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ΟΔΗΓΙΑ 2008/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για

την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων)

(Κείμενο ενδιαφέροντος ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2,

                                               

1 ΕΕ C 256, 27.10.2007, σ. 39.
2 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29 11 2007… (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην 

ΕΕ) κοινή θέση του Συμβουλίου της … (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην ΕΕ) και θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … .
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για τη συνέχιση των προσπαθειών που αποβλέπουν στη δημιουργία ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξέδωσαν την οδηγία 2004/49/ΕΚ1 με την οποία συγκροτείται κοινό κανονιστικό πλαίσιο 
για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

(2) Αρχικά, οι διαδικασίες έγκρισης για τη θέση σε λειτουργία σιδηροδρομικών οχημάτων 
ρυθμίζονταν από την οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά 
με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης 
ταχύτητας2 και την οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού 
διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος3 για τα νέα ή αναβαθμισμένα μέρη του 
κοινοτικού συστήματος σιδηροδρόμων, και την οδηγία 2004/49/ΕΚ για τα ήδη 
χρησιμοποιούμενα οχήματα. Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας 
και για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της κοινοτικής νομοθεσίας, όλες οι 
διατάξεις σχετικά με τις εγκρίσεις για τη θέση σε λειτουργία σιδηροδρομικών οχημάτων 
θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο νομοθέτημα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
διαγραφεί το σημερινό άρθρο 14 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ και να περιληφθεί νέα διάταξη 
σχετικά με την έγκριση θέσης σε λειτουργία ήδη χρησιμοποιούμενων σιδηροδρομικών 
οχημάτων στην οδηγία xxx/xxx/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της … , σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος+4

(«οδηγία για τη διαλειτουργικότητα») που αντικατέστησε τις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 
2001/16/ΕΚ

                                               

1 Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 
95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την 
οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών 
υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την 
πιστοποίηση ασφάλειας (ΕΕ L 164, 30.04.2004, σ. 44). Διορθωτικό στην ΕΕ L 220, 
21.06.2004, σ. 16.

2 ΕΕ L 235, 17.9.1996, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
2007/32/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141, 2.6.2007, σ. 63).

3 ΕΕ L 110, 20.4.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
2007/32/EΚ της Επιτροπής.

+ ΕΕ: στοιχεία της οδηγίας.
4 Βλ. σ. ... της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.



16133/3/07 REV 3 GA/ra 3
DG C 3 EL

(3) Η έναρξη ισχύος, την 1η Ιουλίου 2006, της Σύμβασης του 1999 για τις διεθνείς 

σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) είχε ως αποτέλεσμα νέους κανόνες για τα συμβόλαια 

χρήσης οχημάτων. Σύμφωνα με το προσάρτημα CUV (Uniform Rules concerning 

Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic – Ενιαίοι κανόνες για συμβάσεις 

χρήσης οχημάτων στη διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία) της σύμβασης αυτής, οι 

κάτοχοι δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να τηρούν μητρώο για τα βαγόνια τους σε 

σιδηροδρομική επιχείρηση. Η παλαιά συμφωνία RIV (Regolamento Internazionale Veicoli

– Διεθνής κανονισμός για τα οχήματα) μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων έπαυσε να 

ισχύει και αντικαταστάθηκε εν μέρει από τη νέα ιδιωτική και εκούσια σύμβαση GCU 

(General Contract of Use for Wagons - Γενική Σύμβαση Χρήσης Αμαξών) μεταξύ 

σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και κατόχων, σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι είναι 

υπεύθυνοι για τη συντήρηση των βαγονιών τους. Για να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές 

αυτές και να καταστεί ευκολότερη η εφαρμογή της οδηγίας 2004/49 για τα πιστοποιητικά 

ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να καθορισθούν η έννοια του 

«κατόχου» και η έννοια του «υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα» καθώς και τα 

χαρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ των φορέων αυτών και των σιδηροδρομικών 

επιχειρήσεων.

(4) Ο ορισμός του «κατόχου» θα πρέπει να πλησιάζει όσον το δυνατόν τον ορισμό που 

χρησιμοποιείται στη σύμβαση COTIF του 1999. Πολλοί φορείς μπορούν να 

προσδιοριστούν ως κάτοχοι οχήματος: π.χ. ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία για τη δημιουργία 

επιχειρήσεων από στόλο βαγονιών, η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων σε 

σιδηροδρομική επιχείρηση, η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο διαχειριστής υποδομής για τη 

συντήρηση των οικείων υποδομών, κλπ. Οι φορείς αυτοί ελέγχουν το όχημα προκειμένου 

να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεταφοράς από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους 

διαχειριστές υποδομής. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ο κάτοχος θα πρέπει να 

καταχωρισθεί σαφώς στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων (ΕΜΟ) του άρθρου 33 της οδηγίας 

για τη διαλειτουργικότητα.
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(5) Πριν τεθεί σε λειτουργία όχημα ή χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο, ο υπεύθυνος για τη 

συντήρησή του φορέας θα πρέπει να επισημαίνεται στο ΕΜΟ. Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος 

για τη συντήρηση φορέας μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο ή οργανισμός. Ωστόσο, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, σε οχήματα που τίθενται σε λειτουργία για 

πρώτη φορά σε τρίτη χώρα, σε οχήματα που ρυμουλκούνται με σκοπό να τεθούν σε 

λειτουργία σε άλλη θέση του δικτύου ή να αναλάβουν ειδικές υπηρεσίες μεταφορών, δεν 

είναι δυνατόν ή είναι άτοπο να καθορισθεί ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας. Σε 

τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική εθνική αρχή ασφαλείας θα πρέπει να μπορεί να 

αποδέχεται οχήματα στο δίκτυο για το οποίο είναι αρμόδια χωρίς να έχει αποδοθεί στα 

οχήματα υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας.

(6) Εφόσον ο εν λόγω υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή 

διαχειριστής υποδομής, το οικείο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας περιλαμβάνει το 

σύστημα συντήρησης και για κανένα από τα συστήματα αυτά δεν απαιτείται περαιτέρω 

πιστοποίηση. Αν ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας δεν είναι σιδηροδρομική 

επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής, τότε μπορεί να πιστοποιείται σύμφωνα με σύστημα 

που θα αναπτυχθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων και θα εγκριθεί από την 

Επιτροπή. Το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί για τον φορέα αυτό θα εγγυάται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις συντήρησης της παρούσας οδηγίας για οποιοδήποτε όχημα είναι 

υπεύθυνος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει στο σύνολο της Κοινότητας.
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(7) Οι απαιτήσεις συντήρησης αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τη 

διαλειτουργικότητα, ιδίως ως μέρους των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητος 

(ΤΠΔ) του τροχαίου υλικού. Ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

πρέπει να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των εν λόγω ΤΠΔ και των απαιτήσεων 

πιστοποίησης για τον υπεύθυνο για τη συντήρηση φορέα που θα εγκριθούν από την 

Επιτροπή. Η Επιτροπή θα το επιτύχει με τροποποίηση, κατά περίπτωση, των σχετικών 

ΤΠΔ χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που προβλέπει η οδηγία για τη διαλειτουργικότητα.

(8) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η περαιτέρω ανάπτυξη και 

βελτίωση της ασφαλείας των κοινοτικών σιδηροδρόμων, δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και συνεπώς, λόγω του μεγέθους της 

δράσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα είναι 

δυνατόν να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της 

Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία 

δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(9) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/49/ΕΚ θεσπίζονται σύμφωνα 

με την απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί 

καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή1.

                                               

1 ΕΕ L 184, 17.07.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
αριθ. 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.07.2006, σ. 11).
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(10) Η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί να αναθεωρεί και να προσαρμόζει 

παραρτήματα της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, να θεσπίζει και να αναθεωρεί κοινές μεθόδους και 

κοινούς στόχους ασφαλείας καθώς και να θεσπίσει σύστημα πιστοποίησης όσον αφορά τη 

συντήρηση. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως 

αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, μεταξύ 

άλλων με τη συμπλήρωσή της διά νέων μη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται 

κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(11) Κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό δίκτυο και δεν προτίθενται να αποκτήσουν 

στο άμεσο μέλλον, θα υποβάλλοντο σε δυσανάλογη και περιττή υποχρέωση εάν όφειλαν 

να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία. 

Επομένως, τα κράτη μέλη αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν, για όσο διάστημα δεν διαθέτουν 

σιδηροδρομικό δίκτυο, από την υποχρέωση να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκτυο και να 

εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία.

(12) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας1, 

τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συντάσσουν και να δημοσιοποιούν, προς ίδιο όφελος 

και προς το συμφέρον της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, στους οποίους θα 

παρουσιάζεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, ο συσχετισμός μεταξύ της παρούσας οδηγίας 

και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

(13) Η οδηγία 2004/49/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

                                               

1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.
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Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η οδηγία 2004/49/ΕΚ τροποποιείται κατά τα εξής:

1) Στο άρθρο 3 προστίθενται οι εξής ορισμοί:

«ιθ) «κάτοχος»: το πρόσωπο ή ο φορέας ο οποίος, όντας ιδιοκτήτης ή νομέας οχήματος, 

το εκμεταλλεύεται ως μέσο μεταφοράς καταχωρισμένο στο Εθνικό Μητρώο 

Οχημάτων (ΕΜΟ) του άρθρου 33 της οδηγίας 2008/xxx/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του 

κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος(*)+ («οδηγία για τη διαλειτουργικότητα»),

κ) «υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας»: ο υπεύθυνος για τη συντήρηση του 

οχήματος φορέας που έχει καταχωρισθεί με την ιδιότητα αυτή στο ΕΜΟ

κα) «όχημα»: σιδηροδρομικό όχημα κινούμενο με δικούς του τροχούς επί 

σιδηροδρομικών γραμμών, με ή χωρίς έλξη. Το σιδηροδρομικό όχημα αποτελείται 

από ένα ή περισσότερα δομικά και λειτουργικά υποσυστήματα ή μέρη των 

υποσυστημάτων αυτών.

____________________

* ΕΕ L …»·

2) Στο άρθρο 4, παράγραφος 4, ο όρος «συντηρητής συρμών» αντικαθίσταται από τον όρο 

«συντηρητής».

                                               

+ ΕΕ: αριθμός και ημερομηνία της οδηγίας.
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3) Το άρθρο 5, παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πριν από τις 30 Απριλίου 2009, το Παράρτημα Ι αναθεωρείται, ιδίως για να 

συμπεριλάβει τους κοινούς ορισμούς των ΚΔΑ και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού 

του κόστους ατυχημάτων. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 

ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται κατά την κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.».

4) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«1. Πριν από τις 30 Απριλίου 2008, η Επιτροπή θεσπίζει την πρώτη σειρά ΚΜΑ 

που καλύπτει τουλάχιστον τις μεθόδους που περιγράφονται στην παράγραφο 3,

σημείο α). Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν από τις 30 Απριλίου 2010, η Επιτροπή θεσπίζει δεύτερη σειρά ΚΜΑ που 

καλύπτει τις λοιπές μεθόδους που περιγράφονται στην παράγραφο 3. 

Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 

της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται κατά την 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27,

παράγραφος 2α.».
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β) Η παράγραφος 3, στοιχείο γ), αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«γ) εφόσον δεν διέπονται από ΤΠΔ, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να 

ελέγχεται εάν τα διαρθρωτικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος 

λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.»

γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«4. Οι ΚΜΑ αναθεωρούνται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την 

εφαρμογή της καθώς και τη συνολική εξέλιξη της ασφάλειας των 

σιδηροδρόμων και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών κατά το άρθρο 4,

παράγραφος 1. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 

ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς 

της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.»

5) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 3, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από τα εξής:

«Η πρώτη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται σε εξέταση των υφισταμένων στόχων και 

επιδόσεων ασφαλείας στα κράτη μέλη και εξασφαλίζει ότι δεν μειώνονται οι 

σημερινές επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας του σιδηροδρομικού συστήματος σε 

κανένα κράτος μέλος. Θεσπίζονται από την Επιτροπή πριν από τις 30 Απριλίου 2009 

και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο 

αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 

οδηγίας, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.
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Η δεύτερη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται στην κτηθείσα εμπειρία από την πρώτη 

σειρά σχεδίων ΚΣΑ και την εφαρμογή τους. Αντικατοπτρίζουν όλους τους τομείς 

προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια. Θεσπίζονται από 

την Επιτροπή πριν από τις 30 Απριλίου 2011 και δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 

τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά 

συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 

οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.».

β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι ΚΣΑ αναθεωρούνται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εξέλιξη της 

ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 

τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων

διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 

στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.».

6) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Το πιστοποιητικό ασφαλείας αποδεικνύει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση έχει 

θεσπίσει το σύστημά της για διαχείριση της ασφάλειας και είναι σε θέση να πληροί 

τις απαιτήσεις των ΤΠΔ και άλλης σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των 

εθνικών κανόνων ασφάλειας, προκειμένου να ελέγχει επιτυχώς τους κινδύνους και 

να παρέχει με ασφάλεια υπηρεσίες μεταφοράς στο δίκτυο.».
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β) Η παράγραφος 2, στοιχείο β), αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«β) πιστοποίηση που επιβεβαιώνει την αποδοχή μέτρων που λαμβάνει η 

σιδηροδρομική επιχείρηση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις που επιβάλλει η ασφαλής εκμετάλλευση του σχετικού δικτύου. Οι 

απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν εφαρμογή των ΤΠΔ και των εθνικών 

κανόνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων των κανόνων επιχειρησιακής 

λειτουργίας του δικτύου, την αποδοχή πιστοποιητικών προσωπικού και την 

άδεια θέσης σε λειτουργία των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις . Η πιστοποίηση βασίζεται στην τεκμηρίωση που 

υποβάλλει η σιδηροδρομική επιχείρηση όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα IV.».

7) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται με το εξής:

«Άρθρο 14

Συντήρηση οχημάτων

1. Κάθε όχημα, πριν τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο έχει φορέα που 

είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του. Ο φορέας αυτός καταχωρείται στο ΕΜΟ 

σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα

2. Οι σχετικές εθνικές αρχές ασφάλειας μπορεί να αποφασίζουν, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και στο πλαίσιο των οικείων δικτύων, παρεκκλίσεις από την υποχρέωση 

κατά την παράγραφο 1.
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3. Με την επιφύλαξη της ευθύνης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των 

διαχειριστών υποδομής κατά το άρθρο 4, ο αρμόδιος για τη συντήρηση φορέας 

εξασφαλίζει, μέσω συστήματος συντήρησης, ότι τα οχήματα βρίσκονται σε ασφαλή 

κατάσταση κυκλοφορίας.

4. Εφόσον ο αρμόδιος για τη συντήρηση φορέας είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή 

διαχειριστής υποδομής το σύστημα στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 3 του 

παρόντος άρθρου θεσπίζεται διά του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας του

άρθρου 9.

5. Αν ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας δεν είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή 

διαχειριστής υποδομής, μπορεί να πιστοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 6.

6. Με βάση σύσταση του Οργανισμού, η Επιτροπή, το αργότερο στις …*, θεσπίζει 

μέτρο για την απόδοση πιστοποιητικού στο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη 

συντήρηση όσον αφορά το οικείο σύστημα συντήρησης. Το μέτρο αυτό, που 

αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά 

συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 

οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α. Το μέτρο περιλαμβάνει τις 

απαιτήσεις για την πιστοποίηση του υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα με βάση 

την έγκριση του οικείου συστήματος συντήρησης, της μορφής και ισχύος του 

πιστοποιητικού και τον οργανισμό ή οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την 

έκδοσή του, καθώς και τους αναγκαίους ελέγχους για τη λειτουργία του συστήματος 

πιστοποίησης.

                                               

* Ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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7. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 επιβεβαιώνουν τη 

συμβατότητα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 και ισχύουν στο σύνολο της 

Κοινότητας. Αν ο αρμόδιος για τη συντήρηση φορέας δεν έχει πιστοποιηθεί, η 

σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής διασφαλίζουν, μέσω του 

οικείου συστήματος διαχείρισης κατά το άρθρο 9, ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες 

συντήρησης εφαρμόζονται δεόντως.

8) Το άρθρο 16, παράγραφος 2, τροποποιείται ως εξής:

α) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το εξής:

«α) έγκριση της θέσης σε λειτουργία των διαρθρωτικών υποσυστηµάτων που

αποτελούν το σιδηροδρομικό σύστημα , σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 

για τη διαλειτουργικότητα και εξακρίβωση ότι αυτά τα υποσυστήµατα 

λειτουργούν και συντηρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές βασικές απαιτήσεις,»,

β) Το στοιχείο β) διαγράφεται.

γ) Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το εξής:

«ζ) διασφάλιση ότι τα οχήματα είναι δεόντως καταχωρισμένα στο ΕΜΟ και ότι οι 

πληροφορίες για την ασφάλεια που περιέχονται στο ΕΜΟ είναι ακριβείς και 

ενηµερωµένες,»,
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9) Στο άρθρο 18 προστίθεται το εξής στοιχείο:

«ε) τις παρεκκλίσεις που αποφασίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2.»,

10) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26

Αναπροσαρμογή των Παραρτημάτων

Τα παραρτήματα αναπροσαρμόζονται βάσει της επιστημονικής και τεχνικής προόδου. Το 

μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 

οδηγίας , θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει 

το άρθρο 27, παράγραφος 2α.».

11) Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:

«2α. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του άρθρου 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και του άρθρου 7 της 

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

ίδιας απόφασης.»

β) η παράγραφος 4 διαγράφεται.

12) Διαγράφεται το σημείο 3 του Παραρτήματος ΙΙ.
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Άρθρο 2

Εφαρμογή και μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

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

απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις …*.

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 

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

τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Οι υποχρεώσεις για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκιο και την εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας δεν ισχύουν για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Μάλτας ενόσω 

δεν υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο στο έδαφός τους.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

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

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                               

* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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I. Εισαγωγή

Στις 13 Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή υπέβαλε τις ακόλουθες τρεις νομοθετικές προτάσεις που 

στοχεύουν πρωτίστως στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των σιδηροδρομικών οχημάτων σε

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση:

 πρόταση οδηγίας η οποία τροποποιεί την οδηγία 2004/49/EΚ για την ασφάλεια των 

κοινοτικών σιδηροδρόμων 1 (στο εξής καλούμενη: «οδηγία για την ασφάλεια των 

σιδηροδρόμων»), 

 πρόταση οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος 2

(στο εξής καλούμενη: «οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων»),

 πρόταση κανονισμού ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη 

σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων 3 (στο εξής καλούμενος «κανονισμός για 

τον Οργανισμό»).

Στις 29 Νοεμβρίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση.

Το Συμβούλιο θα καθορίσει την κοινή του θέση στις 3 Μαρτίου 2008. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 

κατά τις εργασίες του τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής4. Η Επιτροπή των 

Περιφερειών αποφάσισε να μην εκφέρει γνώμη επί των προαναφερόμενων προτάσεων.

II. Ανάλυση της κοινής θέσης

1. Γενικά

Για να μπορέσουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές να διαδραματίσουν καίριο ρόλο όσον αφορά τη 

βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο στοχεύει στην προοδευτική 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Υπό το πρίσμα αυτό, το 

Συμβούλιο θεωρεί ότι οι τρεις νομοθετικές προτάσεις που αναδιατυπώνουν τις οδηγίες για τη 

διαλειτουργικότητα των συμβατικών και των υψηλών ταχυτήτων σιδηροδρόμων, και τροποποιούν 

την οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τον κανονισμό για τον Οργανισμό, μπορούν 

να βελτιώσουν σημαντικά το τεχνικό μέρος του ρυθμιστικού πλαισίου για τους ευρωπαϊκούς 

σιδηροδρόμους. 

                                               
1 ΕΕ C 126, 07.06.2007, σ. 7.
2 ΕΕ C 126, 07.06.2007, σ. 7.
3 ΕΕ C 126, 07.06.2007, σ. 7.
4 ΕΕ C 256, 27.10.2007, σ. 39.
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Οι εν λόγω προτάσεις περιορίζουν τα υφιστάμενα εμπόδια της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
σιδηροδρομικών οχημάτων στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, διευκολύνοντας κατά τον τρόπο 
αυτό την διαποδοχή των εγκρίσεων σιδηροδρομικών οχημάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Δεδομένου ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σε πρώτη 
ανάγνωση ως προς την πρόταση οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, το 
Συμβούλιο μπορεί πλέον να εκδώσει την προτεινόμενη νομοθετική πράξη όπως τροποποιήθηκε. 
Ωστόσο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσαν να εναρμονίσουν τις 
αντίστοιχες θέσεις τους σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τις προτάσεις που τροποποιούν την 
οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τον κανονισμό για τον Οργανισμό. Ως εκ τούτου, 
το Συμβούλιο υιοθέτησε κοινές θέσεις για αμφότερες τις προτάσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
εν προκειμένω τις τροπολογίες που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις γνωμοδοτήσεις του 
σε πρώτη ανάγνωση. 

2. Βασικά θέματα πολιτικής

Οι τρεις κυριότερες τροποποιήσεις που επέφερε το Συμβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής 
παρατίθενται κατωτέρω. Επίσης, το Συμβούλιο προβλέπει καθεστώς εξαίρεσης για την Κύπρο και 
τη Μάλτα.

2.1 Υπαγωγή όλων των διατάξεων που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης σε μια ενιαία πράξη

Οι ισχύουσες σήμερα οδηγίες για την ασφάλεια και για τη διαλειτουργικότητα των 
σιδηροδρόμων περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης για τη θέση 
σε λειτουργία των σιδηροδρομικών οχημάτων. Η οδηγία για τη διαλειτουργικότητα 
πραγματεύεται τα νέα ή αναβαθμισμένα μέρη του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος, 
ενώ η οδηγία για την ασφάλεια αφορά τα ήδη χρησιμοποιούμενα οχήματα. Σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και αποσκοπώντας στην 
απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας, το Συμβούλιο συγκεντρώνει όλες τις διατάξεις περί 
εγκρίσεων για τη θέση σε λειτουργία των οχημάτων σε μια ενιαία νομοθετική πράξη. Προς το 
σκοπό αυτό, το ισχύον αλλά τροποποιημένο άρθρο 14, το νέο άρθρο 14α και το νέο 
Παράρτημα της πρότασης που τροποποιεί την οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων 
μεταφέρονται στην αναδιατυπωμένη οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναίνεσε με τη μεταφορά αυτή στα πλαίσια της συμφωνίας σε 
πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων. 
Συνεπώς, το Συμβούλιο μπορεί να δεχθεί καταρχήν τις τροπολογίες 20, 26 και 27 ως έχουν. 
Επίσης, το Συμβούλιο μπορεί να υποστηρίξει επί της αρχής την τροπολογία 18 εκτιμώντας 
ότι, συνεπεία της μεταφοράς, ο νομοθέτης μπορεί να απόσχει από οιαδήποτε μνεία των 
διαδικασιών έγκρισης στην τροποποιημένη οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. 
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2.2 Αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη συντήρηση

Ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος από 1ης Ιουλίου 2006 της νέας Σύμβασης για τις διεθνείς 

σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) του 1999, οι κάτοχοι οχημάτων δεν υποχρεούνται πλέον 

να καταχωρούν τα βαγόνια τους σε μητρώα σιδηροδρομικής επιχείρησης. Ως αντίδραση στην 

εξέλιξη αυτή και για να είναι σε θέση οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να παρέχουν ασφαλείς 

μεταφορικές υπηρεσίες στο δίκτυο, το Συμβούλιο προσδιορίζει το νέο πλέγμα των ρόλων και 

αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη συντήρηση. Προς το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο προωθεί νέο 

ορισμό του «κατόχου» και καθιερώνει την έννοια «αρμόδιος φορέας συντήρησης». 

Για να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του κατόχου και του οχήματός του, η οποία να είναι 

όσο το δυνατόν εγγύτερη στον ορισμό της COTIF, το Συμβούλιο θεσπίζει την υποχρέωση 

των κατόχων να καταχωρούνται με αυτήν την ιδιότητα στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων. Το 

Συμβούλιο μπορεί να δεχθεί ως έχει την τροπολογία 8 αφ’ ής στιγμής το Συμβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν με τον ορισμό του «κατόχου». Εξάλλου, η τροπολογία 

9 που εισήχθη για να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη ορολογία, μπορεί να γίνει καταρχήν 

δεκτή.

Η κοινή θέση προβλέπει ότι οι αρμόδιοι φορείς συντήρησης φροντίζουν ώστε τα οχήματα να 

βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση κυκλοφορίας μέσω του συστήματος συντήρησης. Ως εκ 

τούτου κάθε όχημα, προτού τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο, πρέπει να 

διαθέτει φορέα που να είναι αρμόδιος για τη συντήρησή του. Επιπλέον, κάθε αρμόδιος 

φορέας συντήρησης πρέπει να είναι καταχωρημένος σε Εθνικό Μητρώο Οχημάτων. Σε 

εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις που αφορούν αποκλειστικά το οικείο δίκτυο, η Εθνική 

Αρχή Ασφάλειας δύναται να αποφασίσει να παρεκκλίνει από την υποχρέωση ανάθεσης σε 

αρμόδιο φορέα της συντήρησης ενός οχήματος. Οι εξαιρέσεις αυτές θα δημοσιεύονται στην 

ετήσια έκθεση που υποβάλλει η εν λόγω αρχή. Στόχος του Συμβουλίου είναι να μπορούν οι 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής να αναγνωρίζουν ευχερώς τον

φορέα συντήρησης του οχήματος που εκμεταλλεύονται.
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2.3 Πιστοποίηση της συντήρησης

Για να δοθεί η διαβεβαίωση τόσο στις εθνικές αρχές ασφάλειας όσο και στους συμμετέχοντες 
στην αλυσίδα μεταφοράς ότι πράγματι ελέγχεται η συντήρηση των βαγονιών, το Συμβούλιο 
επιλέγει να ενισχύσει τη διάταξη που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής για την 
πιστοποίηση της συντήρησης. Η Επιτροπή πρότεινε να θεσπιστεί, όπου χρειάζεται, σύστημα 
πιστοποίησης της συντήρησης για τους κατόχους. Αντιθέτως, το Συμβούλιο συμφωνεί ως 
προς διάταξη που υποχρεώνει την Επιτροπή να θεσπίσει, το αργότερο ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος της πρότασης για την τροποποίηση της οδηγίας για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων, μέτρα για την καθιέρωση της πιστοποίησης των αρμόδιων φορέων 
συντήρησης σε αναφορά προς τα οικεία συστήματα συντήρησης. Τόσο στην πρόταση της 
Επιτροπής όσο και στην κοινή θέση του Συμβουλίου, το εν λόγω σύστημα πιστοποίησης 
βασίζεται σε σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Το Συμβούλιο 
εξασφαλίζει ότι το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί θα ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα και 
θα εγγυάται ότι ο πιστοποιημένος φορέας πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την 
ασφάλεια των σιδηροδρόμων για τη συντήρηση οιουδήποτε οχήματος του οποίου έχει την 
ευθύνη.

Επιπλέον, οι αρμόδιοι φορείς συντήρησης μπορούν να συμμετέχουν στο εν λόγω σύστημα 
πιστοποίησης σε εθελούσια βάση. Τέλος, για να γίνει σαφές ότι δεν θεσπίζονται νέες 
απαιτήσεις για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδομής, το 
Συμβούλιο διευκρινίζει ότι το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που οφείλουν να 
εγκαταστήσουν ήδη από τώρα οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής 
δυνάμει της ισχύουσας οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, περιλαμβάνει σύστημα 
συντήρησης.

Στην τροπολογία 21, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει ένα σύστημα συντήρησης 
σιδηροδρομικών οχημάτων το οποίο διαφέρει σε δύο βασικά σημεία από το σύστημα του 
Συμβουλίου. Κατά πρώτον, ενώ το Συμβούλιο - σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής της 
28ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση Τεχνικής Προδιαγραφής για τη Διαλειτουργικότητα (TSI) 
των βαγονιών καθώς και με την απόφαση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2007 για τη 
θέσπιση κοινής προδιαγραφής του Εθνικού Μητρώου Οχημάτων - καθιερώνει την έννοια του 
αρμόδιου φορέα συντήρησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιστά τον κάτοχο άμεσα 
υπεύθυνο για τη συντήρηση του οχήματος. Κατά δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επιδιώκει την καθιέρωση υποχρεωτικού συστήματος για την πιστοποίηση της συντήρησης, 
ενώ το Συμβούλιο, ακολουθώντας, τη συνολική προσέγγιση που περιγράφεται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, προβλέπει την εθελούσια εφαρμογή του συστήματος.
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Το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί την τροπολογία 21 για τρεις λόγους. Πρώτον, η ανάθεση 

της ευθύνης για τη συντήρηση του οχήματος στον κάτοχο δεν φαίνεται να συνάδει με τη 

γενική ευθύνη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής για την 

ασφαλή διεξαγωγή των μεταφορών όπως προβλέπεται σε βασικές διατάξεις της οδηγίας για 

την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και ιδίως το άρθρο 4. Δεύτερον, το Συμβούλιο θεωρεί ότι 

δεν ενδείκνυται πάντοτε η υποχρεωτική συμμετοχή σε σύστημα συντήρησης, η οποία θα 

μπορούσε να συνεπάγεται περιττά διοικητικά έξοδα, για παράδειγμα στην περίπτωση 

βαγονιών που προέρχονται από τρίτες χώρες ή άλλων τύπων οχημάτων όπως των μηχανών

έλξης και των επιβατηγών. Τρίτον, το Συμβούλιο εκφράζει φόβους ότι η ανάθεση στους 

κατόχους της ευθύνης της συντήρησης, η οποία προϋποθέτει ειδική τεχνογνωσία, θα 

μπορούσε να επιβαρύνει την ανάπτυξη των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

2.4 Εξαίρεση για την Κύπρο και τη Μάλτα

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κύπρος και η Μάλτα δεν διαθέτουν σιδηροδρομικά 

συστήματα, το Συμβούλιο προβλέπει στην κοινή του θέση ότι αυτά τα δύο κράτη εξαιρούνται 

από την υποχρέωση μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας η οποία 

τροποποιεί την οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων ενόσω δεν έχει εγκατασταθεί 

σιδηροδρομικό σύστημα στο έδαφός τους.

III. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η αντίδραση του Συμβουλίου στις τροπολογίες 8, 9, 18, 20, 21, 26 και 27 παρατίθεται στα βασικά 

θέματα ανωτέρω.

Επίσης, το Συμβούλιο μπορεί να δεχθεί πλήρως την τροπολογία 2 για τους πίνακες συσχετισμού. 

Επιπλέον, οι τροπολογίες 16 και 17 όσον αφορά τη διόρθωση γλωσσικού κειμένου μπορούν να 

γίνουν καταρχήν δεκτές. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί για νομικούς ή τεχνικούς 

λόγους τις ακόλουθες τροπολογίες:

 την τροπολογία 3: οι στόχοι της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής·
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 τις αλληλένδετες τροπολογίες 4 έως 7: ο προτεινόμενος ορισμός των «εθνικών κανόνων 

ασφάλειας» δεν συμβαδίζει με το Παράρτημα II της οδηγίας για την ασφάλεια των 

σιδηροδρόμων, στο οποίο υπάρχει περιγραφή των εθνικών κανόνων ασφάλειας, ενώ ο όρος 

«στοιχειώδεις απαιτήσεις» θεωρείται περιορισμένης εμβέλειας·

 την τροπολογία 14: το Συμβούλιο εκτιμά ότι συζήτηση για τη δημιουργία κοινών στόχων 

ασφάλειας διεξήχθη ήδη κατά την έγκριση της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων 

και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί εκ νέου. Επιπλέον, το Συμβούλιο σημειώνει ότι, βάσει του 

άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού για τον Οργανισμό, έχουν ήδη προβλεφθεί στις

συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, μεταξύ άλλων για τους κοινούς 

στόχους ασφάλειας, λεπτομερείς αναλύσεις κόστους-ωφέλειας·

 την τροπολογία 19: δεν συμφωνεί με τη δομή της κοινής θέσης·

 την τροπολογία 22: αφορά το ποιος θα εξουσιοδοτείται να ζητεί τεχνική γνωμοδότηση από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Ωστόσο, το θέμα αυτό δεν είναι πλέον 

αμφιλεγόμενο, εφόσον στην οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία επί του συγκεκριμένου 

σημείου·

 τις τροπολογίες 1, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 και 25: αφορούν την επιτροπολογία στα πλαίσια 

της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει την επείγουσα διαδικασία για αρκετά

μέτρα. Εφόσον τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 

τροποποίηση ή τη συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας για την ασφάλεια των 

σιδηροδρόμων, το Συμβούλιο συμφωνεί με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι,

για τα μέτρα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει σύμφωνα με την 

κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Ωστόσο, η δυνατότητα εφαρμογής της επείγουσας 

διαδικασίας φαίνεται δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό εφόσον όλα τα σχετικά 

μέτρα συνδέονται με την τήρηση συγκεκριμένης προθεσμίας ή πρέπει να επανεξετάζονται σε 

τακτικά διαστήματα.
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IV. Συμπέρασμα

Οι τρεις νομοθετικές προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας 

των σιδηροδρομικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνιστούν σημαντική 

συμβολή για την περαιτέρω ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Το Συμβούλιο 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο επί των τριών αυτών

προτάσεων, επιτυγχάνοντας ιδίως συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση επί της οδηγίας για τη

διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν στέρεη βάση ώστε να 

εξεύρουν συμβιβαστικές λύσεις και οι δύο συννομοθέτες όσον αφορά τις προτάσεις που 

τροποποιούν την οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τον κανονισμό για τον 

Οργανισμό, κατά τις συζητήσεις τους σε δεύτερη ανάγνωση.

__________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 7.3.2008 
COM(2008) 137 τελικό 

2006/0272 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

µε αντικείµενο 

την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο όσον αφορά την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/49/ΕΚ, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων 
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2006/0272 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

µε αντικείµενο 

την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο όσον αφορά την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/49/ΕΚ, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2006) 784 τελικό – 2006/0272 COD): 

13.12.2006 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής: 

11.07.2007 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πρώτη 
ανάγνωση: 

29.11.2007 

Ηµεροµηνία καθορισµού της κοινής θέσης, µε οµοφωνία: 03.03.2008 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στις 13 ∆εκεµβρίου 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σειρά µέτρων για να υποστηριχθεί 
η αναζωογόνηση του τοµέα των σιδηροδρόµων µε την εξάλειψη των εµποδίων που τίθενται 
στην κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών στο ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο. 

Η Επιτροπή δροµολόγησε την πρωτοβουλία αυτή για δύο κυρίως λόγους, που είναι: 

– η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αµαξοστοιχιών στην ΕΕ, µε διαφανέστερη 
και αποτελεσµατικότερη διαδικασία θέσης αµαξοστοιχιών σε χρήση· 

– η απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος, µε ενοποίηση και συγχώνευση των 
οδηγιών για την σιδηροδροµική διαλειτουργικότητα. 

Ένα από τα µέτρα αυτά συνίσταται στην τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για τη 
σιδηροδροµική ασφάλεια. Με την πρότασή της η Επιτροπή επιδιώκει τρεις στόχους: 

– την ένταξη της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης αδειών θέσης σε χρήση που έχουν ήδη 
εκδοθεί από κάποιο κράτος µέλος. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το τροχαίο υλικό έχει ήδη 
αποτελέσει αντικείµενο έγκρισης για θέση σε χρήση σε κάποιο κράτος µέλος δεν θα 
χρειαστεί να αποτελέσει, ενδεχοµένως, αντικείµενο συµπληρωµατικής πιστοποίησης σε 
άλλο κράτος µέλος παρά µόνο σε ό,τι αφορά τις εθνικές συµπληρωµατικές απαιτήσεις που 
απορρέουν, παραδείγµατος χάρη, από χαρακτηριστικά του τοπικού δικτύου· 
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– την επέκταση των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα 
απογραφής των διάφορων τεχνικών διαδικασιών και κανόνων που ισχύουν και να 
καταρτίσει και να επικαιροποιεί (επεκτείνοντάς τον) κατάλογο των απαιτήσεων που πρέπει 
να επαληθεύονται µόνο µία φορά, είτε διότι πρόκειται για κανόνες διεθνώς 
αναγνωρισµένους είτε διότι µπορεί να αναγνωριστούν ως ισοδύναµοι· 

– την αποσαφήνιση των σχέσεων µεταξύ της επιχείρησης σιδηροδρόµων και του φορέα που 
είναι αρµόδιος για την συντήρηση. Όντως, η έναρξη ισχύος της νέας σύµβασης σχετικά µε 
τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές (COTIF 1999) συνεπάγεται την εφαρµογή νέων 
κανόνων στον τοµέα των συµβάσεων χρήσης των οχηµάτων. Για το λόγο αυτό προτείνεται 
να οριστεί η έννοια του κατόχου φορταµαξών και να διευκρινιστεί η σχέση µεταξύ της 
επιχείρησης και του κατόχου φορταµαξών, µεταξύ άλλων στον τοµέα της συντήρησης. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Τα τρία θεσµικά όργανα κατέβαλαν προσπάθεια να διευκολύνουν την επίτευξη συµφωνίας 
σύντοµα για το θέµα αυτό σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό όµως δεν κατέστη δυνατό λόγω 
αιτηµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία βασικά αφορούσαν τον καθορισµό των 
σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων και κατόχων οχηµάτων στον τοµέα της συντήρησης. 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου, που καθορίστηκε οµόφωνα, δεν αντιβαίνει στους ουσιώδεις 
στόχους και στη φιλοσοφία που διέπει την πρόταση της Επιτροπής. 

Πέραν τούτου, η κοινή θέση του Συµβουλίου ήδη ενσωµατώνει µέρος των τροπολογιών που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και εξασφαλίζει την 
αναγκαία συνοχή µε την αναδιατύπωση των οδηγιών των σχετικών µε τη σιδηροδροµική 
διαλειτουργικότητα (πρόταση COM(2006)783 τελικό – 2006/273 (COD)), που αποτέλεσε 
αντικείµενο συµφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Ειδικότερα, συµφωνήθηκε να µεταφερθεί το 
περιεχόµενο του άρθρου 14 της οδηγίας για τη σιδηροδροµική ασφάλεια (καθώς και του νέου 
άρθρου 14α) στη νέα οδηγία για την διαλειτουργικότητα, µε σκοπό την συγκέντρωση σε µία 
και µόνο πράξη όλων των διαδικασιών που αφορούν τη θέση σιδηροδροµικών οχηµάτων σε 
χρήση. 

4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

4.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την 
Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 2, 9, 19, 20, 24, 25, 26 και 27 που αποσαφηνίζουν, διευκρινίζουν ή 
συµπληρώνουν την πρόταση της Επιτροπής. 

Οι τροπολογίες 1, 10, 11, 12, 13, 15 και 23, οι οποίες όµως πρέπει να προσαρµοστούν στην 
τυπική ορολογία της απόφασης 2006/512/ΕΚ του Συµβουλίου, για την τροποποίηση της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ περί καθορισµού των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. 
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Η τροπολογία 8: η παραποµπή στο ΕΜΟ (Εθνικό Μητρώο Οχηµάτων - NVR) είναι σύµφωνη 
µε την απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε το ΕΜΟ της 9ης Νοεµβρίου 20071. Όµως ο 
ορισµός αυτός τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο στην κοινή του θέση, ώστε να καταστεί 
συνεπής µε το νέο άρθρο σχετικά µε την συντήρηση των οχηµάτων. 

Όσον αφορά την τροπολογία 18, η πρώτη παράγραφος δεν είναι πλέον αναγκαία, διότι 
συµφωνήθηκε να µεταφερθεί το περιεχόµενο του άρθρου 14 στη νέα οδηγία για την 
σιδηροδροµική διαλειτουργικότητα. 

4.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την 
Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 3, διότι για τη σχέση µεταξύ της οδηγίας για την διαλειτουργικότητα και της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ (θέση σε εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στην προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στην εργασία και µε την οποία 
θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνεπάγεται η 
σιδηροδροµική µεταφορά για τους εργαζοµένους) υπάρχει ήδη αναφορά στην αιτιολογική 
σκέψη 14 της ισχύουσας οδηγίας. 

Οι τροπολογίες 4-5-6 και 7, διότι δεν θα ήταν σκόπιµη η τροποποίηση του αρχικού ορισµού 
των «εθνικών κανόνων προέλευσης» που περιέχεται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ για την 
ασφάλεια των σιδηροδρόµων, της οποίας µόλις πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών µελών. Ο ορισµός αυτός δεν αµφισβητήθηκε ποτέ από τους 
ενδιαφερόµενους. Κατά βάθος, οι εθνικοί κανόνες για την ασφάλεια δεν αφορούν όλες τις 
βασικές απαιτήσεις των οδηγιών για την σιδηροδροµική διαλειτουργικότητα. Χάριν 
παραδείγµατος αναφέρεται ότι ορισµένες αφορούν το περιβάλλον. 

Όσον αφορά την τροπολογία 14, οι στόχοι των ΚΣΑ (Κοινοί Στόχοι Ασφάλειας) και της 
διαδικασίας για την έγκρισή τους έχουν συµφωνηθεί το έτος 2004. Οι εργασίες έχουν ήδη 
προχωρήσει και δεν θα ήταν σκόπιµη η τροποποίηση των παραδοχών των οποίων προχωρεί η 
ανάπτυξη. Εξάλλου, στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της αρχικής οδηγίας ήδη προβλέπεται 
ανάλυση κόστους και ωφέλειας. 

Οι τροπολογίες 16 και 17, που αναφέρονται σε υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και για τις 
οποίες στο πλαίσιο της κοινής θέσης του Συµβουλίου προέκυψε διατύπωση συνεπέστερη µε 
την υπόλοιπη οδηγία. 

Η τροπολογία 22, η οποία αφορά τη δυνατότητα προσφυγής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων 
σε τεχνική γνωµοδότηση σε περίπτωση αρνητικής απόφασης σχετικά µε την έκδοση 
πιστοποιητικών ασφαλείας ή εγκρίσεων ασφαλείας εκ µέρους της αρχής για την ασφάλεια, 
διότι υπερβαίνει τους στόχους που καθορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής. 

4.3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές 
από την Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στην 
κοινή θέση 

Η τροπολογία 21, την οποία η Επιτροπή είχε αποδεχθεί κατ’ αρχήν. Όµως το κείµενο της 
κοινής θέσης βασίζεται στην αρχή «φορέα υπεύθυνου για την συντήρηση», που αποτελεί 
πλέον µέρος του νέου κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου (ορίζεται στην ΤΠ∆ “φορτάµαξες” 

                                                 
1 ΕΕ L 305 της 23.11.2007, σ. 30. 
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(εµπορικά φορτηγά)2 και στην προαναφερόµενη απόφαση σχετικά µε το ΕΜΟ). Επιπλέον, ο 
υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας του συστήµατος πιστοποίησης των κατόχων δεν 
θα πρέπει να καθοριστεί στην οδηγία αλλά σαφώς µετά την µελέτη επιπτώσεων που 
πρόκειται να εκτελεστεί από τον Οργανισµό. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η κοινή θέση που καθορίστηκε οµόφωνα στις 3 Μαρτίου 2008 
συµβάλλει στους ουσιώδεις στόχους και στη φιλοσοφία που διέπει την πρότασή της, και ότι 
µπορεί να την υποστηρίξει. 

                                                 
2 ΕΕ L 344 της 08.12.2006, σ. 1. 
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