειτουργία της

σήραγγας απαιτείται νέα έγκριση µε τη διαδικασία του Παραρτήµατος ΙΙ.

Άρθρο 13

Ανάλυση κινδύνου

1. Οι αναλύσεις κινδύνου διενεργούνται, εφόσον απαιτείται, από φορέα λειτουργικώς

ανεξάρτητο από το ∆ιαχειριστή της Σήραγγας. Το περιεχόµενο και τα πορίσµατα της ανάλυσης

κινδύνου περιλαµβάνονται στο φάκελο ασφαλείας που υποβάλλεται στην ∆ιοικητική Αρχή. Η

ανάλυση κινδύνου είναι ανάλυση του κινδύνου σε µια συγκεκριµένη σήραγγα, κατά την οποία

λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες σχεδιασµού και οι συνθήκες κυκλοφορίας που επηρεάζουν

την ασφάλεια, και ιδίως τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας, το µήκος της σήραγγας, ο τύπος

κυκλοφορίας και η γεωµετρία της σήραγγας, καθώς και ο προβλεπόµενος αριθµός διερχόµενων

βαρέων φορτηγών οχηµάτων ανά ηµέρα.

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι χρησιµοποιείται, σε εθνικό επίπεδο, λεπτοµερής και

επακριβής µεθοδολογία, ανταποκρινόµενη στις βέλτιστες διαθέσιµες πρακτικές, και κοινοποιούν

την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία στην Επιτροπή η οποία διαθέτει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες

αυτές στα άλλα κράτη µέλη.

3. Έως τις [�]* η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση σχετικά µε την πρακτική που εφαρµόζουν τα

κράτη µέλη. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την υιοθέτηση κοινής

εναρµονισµένης µεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου µε τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2.

                                                
* Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 14

Παρέκκλιση για καινοτόµους τεχνικές

1. Για να επιτραπεί η εγκατάσταση και η χρήση καινοτόµου εξοπλισµού ασφαλείας ή η χρήση

καινοτόµων διαδικασιών ασφαλείας, οι οποίες παρέχουν ισοδύναµη ή υψηλότερη προστασία από

τις τρέχουσες τεχνολογίες, όπως προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, η ∆ιοικητική Αρχή µπορεί να

χορηγεί παρέκκλιση από τις απαιτήσεις της οδηγίας βάσει δεόντως τεκµηριωµένης αίτησης του

∆ιαχειριστή της Σήραγγας.

2. Εάν η ∆ιοικητική Αρχή σκοπεύει να χορηγήσει την παρέκκλιση, το κράτος µέλος υποβάλλει

πρώτα στην Επιτροπή αίτηση παρέκκλισης η οποία περιέχει την αρχική αίτηση και τη γνώµη του

Φορέα Επιθεώρησης.

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί την αίτηση στα κράτη µέλη εντός ενός µηνός από την παραλαβή της.

4. Εάν, εντός τριών µηνών, ούτε η Επιτροπή ούτε κάποιο κράτος µέλος δεν διατυπώσουν

αντιρρήσεις, η παρέκκλιση θεωρείται ότι έγινε δεκτή και η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τα κράτη

µέλη.

5. Εάν διατυπωθούν αντιρρήσεις, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση µε τη διαδικασία του

άρθρου 17 παράγραφος 2. Εάν η απόφαση είναι αρνητική, η ∆ιοικητική Αρχή δεν χορηγεί την

παρέκκλιση.
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6. Μετά από εξέταση σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2, η απόφαση για

την παροχή παρέκκλισης µπορεί να επιτρέπει την εφαρµογή της εν λόγω παρέκκλισης σε άλλες

σήραγγες.

7. Όταν δικαιολογείται από τις υποβληθείσες αιτήσεις παρέκκλισης, η Επιτροπή δηµοσιεύει

έκθεση σχετικά µε την πρακτική που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη και, εφόσον χρειάζεται,

υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 15

Εκθέσεις

1. Ανά διετία, τα κράτη µέλη εκπονούν εκθέσεις για τις πυρκαγιές στις σήραγγες και τα

ατυχήµατα τα οποία σαφώς θίγουν την ασφάλεια των χρηστών των σηράγγων, και για τη

συχνότητα και τα αίτια των περιστατικών αυτών, τα αξιολογούν, και παρέχουν πληροφορίες όσον

αφορά τον πραγµατικό ρόλο και την αποτελεσµατικότητα των εγκαταστάσεων και των µέτρων

ασφαλείας. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τις εκθέσεις αυτές στην Επιτροπή πριν από τα τέλη

Σεπτεµβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος το οποίο καλύπτει η έκθεση. Η Επιτροπή διαθέτει τις

εκθέσεις αυτές σε όλα τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη καταστρώνουν σχέδιο το οποίο περιλαµβάνει χρονοδιάγραµµα για τη

σταδιακή εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στις ήδη λειτουργούσες σήραγγες, όπως

αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11, και ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή έως τις [�]*. Στη

συνέχεια, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν ανά διετία την Επιτροπή σχετικά µε την πρόοδο της

εφαρµογής του σχεδίου και τις ενδεχόµενες προσαρµογές του, µέχρι το τέλος της περιόδου του

άρθρου 11 παράγραφοι 6 και 7.

                                                
* 30 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 16

Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο

Η Επιτροπή προσαρµόζει τα Παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο, µε τη

διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 17

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 18

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

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

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως τις [�]*. ∆ιαβιβάζουν αµέσως στην

Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων

αυτών και της παρούσας οδηγίας.

                                                
* 24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο

τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 20

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μέτρα ασφαλείας του άρθρου 3

1. Βάση για την λήψη απόφασης για τα µέτρα ασφαλείας

1.1. Παράµετροι ασφαλείας

1.1.1. Τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να εφαρµόζονται σε µια σήραγγα βασίζονται σε

συστηµατική εξέταση όλων των πτυχών του συστήµατος που απαρτίζεται από την

υποδοµή, τη λειτουργία, τους χρήστες και τα οχήµατα.

1.1.2. Λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράµετροι:

− το µήκος της σήραγγας,

− ο αριθµός των κλάδων,

− ο αριθµός των λωρίδων κυκλοφορίας,

− γεωµετρική µορφή της διατοµής,

− η οριζόντια και η κατακόρυφη µηκοτοµή,

− ο τύπος της κατασκευής,

− η κυκλοφορία µίας κατεύθυνσης ή δύο κατευθύνσεων,

− ο κυκλοφοριακός φόρτος ανά κλάδο (συµπεριλαµβανοµένης της χρονικής

κατανοµής του),

− ο κίνδυνος συµφόρησης (ηµερήσια ή εποχιακή),

− ο χρόνος πρόσβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης,

− η παρουσία και το ποσοστό βαρέων φορτηγών οχηµάτων,

− η παρουσία, το ποσοστό και ο τύπος των επικινδύνων φορτίων,

− τα χαρακτηριστικά των οδών προσπέλασης,

− το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας,

− ζητήµατα ταχύτητας,

− γεωγραφικό και µετεωρολογικό περιβάλλον.
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1.1.3. Όταν µια σήραγγα έχει ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις προαναφερόµενες

παραµέτρους, διεξάγεται ανάλυση κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 13 προκειµένου να

προσδιοριστεί αν απαιτούνται πρόσθετα µέτρα ασφαλείας ή/και συµπληρωµατικός

εξοπλισµός προκειµένου να επιτευχθεί υψηλός βαθµός ασφάλειας της σήραγγας.

Κατ� αυτήν την ανάλυση κινδύνου λαµβάνονται υπόψη τα ενδεχόµενα ατυχήµατα που

σαφώς επηρεάζουν την ασφάλεια των χρηστών της οδού στις σήραγγες τα οποία

ενδέχεται να συµβούν κατά το στάδιο λειτουργίας καθώς και το είδος και η έκταση των

ενδεχόµενων συνεπειών τους.

1.2. Στοιχειώδεις απαιτήσεις

1.2.1. Για την εξασφάλιση στοιχειώδους επιπέδου ασφαλείας σε όλες τις σήραγγες τις οποίες

αφορά η παρούσα οδηγία, εφαρµόζονται τουλάχιστον τα µέτρα ασφαλείας που

προβλέπονται στις ακόλουθες παραγράφους. Περιορισµένες παρεκκλίσεις από τις

απαιτήσεις αυτές είναι δυνατό να επιτραπούν υπό τον όρο ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς

η ακόλουθη διαδικασία. Τα κράτη µέλη ή η ∆ιοικητική Αρχή διαβιβάζουν στην

Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε τα εξής:

− την(τις) προβλεπόµενη(ες) ελάχιστη(ες) παρέκκλιση(εις),

− τους επιτακτικούς λόγους που υπαγορεύουν την προτεινόµενη παρέκκλιση,

− τα εναλλακτικά µέτρα µείωσης των κινδύνων που θα χρησιµοποιηθούν ή θα

ενισχυθούν προκειµένου να εξασφαλισθεί τουλάχιστον ισοδύναµο επίπεδο

ασφαλείας, περιλαµβανοµένων των σχετικών αποδείξεων υπό τη µορφή

ανάλυσης των σχετικών κινδύνων.

Η Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση για περιορισµένη παρέκκλιση το ταχύτερο

δυνατό στα κράτη µέλη και, εν πάση περιπτώσει, εντός µηνός από την παραλαβή του.
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Εφόσον, εντός περιόδου τριών µηνών από την παραλαβή της αίτησης, ούτε η Επιτροπή

ούτε κράτος µέλος εκφράσει αντιρρήσεις, η περιορισµένη παρέκκλιση θεωρείται ότι

έγινε δεκτή και η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά όλα τα κράτη µέλη. Εφόσον

εκφρασθούν αντιρρήσεις, η Επιτροπή υποβάλει πρόταση σύµφωνα µε τη διαδικασία

που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2. Στην περίπτωση αρνητικής απόφασης, η

περιορισµένη παρέκκλιση δεν επιτρέπεται.

1.2.2. Προκειµένου όλες τις σήραγγες στις οποίες εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία να

διαθέτουν ενιαία διεπαφή για τους χρήστες, δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από τις

ακόλουθες παραγράφους όσον αφορά το σχεδιασµό των εγκαταστάσεων ασφαλείας που

τίθενται στη διάθεση των χρηστών (σταθµοί επείγουσας ανάγκης, σήµατα, λωρίδες

στάσης, έξοδοι κινδύνου, ραδιοφωνική αναµετάδοση, όταν προβλέπεται).

1.3. Κυκλοφοριακός φόρτος

1.3.1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, ως «κυκλοφοριακός φόρτος» νοείται ο

ετήσιος µέσος όρος της ηµερήσιας κυκλοφορίας που διέρχεται από τη σήραγγα ανά

λωρίδα κυκλοφορίας. Για τον καθορισµό του κυκλοφοριακού φόρτου, κάθε

µηχανοκίνητο όχηµα υπολογίζεται ως µία µονάδα.

1.3.2. Όταν ο αριθµός των βαρέων φορτηγών άνω των 3,5 t υπερβαίνει το 15% του ετήσιου

µέσου όρου της ηµερήσιας κυκλοφορίας, ή η εποχιακή ηµερήσια κυκλοφορία

υπερβαίνει σηµαντικά τον ετήσιο µέσο όρο ηµερήσιας κυκλοφορίας, ο πρόσθετος

κίνδυνος εκτιµάται και λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των ακόλουθων

παραγράφων, µέσω της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου της σήραγγας.
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2. Μέτρα που αφορούν την υποδοµή

2.1. Αριθµός κλάδων και λωρίδων

2.1.1. Τα κύρια κριτήρια για να αποφασισθεί αν η προς κατασκευή σήραγγα θα έχει έναν ή

δύο κλάδους, είναι η προβολή του κυκλοφοριακού φόρτου και η ασφάλεια. Επίσης,

λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το ποσοστό των βαρέων φορτηγών, η

κλίση και το µήκος.

2.1.2. Οπωσδήποτε, για τις σήραγγες στο στάδιο της µελέτης, εάν η πρόγνωση για µια 15ετία

δείχνει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος θα υπερβαίνει τα 10 000 οχήµατα ανά ηµέρα και

ανά λωρίδα, προβλέπεται να υπάρχει σήραγγα δύο κλάδων, µιας κατεύθυνσης

κυκλοφορίας ανά κλάδο, όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος θα υπερβεί την τιµή αυτή.

2.1.3. Με την εξαίρεση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης, εντός και εκτός της σήραγγας

διατηρείται ο ίδιος αριθµός λωρίδων. Οποιαδήποτε αλλαγή του αριθµού των λωρίδων

γίνεται σε επαρκή απόσταση πριν από την είσοδο της σήραγγας. Η απόσταση αυτή

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς την απόσταση που διανύει όχηµα κινούµενο µε

την ανώτατη επιτρεπόµενη ταχύτητα σε 10 δευτερόλεπτα. Αν, λόγω των γεωγραφικών

συνθηκών, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η απόσταση αυτή, λαµβάνονται πρόσθετα ή/και

ενισχυµένα µέτρα για τη βελτίωση της ασφαλείας.

2.2. Γεωµετρία της σήραγγας

2.2.1. Κατά το σχεδιασµό της γεωµετρίας της διατοµής και της οριζόντιας και της

κατακόρυφης µηκοτοµής µιας σήραγγας και των οδών προσπέλασής της, λαµβάνεται

ιδιαιτέρως υπόψη η ασφάλεια, δεδοµένου ότι οι παράµετροι αυτές έχουν µεγάλη

επίδραση επί της πιθανότητας και της σοβαρότητας των ατυχηµάτων.
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2.2.2. Οι διαµήκεις κλίσεις άνω του 5% δεν επιτρέπονται σε νέες σήραγγες, εκτός εάν δεν

υπάρχει καµία άλλη γεωγραφικώς εφικτή λύση.

2.2.3. Σε σήραγγες µε κλίση άνω του 3%, λαµβάνονται πρόσθετα ή/και ενισχυµένα µέτρα για

τη βελτίωση της ασφάλειας βάσει ανάλυσης κινδύνου.

2.2.4. Όταν το πλάτος της λωρίδας βραδείας κυκλοφορίας είναι µικρότερο από 3,5m και

επιτρέπεται η κυκλοφορία βαρέων φορτηγών, λαµβάνονται πρόσθετα ή/και ενισχυµένα

µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας βάσει ανάλυσης κινδύνου.

2.3. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

2.3.1. Στις νέες σήραγγες χωρίς λωρίδα έκτακτης ανάγκης, πρέπει να προβλέπονται

πεζοδρόµια κινδύνου, υπερυψωµένα ή όχι, τα οποία οι χρήστες της σήραγγας θα

χρησιµοποιούν σε περίπτωση µηχανικής βλάβης ή ατυχήµατος. Η διάταξη αυτή δεν

εφαρµόζεται αν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της σήραγγας δεν το επιτρέπουν ή

εάν η σχετική δαπάνη είναι δυσανάλογη προς το αποτέλεσµα και εφόσον η σήραγγα

είναι µιας κατεύθυνσης και διαθέτει µόνιµο σύστηµα επιτήρησης και κλεισίµατος

λωρίδων.
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2.3.2. Στις υφιστάµενες σήραγγες, εάν δεν υπάρχουν ούτε λωρίδα έκτακτης ανάγκης ούτε

πεζοδρόµια κινδύνου, λαµβάνονται πρόσθετα ή/και ενισχυµένα µέτρα για να

εξασφαλίζεται η ασφάλεια.

2.3.3. Οι έξοδοι κινδύνου επιτρέπουν στους χρήστες της σήραγγας να εγκαταλείπουν τη

σήραγγα χωρίς τα οχήµατά τους και να φθάνουν σε ασφαλές µέρος σε περίπτωση

ατυχήµατος ή πυρκαγιάς. Επίσης, παρέχουν πρόσβαση πεζή στη σήραγγα στις

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παραδείγµατα τέτοιων εξόδων κινδύνου είναι τα εξής:

− άµεσες έξοδοι από τη σήραγγα προς τον εξωτερικό χώρο,

− διασυνδέσεις µεταξύ κλάδων της σήραγγας,

− έξοδοι προς στοά διαφυγής,

− καταφύγια µε οδό διαφυγής χωριστή από τον κλάδο της σήραγγας.

2.3.4. ∆εν επιτρέπεται η κατασκευή καταφυγίων χωρίς έξοδο προς οδούς διαφυγής προς τον

εξωτερικό χώρο.

2.3.5. Πρέπει να υπάρχουν έξοδοι κινδύνου εάν οι αναλύσεις των σχετικών κινδύνων, στους

οποίους περιλαµβάνονται η εξάπλωση του καπνού και ταχύτητα διάδοσης υπό τις

τοπικές συνθήκες, δείχνουν ότι ο εξαερισµός και τα άλλα µέτρα ασφαλείας δεν

επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των χρηστών.

2.3.6. Εν πάση περιπτώσει, στις νέες σήραγγες πρέπει να υπάρχουν έξοδοι κινδύνου όταν ο

κυκλοφοριακός φόρτος είναι µεγαλύτερος από 2 000 οχήµατα ανά λωρίδα

κυκλοφορίας.
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2.3.7. Στις υφιστάµενες σήραγγες µήκους άνω των 1 000m και των οποίων ο κυκλοφοριακός

φόρτος είναι µεγαλύτερος από 2 000 οχήµατα ανά λωρίδα κυκλοφορίας,

πραγµατοποιείται µελέτη για την εκτίµηση της σκοπιµότητας και της

αποτελεσµατικότητας της κατασκευής νέων εξόδων κινδύνου.

2.3.8. Όταν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου, η απόσταση µεταξύ δύο εξόδων κινδύνου δεν πρέπει

να υπερβαίνει τα 500m.

2.3.9. Η εξάπλωση του καπνού και της θερµότητας στις οδούς διαφυγής πίσω από την έξοδο

κινδύνου πρέπει να προλαµβάνεται µε κατάλληλα µέσα, όπως πόρτες, ούτως ώστε οι

χρήστες της σήραγγας να µπορούν να φθάσουν ασφαλώς στον εξωτερικό χώρο και οι

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν πρόσβαση στη σήραγγα.

2.4. Πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

2.4.1. Στις σήραγγες δύο κλάδων, εφόσον οι δύο κλάδοι ευρίσκονται στο ίδιο ή σχεδόν στο

ίδιο επίπεδο, οι διασυνδέσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για τη διέλευση των

οχηµάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον κάθε 1 500m.

2.4.2. Όταν είναι εφικτό από άποψη γεωγραφικής διαµόρφωσης, πρέπει να είναι δυνατή η

διέλευση µέσω της κεντρικής νησίδας (µεσαία λωρίδα), έξω από σήραγγα δύο ή

περισσότερων κλάδων, κοντά στις εισόδους, ούτως ώστε οι υπηρεσίες έκτακτης

ανάγκης να έχουν άµεση προσπέλαση και στους δύο κλάδους.

2.5. Λωρίδες στάσης
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2.5.1. Οι νέες σήραγγες διπλής κατεύθυνσης, µήκους άνω των 1 500m και των οποίων ο

κυκλοφοριακός φόρτος υπερβαίνει τα 2 000 οχήµατα ανά λωρίδα κυκλοφορίας, πρέπει

να διαθέτουν λωρίδες στάσης σε αποστάσεις µικρότερες των 1 000m, όταν δεν

προβλέπονται λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

2.5.2. Σε υφιστάµενες σήραγγες διπλής κατεύθυνσης, µήκους άνω των 1 500m και των

οποίων ο κυκλοφοριακός φόρτος υπερβαίνει τα 2 000 οχήµατα ανά λωρίδα

κυκλοφορίας, οι οποίες δεν διαθέτουν λωρίδες έκτακτης ανάγκης, πρέπει να εκτιµάται η

σκοπιµότητα και η αποτελεσµατικότητα της διαµόρφωσης λωρίδων στάσης.

2.5.3. Εάν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της σήραγγας δεν το επιτρέπουν ή εάν η

σχετική δαπάνη είναι δυσανάλογη προς το αποτέλεσµα, δεν προβλέπονται λωρίδες

στάσης, εφόσον το συνολικό πλάτος της σήραγγας το οποίο είναι προσιτό στα οχήµατα,

εκτός των υπερυψωµένων τµηµάτων, και των κανονικών λωρίδων κυκλοφορίας, είναι

τουλάχιστον ίσο προς το πλάτος µια κανονικής λωρίδας κυκλοφορίας.

2.5.4. Οι λωρίδες στάσης περιλαµβάνουν σταθµό επείγουσας ανάγκης.

2.6. Αποστράγγιση/Αποχέτευση

2.6.1. Η αποστράγγιση/αποχέτευση των εύφλεκτων και τοξικών υγρών πραγµατοποιείται

µέσω καλώς σχεδιασµένων ρείθρων απορροής µε σχισµές ή µε άλλα µέσα, εφόσον

επιτρέπεται η µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. Επιπλέον, το σύστηµα

αποστράγγισης πρέπει να σχεδιάζεται και συντηρείται ούτως ώστε να εµποδίζεται η

διάδοση του πυρός και των εύφλεκτων και τοξικών υγρών στο εσωτερικό των κλάδων.
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2.6.2. Στις υφισταµένες σήραγγες, όταν δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι απαιτήσεις αυτές, ή

εάν η σχετική δαπάνη είναι δυσανάλογη προς το αποτέλεσµα, το γεγονός αυτό

λαµβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται να επιτραπεί η µεταφορά επικίνδυνων

εµπορευµάτων επί τη βάσει ανάλυσης των σχετικών κινδύνων.

2.7. Αντοχή των κατασκευών στη φωτιά

Η βασική δοµή όλων των σηράγγων, στην περίπτωση που τοπική κατάρρευσή τους

µπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, π.χ. ολική πληµµύρα, ή των σηράγγων που

µπορεί να προκαλέσουν κατάρρευση των γειτονικών κατασκευών, πρέπει να έχει

επαρκές επίπεδο αντοχής στη φωτιά.

2.8. Φωτισµός

2.8.1. Ο κανονικός φωτισµός εξασφαλίζει επαρκή ορατότητα για τους οδηγούς στη ζώνη

εισόδου και στο εσωτερικό της σήραγγας, ηµέρα και νύχτα.

2.8.2. Ο φωτισµός ασφαλείας παρέχεται ώστε να διασφαλίζει την ελάχιστη απαραίτητη

ορατότητα στους χρήστες της σήραγγας προκειµένου να εκκενώσουν τη σήραγγα µε το

όχηµά τους σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

2.8.3. Ο φωτισµός εκκένωσης, όπως φωτεινοί δείκτες εκκένωσης, σε ύψος 1,5m το πολύ,

παρέχεται ώστε να καθοδηγεί τους χρήστες της σήραγγας προκειµένου να

εγκαταλείψουν πεζή τη σήραγγα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

2.9. Αερισµός
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2.9.1. Κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του συστήµατος αερισµού

λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

− ο έλεγχος των ρύπων που εκπέµπουν τα οδικά οχήµατα, τόσο υπό κανονικές

συνθήκες κυκλοφορίας όσο και σε συνθήκες αιχµής,

− ο έλεγχος των ρύπων που εκπέµπουν τα οδικά οχήµατα όταν η κυκλοφορία έχει

σταµατήσει λόγω συµβάντος ή ατυχήµατος,

− ο έλεγχος της θερµότητας και του καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

2.9.2. Όλες οι σήραγγες µήκους άνω των 1 000m µε κυκλοφοριακό φόρτο άνω των

2 000 οχηµάτων ανά λωρίδα εξοπλίζονται µε σύστηµα µηχανικού αερισµού.

2.9.3. Στις σήραγγες µε κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων και/ή µε κυκλοφοριακή συµφόρηση,

ο διαµήκης αερισµός χρησιµοποιείται µόνον εφόσον η ανάλυση κινδύνου σύµφωνα µε

το άρθρο 13 δείχνει ότι είναι αποδεκτός και/ή λαµβάνονται ειδικά µέτρα, όπως η

κατάλληλη διαχείριση της κυκλοφορίας, βραχύτερες αποστάσεις µεταξύ των εξόδων

κίνδυνου, η απαγωγή του καπνού ανά διαστήµατα.

2.9.4. Τα συστήµατα εγκάρσιου και ηµιεγκάρσιου εξαερισµού χρησιµοποιούνται στις

σήραγγες όπου τα συστήµατα µηχανισµού αερισµού είναι απαραίτητα και δεν

επιτρέπεται διαµήκης αερισµός σύµφωνα µε το σηµείο 2.9.3. Τα συστήµατα αυτά

πρέπει να είναι ικανά να εξασφαλίζουν την απαγωγή του καπνού σε περίπτωση

πυρκαγιάς.

2.9.5. Σε σήραγγες διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, των οποίων ο κυκλοφοριακός φόρτος

υπερβαίνει τα 2 000 οχήµατα ανά λωρίδα, µήκους άνω των 3 000m και οι οποίες

διαθέτουν κέντρο ελέγχου και σύστηµα εγκάρσιου ή ηµιεγκάρσιου αερισµού,

λαµβάνονται τα εξής στοιχειώδη µέτρα όσον αφορά τον αερισµό:

− εγκαθίστανται φράκτες αέρα και καπνού, οι οποίοι µπορούν να λειτουργούν

χωριστά ή σε οµάδες,
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− η διαµήκης ταχύτητα του αέρα παρακολουθείται συνεχώς και η διαδικασία

ρύθµισης του συστήµατος εξαερισµού (φράκτες, ανεµιστήρες κλπ.)

προσαρµόζεται ανάλογα.

2.10. Σταθµοί έκτακτης ανάγκης

2.10.1. Οι σταθµοί έκτακτης ανάγκης αποβλέπουν στην παροχή εξοπλισµού ασφαλείας

διαφόρων ειδών, ιδίως τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστήρες, αλλά δεν

προορίζονται για την προστασία των χρηστών από τα αποτελέσµατα πυρκαγιάς.

2.10.2. Οι σταθµοί αυτοί µπορούν να συνίστανται σε κιβώτιο στο πλευρικό τοίχωµα ή, κατά

προτίµηση, σε εσοχή του τοιχώµατος. Εξοπλίζονται µε τουλάχιστον ένα τηλέφωνο

κινδύνου και µε δύο πυροσβεστήρες.

2.10.3. Σταθµοί επείγουσας ανάγκης πρέπει να υπάρχουν κοντά στις εισόδους και στο

εσωτερικό των σηράγγων, ανά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα 150m για τις νέες

σήραγγες και τα 250m για τις υφιστάµενες.

2.11. Υδροδότηση

Σε όλες τις σήραγγες πρέπει να υπάρχει υδροδότηση. Στις εισόδους και στο εσωτερικό

εγκαθίστανται κρουνοί ανά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα 250m. Εάν η

υδροδότηση δεν είναι δυνατή, πρέπει να ελέγχεται ότι επαρκής ποσότητα νερού

παρέχεται µε αλλά µέσα.
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2.12. Οδική σήµανση

Για την επισήµανση όλων των εγκαταστάσεων ασφαλείας που παρέχονται στους

χρήστες της σήραγγας χρησιµοποιούνται ειδικά σήµατα. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ

περιέχονται όλα τα σήµατα και οι επιγραφές προς χρήση στις σήραγγες.

2.13. Κέντρο ελέγχου

2.13.1. Σε όλες τις σήραγγες µήκους άνω των 3 000m των οποίων ο κυκλοφοριακός φόρτος

υπερβαίνει τα 2 000 οχήµατα ανά λωρίδα πρέπει να υπάρχει κέντρο ελέγχου.

2.13.2. Η επιτήρηση περισσοτέρων της µιας σηράγγων είναι δυνατό να γίνεται από ένα µόνο

κέντρο ελέγχου.

2.14. Συστήµατα παρακολούθησης

2.14.1. Σε όλες τις σήραγγες που διαθέτουν κέντρο ελέγχου εγκαθίστανται τηλεοπτικά

συστήµατα παρακολούθησης καθώς και σύστηµα για την αυτόµατη ανίχνευση των

κυκλοφοριακών συµβάντων (π.χ. οχηµάτων που σταµατούν).

2.14.2. Οι σήραγγες που δεν διαθέτουν κέντρο ελέγχου και στις οποίες η λειτουργία του

µηχανικού αερισµού για την απαγωγή του καπνού είναι διαφορετική από την αυτόµατη

λειτουργία του συστήµατος αερισµού για τον έλεγχο των ρύπων, πρέπει να διαθέτουν

σύστηµα αυτόµατης ανίχνευσης της πυρκαγιάς.

2.15. Εξοπλισµός για το κλείσιµο της σήραγγας
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2.15.1. Στις όλες τις σήραγγες µήκους άνω των 1 000m εγκαθίστανται φωτεινοί σηµατοδότες

πριν από τις εισόδους ούτως ώστε η σήραγγα να µπορεί να κλείνει σε περίπτωση

έκτακτης ανάγκης. Για την εξασφάλιση της δέουσας συµµόρφωσης προβλέπονται

συµπληρωµατικά µέσα όπως πίνακες µεταβλητών µηνυµάτων και φράγµατα.

2.15.2. Στο εσωτερικό όλων των σηράγγων µήκους άνω των 3 000m οι οποίες διαθέτουν

κέντρο ελέγχου και των οποίων ο κυκλοφοριακός φόρτος υπερβαίνει τα 2 000 οχήµατα

ανά λωρίδα, συνιστάται να εγκαθίσταται ανά διαστήµατα το πολύ 1 000m, εξοπλισµός

που να επιτρέπει την ακινητοποίηση των οχηµάτων. Ο εν λόγω εξοπλισµός αποτελείται

από φωτεινούς σηµατοδότες και, ενδεχοµένως, συµπληρωµατικά µέσα όπως µεγάφωνα,

πίνακες µεταβλητών µηνυµάτων και φράγµατα.

2.16. Συστήµατα επικοινωνίας

2.16.1. Σε όλες τις σήραγγες µήκους άνω των 1 000m µε κυκλοφοριακό φόρτο άνω των

2 000 οχηµάτων ανά λωρίδα εγκαθίσταται σύστηµα ραδιοφωνικής αναµετάδοσης για

τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

2.16.2. Όταν υπάρχει κέντρο ελέγχου, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διακοπής της

ραδιοφωνικής αναµετάδοσης των διαύλων που προορίζονται για τους χρήστες της

σήραγγας, εφόσον υπάρχουν, για τη µετάδοση µηνυµάτων επείγουσας ανάγκης.

2.16.3. Τα καταφύγια και οι λοιπές εγκαταστάσεις όπου οι χρήστες πρέπει να περιµένουν πριν

εξέλθουν από τη σήραγγα πρέπει να διαθέτουν µεγάφωνα για την ενηµέρωση των

χρηστών.

2.17. Ηλεκτροδότηση και ηλεκτρικά κυκλώµατα
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2.17.1. Όλες οι σήραγγες πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ηλεκτροδότησης έκτακτης ανάγκης

ικανό να εξασφαλίζει τη λειτουργία των εξοπλισµών ασφαλείας που είναι απαραίτητοι

για την εκκένωση, µέχρις ότου οι χρήστες εκκενώσουν τη σήραγγα.

2.17.2. Τα ηλεκτρικά κυκλώµατα καθώς και τα κυκλώµατα µετρήσεων και ελέγχου

σχεδιάζονται ούτως ώστε τυχόν τοπική βλάβη (π.χ. λόγω πυρκαγιάς) να µην επηρεάζει

τα µη ενεχόµενα κυκλώµατα.

2.18. Αντοχή των εξοπλισµών στην πυρκαγιά

Κατά την επιλογή του επιπέδου αντοχής όλων των εξοπλισµών της σήραγγας στην

πυρκαγιά λαµβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές δυνατότητες και επιδιώκεται η

διατήρηση των απαραίτητων λειτουργιών ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

2.19. Συνοπτικός πίνακας στοιχειωδών απαιτήσεων

Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει σύνοψη των στοιχειωδών απαιτήσεων των

προηγούµενων παραγράφων. Οι στοιχειώδεις απαιτήσεις είναι οι απαιτήσεις του

λειτουργικού κειµένου του παρόντος Παραρτήµατος.
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� υποχρεωτικό για όλες τις σήραγγες
∗ υποχρεωτικό µε εξαιρέσεις

� µη υποχρεωτικό
� συνιστάται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κυκλ. ≤ 2 000 οχηµ.
ανά λωρίδα

Κυκλοφορία > 2 000
οχηµάτων ανά λωρίδα

Συµπληρωµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής που θα
καταστούν υποχρεωτικές ή παρατηρήσεις

500-
1 000m >1 000m 500-

1 000m
1 000-
3 000m >3 000m

2 ή περισσότεροι κλάδοι §2.1. •  Υποχρεωτικό όταν η προβολή 15 ετών
δείχνει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος >
10 000 οχήµατα/λωρίδα.

Κλίσεις ≤ 5 % §2.2. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Υποχρεωτικό, εκτός αν είναι αδύνατο λόγω της
γεωγραφικής διαµόρφωσης.

Πεζοδρόµια έκτακτης ανάγκης §2.3.1.
§2.3.2.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Υποχρεωτικό όπου δεν υπάρχει λωρίδα έκτακτης
ανάγκης, εκτός αν πληρούται η προϋπόθεση της
παρ. 2.3.1.

•  Στις υφιστάµενες σήραγγες όπου δεν
υπάρχει ούτε λωρίδα έκτακτης ανάγκης,
ούτε πεζοδρόµιο κινδύνου, λαµβάνονται
συµπληρωµατικά/ενισχυµένα µέτρα.

Έξοδοι κινδύνου ανά 500m
τουλάχιστον

§2.3.3.-
§2.3.9. � � ∗ ∗ ∗ Η εγκατάσταση εξόδων κινδύνου στις υφιστάµενες

σήραγγες θα εκτιµηθεί κατά περίπτωση.
Εγκάρσιες διασυνδέσεις για τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανά
1 500m τουλάχιστον

§2.4.1.
� � / � � � / � �

Υποχρεωτικό στις σήραγγες δύο κλάδων µήκους άνω
των 1 500m.

∆ιάβαση µέσω της κεντρικής νησίδας
πριν από κάθε είσοδο

§2.4.2.
� � � � �

Υποχρεωτικό εκτός των σηράγγων µε δύο ή
περισσότερους κλάδους όταν η γεωγραφική διαµόρφωση
το επιτρέπει.

Λωρίδες στάσης ανά 1 000m
τουλάχιστον

§2.5.

� � � � / � � / �

Υποχρεωτικό στις νέες σήραγγες διπλής κατεύθυνσης
>1 500m χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Στις
υφιστάµενες σήραγγες διπλής κατεύθυνσης >1 500m
συναρτήσει της ανάλυσης. Ισχύει για τις νέες και τις
υφιστάµενες σήραγγες, συναρτήσει του ωφέλιµου
πλάτους της σήραγγας.

Αποστράγγιση για τα εύφλεκτα και τα
τοξικά υγρά

§2.6. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Υποχρεωτικό όπου επιτρέπεται η µεταφορά επικινδύνων
εµπορευµάτων.

∆ιαρθρωτικά
Μέτρα

Αντοχή των κατασκευών στη φωτιά §2.7.
� � � � �

Υποχρεωτικό όπου τοπική κατάρρευση µπορεί να έχει
καταστροφικές συνέπειες.
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� υποχρεωτικό για όλες τις σήραγγες
∗ υποχρεωτικό µε εξαιρέσεις

� µη υποχρεωτικό
� συνιστάται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κυκλ. ≤ 2 000 οχηµ.
ανά λωρίδα

Κυκλοφορία > 2 000
οχηµάτων ανά λωρίδα

Συµπληρωµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής που θα
καταστούν υποχρεωτικές ή παρατηρήσεις

500-
1 000m >1 000m 500-

1 000m
1 000-
3 000m >3 000m

Φωτισµός Κανονικός φωτισµός §2.8.1. � � � � �

Φωτισµός ασφαλείας §2.8.2. � � � � �

Φωτισµός εκκένωσης §2.8.3. � � � � �

Μηχανικός αερισµός §2.9. � � � � �Αερισµός
Ειδικές διατάξεις για (ηµι-) εγκάρσιο
αερισµό

§2.9.5.
� � � � �

Υποχρεωτικό στις σήραγγες διπλής κατεύθυνσης που
διαθέτουν κέντρο έλεγχου.

Σταθµοί
έκτακτης
ανάγκης

Τουλάχιστον ανά 150m µέτρα §2.10.
∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Εξοπλισµένοι µε τηλέφωνο και δύο πυροσβεστήρες. Στις
υφιστάµενες σήραγγες επιτρέπεται µέγιστο διάστηµα
250m.

Υδροδότη-ση Τουλάχιστον ανά 250m
§2.11.

� � � � �
Αν δεν υπάρχει, υποχρεωτική η παροχή ύδατος µε άλλο
τρόπο.

Οδική σήµανση
§2.12.

� � � � �
Για όλες τις εγκαταστάσεις ασφαλείας για τους χρήστες
(βλέπε το Παράρτηµα III).

Κέντρο
Ελέγχου

§2.13.
� � � � �

Η επιτήρηση περισσοτέρων της µιας σηράγγων είναι
δυνατό να γίνεται συγκεντρωτικά από ένα µόνο κέντρο
ελέγχου.

Τηλεοπτικά συστήµατα §2.14. � � � � � Υποχρεωτικό όπου υπάρχει κέντρο ελέγχου.Συστήµατα
παρακολού-
θησης

Αυτόµατη ανίχνευση συµβάντων
και/ή πυρκαγιάς

§2.14.
� � � � �

Ένα τουλάχιστον από τα δύο αυτά συστήµατα είναι
υποχρεωτικό για τις σήραγγες που διαθέτουν κέντρο
ελέγχου.

Οδική σήµανση πριν από τις εισόδους §2.15.1. � � � � �Εξοπλισµός για
το κλείσιµο της
σήραγγας

Οδική σήµανση στο εσωτερικό της
σήραγγας τουλάχιστον ανά 1 000m

§2.15.2.
� � � � �

Συνιστάται εφόσον υπάρχει κέντρο ελέγχου και το µήκος
υπερβαίνει τα 3 000m.
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� υποχρεωτικό για όλες τις σήραγγες
∗ υποχρεωτικό µε εξαιρέσεις

� µη υποχρεωτικό
� συνιστάται

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κυκλ. ≤ 2 000 οχηµ.
ανά λωρίδα

Κυκλοφορία > 2 000
οχηµάτων ανά λωρίδα

Συµπληρωµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής που θα
καταστούν υποχρεωτικές ή παρατηρήσεις

500-
1 000m >1 000m 500-

1 000m
1 000-
3 000m >3 000m

Ραδιοφωνική αναµετάδοση για τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

§2.16.1.
� � � � �

Ραδιοφωνικά µηνύµατα έκτακτης
ανάγκης για τους χρήστες της
σήραγγας

§2.16.2.
� � � � �

Υποχρεωτικό όταν προβλέπεται αναµετάδοση των
ραδιοφωνικών εκποµπών για τους χρήστες της σήραγγας
και όπου υπάρχει κέντρο ελέγχου.

Συστήµατα
Επικοινωνίας

Μεγάφωνα στα καταφύγια και τις
εξόδους

§2.16.3.
� � � � �

Υποχρεωτικό στις περιπτώσεις που οι χρήστες που
εκκενώνουν τη σήραγγα πρέπει να περιµένουν πριν
φθάσουν στον εξωτερικό χώρο.

Ηλεκτροδότηση επείγουσας ανάγκης §2.17.
� � � � �

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας των απαραίτητων
εξοπλισµών ασφαλείας τουλάχιστον κατά την εκκένωση
των χρηστών της σήραγγας.

Αντοχή των εξοπλισµών στην πυρκαγιά §2.18.
� � � � �

Αποσκοπεί στη διατήρηση των απαραίτητων
λειτουργιών ασφαλείας.
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3. Μέτρα σχετικά µε τη λειτουργία

3.1. Μέσα για τη λειτουργία

Η λειτουργία της σήραγγας πρέπει να οργανώνεται και να διαθέτει τα κατάλληλα µέσα

ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η ασφάλεια της κυκλοφορίας στο

εσωτερικό της. Το προσωπικό εκµετάλλευσης και το προσωπικό των υπηρεσιών

έκτακτης ανάγκης λαµβάνουν τη δέουσα αρχική και συνεχή κατάρτιση.

3.2. Σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης

Όλες οι σήραγγες πρέπει να διαθέτουν σχέδια για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών.

Στις σήραγγες που αρχίζουν και τελειώνουν σε διαφορετικά κράτη µέλη, προβλέπεται

ένα µόνο σχέδιο αντιµετώπισης των εκτάκτων αναγκών στο οποίο συµµετέχουν οι δύο

χώρες.

3.3. Έργα στις σήραγγες

Το πλήρες ή µερικό κλείσιµο λωρίδων κυκλοφορίας λόγω προγραµµατισµένων έργων

κατασκευής ή συντήρησης, πρέπει να αρχίζει πάντα εκτός της σήραγγας. Προς τούτο

είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται πίνακες µεταβλητών µηνυµάτων, οδική σήµανση και

µηχανικά φράγµατα.

3.4. ∆ιαχείριση ατυχηµάτων συµβάντων

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος ή συµβάντος, κλείνουν αµέσως όλοι οι πρέποντες

κλάδοι της σήραγγας.
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Το κλείσιµο πραγµατοποιείται µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση όχι µόνο του

προαναφερόµενου εξοπλισµού µπροστά από τις εισόδους, αλλά και των πινάκων

µεταβλητών µηνυµάτων, της φωτεινής σηµατοδότησης και των µηχανικών φραγµάτων

στο εσωτερικό της σήραγγας, εφόσον υπάρχουν, ούτως ώστε όλη η κυκλοφορία να

σταµατήσει αµέσως έξω και µέσα στη σήραγγα. Στις σήραγγες µήκους κάτω των

1 000m, το κλείσιµο µπορεί να γίνεται και µε άλλα µέσα. Η διαχείριση της

κυκλοφορίας πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε τα µη θιγόµενα οχήµατα να µπορούν

να εγκαταλείπουν ταχέως τη σήραγγα.

Ο χρόνος πρόσβασης για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση συµβάντος στη

σήραγγα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερος και να µετράται κατά τη διάρκεια

περιοδικών ασκήσεων. Επί πλέον, µπορεί να µετράται επ� ευκαιρία των συµβάντων.

Στις µεγάλες σήραγγες διπλής κατεύθυνσης µε υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, η

ανάλυση κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 13 καθορίζει εάν οι υπηρεσίες έκτακτης

ανάγκης πρέπει να εγκαθίστανται και στα δύο άκρα της σήραγγας.

3.5. ∆ραστηριότητα του κέντρου ελέγχου

Σε όλες τις σήραγγες, για τις οποίες απαιτείται κέντρο έλέγχου, συµπεριλαµβανοµένων

εκείνων που αρχίζουν και τελειώνουν σε διαφορετικά κράτη µέλη, σε κάθε δεδοµένη

στιγµή τον πλήρη έλεγχο έχει ένα µόνο κέντρο.

3.6. Κλείσιµο σήραγγας

Στην περίπτωση κλεισίµατος της σήραγγας (για µακρό ή βραχύ χρονικό διάστηµα), οι

χρήστες ενηµερώνονται για τις καλύτερες εναλλακτικές διαδροµές, µέσω εύκολα

προσπελάσιµων συστηµάτων πληροφοριών.
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Οι εν λόγω εναλλακτικές διαδροµές αποτελούν µέρος συστηµατικών σχεδίων έκτακτης

ανάγκης και αποσκοπούν στη διατήρηση κατά το δυνατόν της ροής της κυκλοφορίας

και την ελαχιστοποίηση των δευτερευουσών επιπτώσεων στις γύρω περιοχές.

Τα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να αποφύγουν

καταστάσεις κατά τις οποίες µια σήραγγα που βρίσκεται στο έδαφος δύο κρατών µελών

δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί λόγω των συνεπειών κακών καιρικών συνθηκών.

3.7. Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων

Όσον αφορά την πρόσβαση στις σήραγγες των οχηµάτων που µεταφέρουν επικίνδυνα

εµπορεύµατα εφαρµόζονται τα εξής µέτρα, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική

ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων:

− πριν από τη θέσπιση κανονισµών και απαιτήσεων για τη µεταφορά επικίνδυνων

εµπορευµάτων µέσω σήραγγας εκτελείται ανάλυση κινδύνου σύµφωνα µε το

άρθρο 13,

− εγκαθίσταται κατάλληλη σήµανση για την επιβολή των κανονισµών πριν από την

τελευταία δυνατή έξοδο πριν από τη σήραγγα και στις εισόδους της σήραγγας,

καθώς και αρκετά πριν, ώστε οι οδηγοί να είναι σε θέση να επιλέγουν

εναλλακτικές διαδροµές,

− εξετάζεται το ενδεχόµενο λήψης ειδικών µέτρων λειτουργίας µε σκοπό τη µείωση

των κινδύνων, τα οποία σχετίζονται µε το σύνολο ή µέρος των οχηµάτων που

µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα στις σήραγγες, όπως δήλωση πριν από την

είσοδο ή διέλευση σε φάλαγγες που πλαισιώνονται από οχήµατα συνοδείας, κατά

περίπτωση και µετά την προαναφερόµενη ανάλυση του κινδύνου.
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3.8. Προσπέρασµα στις σήραγγες

Η απόφαση αν θα επιτρέπεται στα βαριά φορτηγά οχήµατα να προσπερνούν µέσα στις

σήραγγες µε περισσότερες της µιας λωρίδες ανά κατεύθυνση, λαµβάνεται µετά από

ανάλυση κινδύνου.

3.9. Αποστάσεις µεταξύ οχηµάτων και ταχύτητα

Η κατάλληλη ταχύτητα των οχηµάτων και η µεταξύ τους απόσταση έχουν πολύ µεγάλη

σηµασία στις σήραγγες και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Τούτο περιλαµβάνει

την ενηµέρωση των χρηστών των σηράγγων για τις κατάλληλες ταχύτητες και

αποστάσεις. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα επιβολής, κατά περίπτωση.

Οι χρήστες των οδών που οδηγούν επιβατικά αυτοκίνητα θα πρέπει, υπό κανονικές

συνθήκες, να τηρούν απόσταση ασφαλείας από το προπορευόµενο όχηµα ίση προς την

απόσταση που διανύει το όχηµα σε χρονικό διάστηµα 2 δευτερολέπτων. Οι αποστάσεις

αυτές διπλασιάζονται για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα.

Στην περίπτωση που η κυκλοφορία σταµατά σε σήραγγα, οι χρήστες θα πρέπει να

τηρούν απόσταση τουλάχιστον 5m από το προπορευόµενο όχηµα, εκτός αν αυτό δεν

είναι δυνατό λόγω έκτακτης ακινητοποίησης.
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4. Ενηµερωτικές εκστρατείες

Οργανώνονται εκστρατείες ενηµέρωσης για την ασφάλεια των σηράγγων. Οι

εκστρατείες αυτές πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε

βάση το εναρµονισµένο έργο των διεθνών οργανώσεων. Οι εν λόγω ενηµερωτικές

εκστρατείες καλύπτουν την ορθή συµπεριφορά των χρηστών της οδού κατά την

προσέγγιση στις σήραγγες και την οδήγηση µέσα σε αυτές, ιδίως σε περίπτωση

µηχανικής βλάβης των οχηµάτων, την κυκλοφοριακή συµφόρηση, τα ατυχήµατα και τις

πυρκαγιές.

Οι πληροφορίες για τον διαθέσιµο εξοπλισµό ασφαλείας και την ορθή συµπεριφορά

των χρηστών της οδού πρέπει να παρέχονται σε κατάλληλα σηµεία στους χρήστες της

σήραγγας (π.χ. σε χώρους ανάπαυσης πριν από τις σήραγγες στις εισόδους των

σηράγγων όταν η κυκλοφορία σταµατά ή στο ∆ιαδίκτυο).

________________________



5238/1/04 REV 1 CZV/akz 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Έγκριση της µελέτης, φάκελος ασφαλείας,

θέση µιας σήραγγας σε λειτουργία, τροποποιήσεις και περιοδικές ασκήσεις

1. Έγκριση της µελέτης

1.1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν από το στάδιο της προµελέτης και µετά.

1.2. Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών κατασκευής, ο ∆ιαχειριστής της

Σήραγγας καταρτίζει το φάκελο ασφαλείας που περιγράφεται στα σηµεία 2.2 και 2.3

προκειµένου για σήραγγα που βρίσκεται στο στάδιο µελέτης και συµβουλεύεται τον

Αρµόδιο Ασφαλείας. Ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας υποβάλλει το φάκελο ασφαλείας

στη ∆ιοικητική Αρχή και επισυνάπτει τη γνώµη του Αρµοδίου Ασφαλείας και/ή του

Φορέα Επιθεώρησης, όταν υπάρχει.

1.3. Η µελέτη εγκρίνεται, αναλόγως, από την αρµόδια αρχή, η οποία ενηµερώνει το

∆ιαχειριστή της Σήραγγας και τη ∆ιοικητική Αρχή για την απόφασή της.

2.. Φάκελος ασφαλείας

2.1. Ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας καταρτίζει το φάκελο ασφαλείας για κάθε σήραγγα και

µεριµνά για τη διαρκή επικαιροποίησή του, διαβιβάζει δε στον Αρµόδιο Ασφαλείας

αντίγραφο του φακέλου αυτού.
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2.2. Ο φάκελος ασφαλείας περιγράφει τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα και τα µέτρα

προστασίας των χρηστών, λαµβανοµένων υπόψη των ατόµων περιορισµένης

κινητικότητας και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, της φύσης της οδού, της µορφής του

έργου, του περιβάλλοντος χώρου, της φύσης της κυκλοφορίας και του πεδίου δράσης

των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας.

2.3. Συγκεκριµένα, ο φάκελος ασφαλείας για κάθε σήραγγα στο στάδιο της µελέτης

περιλαµβάνει:

− περιγραφή της προγραµµατιζόµενης κατασκευής και της πρόσβασης σε αυτήν,

µαζί µε τα σχέδια που είναι αναγκαία για την κατανόηση του σχεδιασµού της και

των προβλεπόµενων διευθετήσεων λειτουργίας της,

− µελέτη πρόγνωσης της κυκλοφορίας όπου προδιαγράφονται και αιτιολογούνται οι

αναµενόµενες συνθήκες µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, καθώς και την

ανάλυση κινδύνου που απαιτείται σύµφωνα µε το σηµείο 3.7 του

Παραρτήµατος Ι,

− ειδική έρευνα των κινδύνων όπου περιγράφονται τα ενδεχόµενα ατυχήµατα τα

οποία σαφώς άπτονται της ασφαλείας των χρηστών της οδού στις σήραγγες και

τα οποία µπορούν να συµβούν στο στάδιο λειτουργίας και η φύση και το µέγεθος

των πιθανών συνεπειών τους· στην έρευνα αυτήν πρέπει να προσδιορίζονται και

να αιτιολογούνται τα µέτρα για τη µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος και των

συνεπειών τους,

− γνώµη εµπειρογνώµονα ή οργανισµού, ειδικού στον τοµέα αυτόν, ο οποίος

µπορεί να είναι ο Φορέας Επιθεώρησης.
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2.4. Ο φάκελος ασφαλείας σήραγγας στο στάδιο της έναρξης της λειτουργίας, πέραν της

τεκµηρίωσης που απαιτείται για τις σήραγγες στο στάδιο του σχεδιασµού, περιλαµβάνει

επίσης:

− περιγραφή της οργάνωσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων και των οδηγιών

που έχει προδιαγράψει ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας για τη λειτουργία και τη

συντήρηση της σήραγγας,

− σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών καταρτισµένο από κοινού µε τις

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο οποίο λαµβάνονται επίσης υπόψη τα άτοµα

περιορισµένης κινητικότητας και τα άτοµα µε αναπηρίες

− περιγραφή του συστήµατος συνεχούς ανάδρασης σχετικά µε την αποκτώµενη

πείρα, µέσω του οποίου µπορούν να καταγράφονται και να αναλύονται σηµαντικά

συµβάντα και ατυχήµατα.

2.5. Ο φάκελος ασφαλείας σήραγγας η οποία ευρίσκεται εν λειτουργία, πέραν της

τεκµηρίωσης που απαιτείται για τις σήραγγες στο στάδιο της έναρξης της λειτουργίας,

περιλαµβάνει επίσης:

− έκθεση και ανάλυση των σηµαντικών συµβάντων και ατυχηµάτων, που

συνέβησαν µετά την έναρξη εφαρµογής της παρούσας οδηγίας,

− κατάλογο των διενεργούµενων ασκήσεων ετοιµότητας και ανάλυση των σχετικών

διδαγµάτων.

3. Θέση σε λειτουργία

3.1. Η παράδοση της σήραγγας στο κοινό υπόκειται στην άδεια της ∆ιοικητικής Αρχής

(θέση σε λειτουργία) σύµφωνα µε την εξής διαδικασία.
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3.2. Η διαδικασία ισχύει επίσης για την παράδοση µιας σήραγγας στο κοινό µετά από

οιαδήποτε µεγάλη αλλαγή στην κατασκευή και τη λειτουργία της ή οιεσδήποτε µεγάλες

εργασίες τροποποίησής της, οι οποίες µπορούν να µεταβάλουν σηµαντικά κάποιο από

τα συστατικά στοιχεία του φακέλου ασφαλείας.

3.3. Ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας διαβιβάζει το φάκελο ασφάλειας που αναφέρεται στο

σηµείο 2.4, στον Αρµόδιο Ασφαλείας, ο οποίος γνωµοδοτεί σχετικά µε την παράδοση

της σήραγγας στο κοινό.

3.4. Ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας διαβιβάζει τον εν λόγω φάκελο ασφάλειας στη

∆ιοικητική Αρχή και επισυνάπτει τη γνώµη του Αρµόδιου Ασφαλείας. Η ∆ιοικητική

Αρχή αποφασίζει εάν θα επιτρέψει ή όχι την παράδοση της σήραγγας στο κοινό, ή εάν

θα επιβάλει περιοριστικούς όρους, και κοινοποιεί την ανάλογη απόφασή της στο

∆ιαχειριστή της Σήραγγας. Αντίγραφο της απόφασης διαβιβάζεται στις υπηρεσίες

έκτακτης ανάγκης.

4. Τροποποιήσεις

4.1. Ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας ζητά νέα άδεια λειτουργίας για κάθε ουσιαστική

τροποποίηση της δοµής, του εξοπλισµού ή της λειτουργίας που µπορούν να

αλλοιώσουν σηµαντικά κάποιο συστατικό στοιχείο του φακέλου ασφαλείας. Ο

∆ιαχειριστής της Σήραγγας ζητά νέα άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τη διαδικασία που

περιγράφεται στο σηµείο 3.
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4.2. Ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας ενηµερώνει τον Αρµόδιο Ασφαλείας για κάθε άλλη

τροποποίηση της δοµής και της λειτουργίας. Επίσης, πριν από κάθε εργασία

τροποποίησης της σήραγγας, ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας διαβιβάζει στον Αρµόδιο

Ασφαλείας τεκµηρίωση όπου αναλύονται οι σχετικές προτάσεις.

4.3. Ο Αρµόδιος Ασφαλείας εξετάζει τις συνέπειες της τροποποίησης και σε κάθε

περίπτωση δίνει τη γνώµη του στο ∆ιαχειριστή της Σήραγγας ο οποίος αποστέλλει

αντίγραφο στη ∆ιοικητική αρχή και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

5. Περιοδικές ασκήσεις

Ο ∆ιαχειριστής της Σήραγγας και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία µε

τον Αρµόδιο Ασφαλείας, διοργανώνουν κοινές περιοδικές ασκήσεις του προσωπικού

της σήραγγας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι ασκήσεις:

− πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές και να ανταποκρίνονται σε

προκαθορισµένα σενάρια συµβάντων,

− πρέπει να δίδουν σαφή αξιολογικά αποτελέσµατα,
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− πρέπει να προλαµβάνουν τυχόν ζηµία στη σήραγγα,

− µπορούν επίσης να διεξάγονται, εν µέρει, µε επιτραπέζιες ή ηλεκτρονικές

προσοµοιώσεις για την εξαγωγή συµπληρωµατικών αποτελεσµάτων.

(α) Ανά τετραετία εκτελούνται, σε κάθε σήραγγα, ασκήσεις πλήρους κλίµακας υπό

όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερες συνθήκες. Το κλείσιµο της σήραγγας θα ζητείται

µόνον εφόσον είναι δυνατό να γίνουν παραδεκτές ρυθµίσεις για την εκτροπή της

κυκλοφορίας. Κατά τα ενδιάµεσα έτη εκτελούνται ασκήσεις µερικού χαρακτήρα

ή/και ασκήσεις προσοµοίωσης. Σε περιοχές όπου γειτνιάζουν πολλές σήραγγες, η

άσκηση πλήρους κλίµακας πρέπει να εκτελείται σε µία τουλάχιστον από τις

σήραγγες αυτές.

(β) Ο Αρµόδιος Ασφαλείας και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αξιολογούν από

κοινού τις ασκήσεις συντάσσουν έκθεση και υποβάλλουν κατάλληλες προτάσεις.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Σήµανση σηράγγων

1. Γενικές απαιτήσεις

Στη συνέχεια παρατίθενται τα οδικά σήµατα και τα σύµβολα προς χρήση στις

σήραγγες. Τα περισσότερα οδικά σήµατα που αναφέρονται στο παρόν τµήµα

περιγράφονται στη Σύµβαση Οδικής Σήµανσης και Σηµατοδότησης, της Βιέννης, του

1968, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Για τη διευκόλυνση της διεθνούς κατανόησης των σηµάτων, το σύστηµα σήµανσης και

σηµάτων που προβλέπει το παρόν Παράρτηµα βασίζεται στη χρήση σχηµάτων και

χρωµάτων για το χαρακτηρισµό κάθε κατηγορίας σηµάτων και, όπου είναι δυνατό, στη

χρήση γραφικών συµβόλων αντί επιγραφών. Εάν τα κράτη µέλη θεωρούν αναγκαίο να

τροποποιήσουν τα προδιαγραφόµενα σήµατα και σύµβολα, οι τροποποιήσεις δεν πρέπει

να αλλοιώνουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Όταν τα κράτη µέλη δεν εφαρµόζουν

τη Σύµβαση της Βιέννης, τα προδιαγραφόµενα σήµατα και σύµβολα επιτρέπεται να

τροποποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις δεν αλλοιώνουν τον

ουσιώδη σκοπό τους.

1.1. Τα οδικά σήµατα χρησιµοποιούνται για την υπόδειξη των ακόλουθων εξοπλισµών

ασφαλείας µέσα σε σήραγγες:

Λωρίδες στάσης,

Έξοδοι κινδύνου: το ίδιο σήµα χρησιµοποιείται για όλα τα είδη εξόδων κινδύνου.

Οδοί διαφυγής προς τις εξόδους ασφαλείας: οι δύο πλησιέστερες έξοδοι κινδύνου

επισηµαίνονται στα τοιχώµατα της σήραγγας δίπλα στις εξόδους, σε αποστάσεις 25m

το πολύ, και σε ύψος από 1,0 έως 1,5m, από τη στάθµη της διόδου διαφυγής µε

αναγραφή των αποστάσεων µέχρι τις εξόδους.
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Σταθµοί έκτακτης ανάγκης: σήµατα που υποδεικνύουν το σηµείο όπου βρίσκονται τα

τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και οι πυροσβεστήρες.

1.2. Ραδιοσυχνότητες:

Στις σήραγγες στις οποίες οι χρήστες µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες µέσω του

ραδιοφώνου τους, κατάλληλο σήµα τοποθετηµένο πριν από την είσοδο δίνει οδηγίες

στους χρήστες για τον τρόπο µε τον οποίον µπορούν να λάβουν τις πληροφορίες αυτές.

1.3. Τα σήµατα και οι επισηµάνσεις σχεδιάζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι

σαφώς ορατά.

2. Περιγραφή σηµάτων και πινακίδων

Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν κατάλληλα σήµατα, εφόσον απαιτείται, στο χώρο

προειδοποίησης που προηγείται της σήραγγας, στο εσωτερικό της σήραγγας και µετά το

πέρας της σήραγγας. Κατά το σχεδιασµό των σηµάτων αναγγελίας για µια σήραγγα,

λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας και κατασκευής καθώς και οι

λοιπές τοπικές συνθήκες. Χρησιµοποιούνται σήµατα σύµφωνα µε τη Σύµβαση Οδικής

Σήµανσης και Σηµατοδότησης, της Βιέννης, πλην των κρατών µελών που δεν

εφαρµόζουν τη Σύµβαση της Βιέννης.
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2.1. Σήµα «σήραγγα»

Σε κάθε είσοδο της σήραγγας τοποθετείται το ακόλουθο
σήµα:

Σήµα Ε11Α για τις οδικές σήραγγες της Σύµβασης της
Βιέννης.
Το µήκος περιλαµβάνεται είτε στο κατώτερο µέρος της
πινακίδας ή σε συµπληρωµατική πινακίδα Η2.
Για τις σήραγγες µήκους άνω των 3 000m, το εναποµένον
µήκος της σήραγγας αναγράφεται κάθε 1 000m.
Μπορεί να αναγράφεται επίσης και το όνοµα της
σήραγγας.

2.2. Οριζόντια σήµανση

Τοποθετείται οριζόντια διαγράµµιση στο παρόδιο άκρο.

Στις σήραγγες µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας, πρέπει να χρησιµοποιούνται

ευδιάκριτα µέσα κατά µήκος της διαχωριστικής γραµµής (µονής ή διπλής) µεταξύ των

δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας.

2.3. Σήµατα και πινακίδες για την επισήµανση των εγκαταστάσεων

Σταθµοί έκτακτης ανάγκης

Οι σταθµοί έκτακτης ανάγκης φέρουν ενηµερωτικά σήµατα τα οποία συνίστανται σε

σήµατα F σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βιέννης και υποδεικνύουν τον εξοπλισµό που

ευρίσκεται στη διάθεση των χρηστών, όπως:

Τηλέφωνο έκτακτης
ανάγκης

Πυροσβεστήρας
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Στους σταθµούς ασφαλείας που χωρίζονται από τη σήραγγα µε πόρτα, τοποθετείται ένα

ευανάγνωστο κείµενο, συνταγµένο στις κατάλληλες γλώσσες, το οποίο επισηµαίνει ότι

ο σταθµός ασφάλειας δεν εξασφαλίζει προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σχετικό

παράδειγµα είναι το εξής:

«Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ακολουθείστε τα σήµατα στους τοίχους για να φθάσετε σε έξοδο κινδύνου»

Λωρίδες στάσης

Τα σήµατα που επισηµαίνουν τις λωρίδες στάσης είναι σήµατα Ε σύµφωνα µε τη

Σύµβαση της Βιέννης. Τα τηλέφωνα και οι πυροσβεστήρες επισηµαίνονται µε

πρόσθετη πινακίδα ή µπορούν να είναι ενσωµατωµένες στο ίδιο το σήµα.
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Έξοδοι κινδύνου

Tα σήµατα επισήµανσης των «Eξόδων κινδύνου» είναι σήµατα G σύµφωνα µε τη

Σύµβαση της Βιέννης. Παραδείγµατα δίδονται στη συνέχεια:

Είναι επίσης αναγκαίο να επισηµαίνονται επάνω στα τοιχώµατα της σήραγγας οι δύο

πλησιέστερες έξοδοι. Παραδείγµατα δίδονται στη συνέχεια:

Σήµατα για τις λωρίδες κυκλοφορίας

Τα σήµατα αυτά µπορούν να είναι κυκλικά ή ορθογώνια

Σήµανση µέσω πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων

Τα σήµατα µέσω πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων παρέχουν σαφείς ενδείξεις για την

ενηµέρωση των χρηστών της σήραγγας σχετικά µε κυκλοφοριακή συµφόρηση,

µηχανικές βλάβες, ατυχήµατα, πυρκαγιά ή άλλους κινδύνους.

=====================
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 ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2004

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του
∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Εισαγωγή

Το Συµβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της ΣΕΚ) και αφού έλαβε τη

γνώµη που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Οκτωβρίου 2003 1, καθόρισε την κοινή

του θέση, την οποία υιοθέτησε στις 26 Φεβρουαρίου 2004. Κατά τον καθορισµό της θέσης του, το

Συµβούλιο έλαβε επίσης υπόψη του τις γνώµες της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής

Επιτροπής 2 και της Επιτροπής των Περιφερειών 3.

Πρώτος στόχος του σχεδίου οδηγίας είναι η πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων που θέτουν σε κίνδυνο

ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον και προκαλούν επίσης ζηµίες στις εγκαταστάσεις µιας

σήραγγας. Κατά δεύτερον, το σχέδιο οδηγίας αποσκοπεί στη µείωση των πιθανών συνεπειών των

ατυχηµάτων που συµβαίνουν σε σήραγγες.

                                                
1 έγγρ. 13381/03 CODEC 1340 TRANS 248
2 ΕΕ C 220 της 16.9.2003, σ. 26
3 ΕΕ C 256 της 24.10.2003, σ. 64
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Ανάλυση της κοινής θέσης

Καίτοι το Συµβούλιο υποστηρίζει πλήρως το στόχο και το πεδίο εφαρµογής της πρότασης της

Επιτροπής, δεδοµένου ότι έχει αναλάβει τη δέσµευση να βελτιώσει την ασφάλεια για τις σήραγγες

στο σύνολο της Ένωσης, κρίνει ότι το σύστηµα αυτόµατης ταξινόµησης που προτείνει η Επιτροπή

είναι πολύ ανελαστικό όσον αφορά τη βέλτιστη και οικονοµική από πλευράς κόστους εφαρµογή

της οδηγίας στη µεγάλης ποικιλίας των σηράγγων που υπάρχουν στο έδαφος της Ένωσης. Ως εκ

τούτου, το Συµβούλιο επέλεξε ένα πιο λεπτοµερές και ρεαλιστικό σύστηµα, µε το οποίο κάθε µία

απαίτηση ασφάλειας για σήραγγες βασίζεται σε µια ή περισσότερες σχετικές παραµέτρους.

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- Τροπολογίες που αφορούν τη διοικητική δοµή

Το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να δεχθεί όλες τις τροπολογίες που αφορούν τη διοικητική δοµή

(∆ιοικητική Αρχή, Φορέας Επιθεώρησης, ∆ιαχειριστής Σήραγγας και Αρµόδιος Ασφάλειας), και

ειδικότερα τις τροπολογίες 2, 10 έως 25, 27 έως 33, 58, 61 και 72 έως 75.

Θα πρέπει να επισηµανθεί σχετικά ότι, καίτοι η διοικητική δοµή που προτείνει η Επιτροπή δεν

λαµβάνει πλήρως υπόψη ούτε ικανοποιεί τις υπάρχουσες διοικητικές δοµές των κρατών µελών,

ωστόσο το Συµβούλιο ήταν σε θέση να δεχθεί το σύνολο της προτεινόµενης δοµής και να

διατηρήσει τα οφέλη που απορρέουν από το σαφή καθορισµό και την οριοθέτηση των καθηκόντων

και των ευθυνών µεταξύ των φορέων. Ταυτόχρονα, το κείµενο τροποποιήθηκε ως προς ορισµένα

σηµεία ούτως ώστε να προσαρµοστεί κατά κάποιο βαθµό στους υφιστάµενους οργανισµούς και

άλλους φορείς που συµµετέχουν στην ασφάλεια µιας σήραγγας, προκειµένου να αποφευχθούν

άσκοπες και δαπανηρές µεταβολές των υφιστάµενων δοµών.
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Εξάλλου, δεν ήταν δυνατό να γίνουν αποδεκτές ορισµένες τροπολογίες που αφορούν βασικά

στοιχεία της διοικητικής δοµής, δεδοµένου η διοικητική δοµή συνδέεται στενά µε τις τεχνικές

απαιτήσεις που περιγράφονται στα τρία τεχνικά παραρτήµατα.

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν είναι επιθυµητό να διασπάσει τη δέσµη

µέτρων όσον αφορά τη διοικητική δοµή. Πράγµατι, το Συµβούλιο εκτιµά ότι το τελικό αποτέλεσµα

των εργασιών του παρέχει κάθε επιδιωκόµενη ασφαλιστική δικλείδα από την άποψη της διαφάνειας

και της κατανοµής καθηκόντων και ευθυνών.

Εντούτοις, καίτοι διατηρεί αναλλοίωτη τη βασική διοικητική δοµή της κοινής θέσης, το Συµβούλιο

ήταν σε θέση να δεχθεί, ως προς το πνεύµα ή εν µέρει, και σε ορισµένες περιπτώσεις εν όλω, τις

τροπολογίες 10, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 72 και 73.

- Τροπολογίες που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρίες

Σχετικά µε τις τροπολογίες 9, 70 και 71, οι οποίες αφορούν ειδικές διατάξεις για άτοµα µε

αναπηρίες, το Συµβούλιο συµφώνησε πλήρως ότι είναι ανάγκη να προβλέπεται ειδική µέριµνα για

τα άτοµα µε αναπηρίες εντός του πλαισίου της οδηγίας. Ως εκ τούτου, δέχθηκε, µετά από ορισµένες

αλλαγές στη διατύπωση, τις τροπολογίες 70 και 71, και περιέλαβε συγκεκριµένη αιτιολογική σκέψη

υπ� αριθ. 12 αποκλειστικά για τα άτοµα µε αναπηρίες.

- Τροπολογίες σχετικά µε τα τεχνικά παραρτήµατα I, II και III

Σχετικά µε τον µεγάλο αριθµό των τροπολογιών που αφορούν τα τεχνικά Παραρτήµατα

(τροπολογίες 7 έως 8, 34 έως 56, 62 έως 69 για το Παράρτηµα I, τροπολογίες 70 έως 75 για το

Παράρτηµα II, και τροπολογίες 76 έως 78 για το Παράρτηµα III), το Συµβούλιο ήταν σε θέση να

δεχθεί πολλές από αυτές, είτε πλήρως είτε εν µέρει ή ως προς το πνεύµα τους. Το Συµβούλιο

αναγνώρισε ότι αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµφώνησε

να χρησιµοποιηθεί η πλέον ευέλικτη προσέγγιση, υπέρ της οποίας τάχθηκε επίσης και το

Συµβούλιο : ειδικότερα, να καθιερωθεί σύστηµα µε το οποίο κάθε συγκεκριµένη απαίτηση

ασφάλειας για δεδοµένη σήραγγα βασίζεται σε µία ή περισσότερες σχετικές παραµέτρους της εν

λόγω σήραγγας.
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- άλλες τροπολογίες

Έγινε δεκτό το πρώτο µέρος της τροπολογίας 1, στο οποίο υπογραµµίζεται η σηµασία της

συµπεριφοράς του χρήστη των οδών για την ασφάλεια της σήραγγας (βλ. αιτιολογική σκέψη 10).

Σχετικά µε την τροπολογία 3, η οποία αφορά τη χρηµατοδότηση των διαρθρωτικών προσαρµογών

για σήραγγες µέσω του προϋπολογισµού για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, το Συµβούλιο έκρινε ότι,

λαµβάνοντας υπόψη την εν εξελίξει νοµοθετική διαδικασία όσον αφορά την προτεινόµενη

απόφαση σχετικά µε την επανεξέταση των κατευθυντήριων γραµµών για την ανάπτυξη του

διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, αφενός, και την προτεινόµενη οδηγία περί επιβολής τελών στα

βαρέα φορτηγά οχήµατα που χρησιµοποιούν ορισµένα έργα υποδοµής, αφετέρου, δεν είναι

σκόπιµο να περιληφθεί το στοιχείο αυτό στην εν λόγω οδηγία.

Παρότι το Συµβούλιο υποστηρίζει πλήρως επί της ουσίας την τροπολογία 4, στην οποία γίνεται

ειδική µνεία της εφαρµογής της οδηγίας στα µελλοντικά κράτη µέλη, αποφάνθηκε ότι η διάταξη

αυτή περιττεύει.

Έγινε δεκτή η τροπολογία 5, η οποία αναφέρεται στην εφαρµογή συγκρίσιµων προτύπων

ασφάλειας για τις σήραγγες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτής της οδηγίας (βλ.

αιτιολογική σκέψη 25). Στο πλαίσιο αυτό, το Συµβούλιο επιθυµεί επίσης να επιστήσει την προσοχή

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σχετική αιτιολογική σκέψη 26, µε την οποία εξάλλου τα κράτη

µέλη ενθαρρύνονται «να θεσπίσουν εθνικές διατάξεις µε στόχο υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας στις

σήραγγες».

Το Συµβούλιο δεν έκανε δεκτή την τροπολογία 6, η οποία πραγµατεύεται το αντικείµενο της

οδηγίας, εφόσον έκρινε ότι το κείµενο της κοινής θέσης περιγράφει ακριβέστερα το σκοπό της

οδηγίας.
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Θέµα : ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού
Οδικού ∆ικτύου
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 25/02/04
- Καθορισµός κοινής θέσης

1. Στα πλαίσια της αυξανόµενης ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τους κινδύνους για
την ασφάλεια στις οδικές σήραγγες � κινδύνους τους οποίους έφεραν στο προσκήνιο τα
τραγικά ατυχήµατα που σηµειώθηκαν κατά τα τελευταία έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση � το
Συµβούλιο Μεταφορών, στις 17 Ιουνίου 1999, κατόπιν αιτήµατος που διατύπωσε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999), ζήτησε από την Επιτροπή να
προτείνει µέτρα για την προώθηση της ασφάλειας στις οδικές σήραγγες. Η Επιτροπή υπέβαλε
στις 31 ∆εκεµβρίου 2002 την προαναφερόµενη πρόταση οδηγίας µε στόχο την εξασφάλιση
ενιαίου, σταθερού και υψηλού επιπέδου προστασίας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες στις
σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου (TERN). Η εν λόγω προστασία θα επιτευχθεί
µε τη θέσπιση εναρµονισµένων στοιχειωδών απαιτήσεων ασφαλείας όσον αφορά την
υποδοµή, την εκµετάλλευση και τη σηµατοδότηση ώστε να βελτιωθεί η προστασία των
χρηστών του οδικού δικτύου σε όλες τις υφιστάµενες και µελλοντικές σήραγγες µήκους άνω
των 500 µέτρων, που αποτελούν µέρος του TERN.



6090/04 ΣΠΚ/κγ/ΕΚ 2
DG C III    EL

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι η πρόληψη των σοβαρών ατυχηµάτων τα

οποία θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον, και προκαλούν επίσης ζηµίες

στις εγκαταστάσεις των σηράγγων. ∆ευτερεύων στόχος της πρότασης είναι η µείωση των

πιθανών συνεπειών των ατυχηµάτων που σηµειώνονται στις σήραγγες.

2. Εν αναµονή της γνώµης του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο συµφώνησε ως προς µία γενική

προσέγγιση επί του εν λόγω σχεδίου οδηγίας κατά τη διάρκεια του Συµβουλίου Μεταφορών,

Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της 9ης Οκτωβρίου 20031. Η µετέπειτα εξέταση των

τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως περιλαµβάνονταν στη µετά την πρώτη

ανάγνωση γνώµη του της 9ης Οκτωβρίου 20032, κατέστησε σαφές ότι το Συµβούλιο δεν ήταν

σε θέση να εγκρίνει όλες τις εν λόγω τροπολογίες. Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο επέλεξε να

καθορίσει κοινή θέση, προσπαθώντας ταυτόχρονα να συµπεριλάβει στην κοινή του θέση όσο

το δυνατόν περισσότερες τροπολογίες.

3. Υπό τις παρούσες συνθήκες, προτείνεται, µε την επιφύλαξη συµφωνίας της ΕΜΑ, να κληθεί

το Συµβούλιο :

- να εγκρίνει το κείµενο, όπως έχει διατυπωθεί οριστικά από τους γλωσσοµαθείς

νοµικούς και περιλαµβάνεται στο έγγρ. 5238/04 TRANS 19 CODEC 29 OC 8, ως κοινή

του θέση, και

- να αποφασίσει να διαβιβάσει την κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

συνοδευόµενη από το σκεπτικό του Συµβουλίου που παρατίθεται στην προσθήκη του

προαναφερόµενου εγγράφου.

________________________

                                                
1 πρβ. έγγρ. 12429/03 TRANS 215 CODEC 1155 ADD 1 REV 1
2 πρβ. έγγρ. 13381/03 CODEC 1340 TRANS 248
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2002/0309 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

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

 
σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ασφαλείας που εφαρµόζονται στις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο (έγγραφο COM(2002) 769 τελικό – 2002/0309(COD)): 

 
30 ∆εκεµβρίου 2002 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής: 

 
18 Ιουνίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

 
9 Οκτωβρίου 2003 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 26 Φεβρουαρίου 2004 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 26 Φεβρουαρίου 2004 

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στη Λευκή βίβλο της για την πολιτική µεταφορών1, η Επιτροπή υπογραµµίζει την ανάγκη να 
θεσπιστεί ευρωπαϊκή οδηγία για την εναρµόνιση των ελάχιστων προτύπων ασφαλείας, µε 
στόχο να εδραιωθούν οι συνθήκες εγγύησης ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας για τους 
χρήστες σηράγγων που ανήκουν κυρίως στο διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών.  

Για το σκοπό αυτό υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση η οποία έχει στόχο την επιβολή 
απαιτήσεων οργανωτικής και τεχνικής φύσης για τις σήραγγες του οδικού διευρωπαϊκού 
δικτύου οι οποίες έχουν µήκος µεγαλύτερο των 500 µέτρων. 

                                                 
1 Λευκή βίβλος της Επιτροπής της 12ης Σεπτεµβρίου 2001 - Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε 

ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», COM (2001) 370 τελικό. 
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3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Η κοινή θέση ενσωµατώνει τις τροποποιήσεις που πρότεινε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη 
της πρόταση της 26ης Φεβρουαρίου 2004 η οποία αποβλέπει στην ενσωµάτωση των 
περισσότερων από τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη 
ανάγνωση. 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διαφέρει από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής στα 
εξής κύρια σηµεία: 

– Η αρχική πρόταση προέβλεπε ένα σχέδιο σταδιακής ανακαίνισης των σηράγγων που ήδη 
λειτουργούν µε την υποχρέωση να υπάρξει συµµόρφωση 10% των σηράγγων εντός 3 
ετών, 50% των σηράγγων εντός 6 ετών και 100% των σηράγγων εντός 10 ετών. Η κοινή 
θέση δεν περιλαµβάνει τις ενδιάµεσες αυτές προθεσµίες, επαφίοντας την ευθύνη για τον 
καθορισµό τους στα κράτη µέλη. Αντιθέτως, εισάγει µια ρήτρα στο νέο άρθρο 15 
«Εκθέσεις» η οποία προβλέπει ότι τα κράτη µέλη   απευθύνουν στην Επιτροπή σχέδιο 
ανακαίνισης των σηράγγων που ήδη λειτουργούν, 30 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας. Ενηµερώνουν την Επιτροπή για την κατάσταση προόδου της εκτέλεσης του 
σχεδίου ανά διετία. Αυτή η προσέγγιση είναι αποδεκτή από την Επιτροπή η οποία θα 
µεριµνήσει ώστε τα προτεινόµενα σχέδια να είναι ρεαλιστικά, και εποµένως να 
επιµερίζονται  οι εργασίες σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. 

– Η κοινή θέση προτείνει την εισαγωγή µιας ελαφρυµένης διαδικασίας επιτροπολογίας στο 
άρθρο 14 το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να επιτρέπουν, αφού τους 
υποβληθεί δεόντως τεκµηριωµένη αίτηση, παρέκκλιση από διατάξεις της οδηγίας µε 
σκοπό την εφαρµογή µιας τεχνικής καινοτοµίας εφόσον αυτή εξασφαλίζει ισοδύναµη ή 
καλύτερη προστασία. Αυτή η ελαφρυµένη διαδικασία, η οποία αποβλέπει στη 
διευκόλυνση της εξέτασης αιτήσεων για παρέκκλιση, είναι αποδεκτή στο βαθµό που 
ισχύει µε την προϋπόθεση ότι ούτε η Επιτροπή, ούτε κανένα άλλο κράτος µέλος δεν 
διατυπώνουν παρατήρηση. 

– Η κοινή θέση εισάγει ένα νέο άρθρο 15 «Εκθέσεις» το οποίο προβλέπει την υποχρέωση 
των κρατών µελών να προχωρούν σε τακτικό απολογισµό της εφαρµογής της οδηγίας και 
της αποτελεσµατικότητας της οδηγίας κατά τα ατυχήµατα που ενδεχοµένως σηµειώθηκαν 
στη διάρκεια του έτους. Το νέο αυτό άρθρο είναι αποδεκτό. 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση η οποία εγκρίθηκε µε οµοφωνία στις 26 Φεβρουαρίου 
2004 δεν προδίδει ούτε τους στόχους ούτε το πνεύµα της πρότασής της. Μπορεί εποµένως να 
την εγκρίνει. 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει, είτε αυτούσιες είτε διατηρώντας το πνεύµα τους, πολλές από τις 
τροπολογίες που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Εποµένως υπάρχει 
µεγάλος βαθµός σύγκλισης όσον αφορά τα κύρια σηµεία της πρότασης µεταξύ Συµβουλίου, 
Κοινοβουλίου και Επιτροπής. 

Η Επιτροπή καλεί συνεπώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεχτεί την κοινή θέση. Θα 
απαιτηθεί µακρόπνοη εργασία από τους µηχανικούς προκειµένου να τεθούν οι σήραγγες  σε 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της µελλοντικής οδηγίας και είναι σηµαντικό να ξεκινήσει 
αυτή η εργασία το συντοµότερο. 
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