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Υπόμνημα για ηα σπηζιμοποιούμενα ζύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξώηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεύηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο.) 

 

 

 

 

 

Τποπολογίερ ζε ζσέδιο ππάξηρ 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος ζε δύο ζηήλερ 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ 

ένηονοςρ σαπακηήπερ θαη ζηηο δύν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξώηε θαη ε δεύηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθό ηκήκα ηνπ εμεηαδόκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος με μοπθή ενοποιημένος κειμένος 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ 

σαπακηήπερ. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ απαιείθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζύκβνιν ▌ ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ  πνπ ππνδειώλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη. 

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θύζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηη θέζη ηος Σςμβοςλίος ζε ππώηη ανάγνυζη ενότει ηηρ έκδοζηρ οδηγίαρ 

ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος για ηην αζθάλεια ηυν 

ζιδηποδπόμυν (αναδιαηύπυζη) 

(10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) 

(Σςνήθηρ νομοθεηική διαδικαζία: δεύηεπη ανάγνυζη) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε (10580/1/2015 – C8-

0417/2015), 

– έρνληαο ππόςε ηηο αηηηνινγεκέλεο γλώκεο πνπ ππνβιήζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ 

Πξσηνθόιινπ αξηζ. 2 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη 

ηεο αλαινγηθόηεηαο, από ην Ληζνπαληθό Κνηλνβνύιην, ηε Ρνπκαληθή Γεξνπζία θαη ην 

νπεδηθό Κνηλνβνύιην, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ζρέδην λνκνζεηηθήο πξάμεο δελ 

ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλώκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, πνπ 

εθδόζεθε ζηηο 11 Ινπιίνπ 2013
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλώκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηώλ, ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2013
2
, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζέζε ηνπ θαηά ηελ πξώηε αλάγλσζε
3
 ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο πξνο ην Κνηλνβνύιην θαη ην πκβνύιην (COM(2013)0031), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 294 παξάγξαθνο 7 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 76 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

 έρνληαο ππόςε ηε ζύζηαζε γηα ηε δεύηεξε αλάγλσζε ηεο Δπηηξνπήο Μεηαθνξώλ θαη 

Σνπξηζκνύ (A8-0056/2016), 

1. εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε· 

2. ιακβάλεη ππόςε ηε δήισζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξόλ ςήθηζκα· 

3. δηαπηζηώλεη όηη ε πξάμε εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ· 

4. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα ππνγξάςεη ηελ πξάμε, καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 297 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

                                                 
1
  ΔΔ C 327, 12.11.2013, ζ. 122. 

2
  ΔΔ C 356, 5.12.2013, ζ. 92. 

3
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0150. 
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5. αλαζέηεη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ λα ππνγξάςεη ηελ πξάμε, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

ειεγρζεί όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ δεόλησο νινθιεξσζεί, θαη λα πξνβεί, ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ, ζηε δεκνζίεπζή ηεο, από θνηλνύ 

κε ηηο ζρεηηθέο δειώζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής 

Ένωζης· 

6. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνύιην, 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα εζληθά θνηλνβνύιηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΦΗΦΙΜΑ 

Γήλυζη ηηρ Δπιηποπήρ ζσεηικά με ηα επεξηγημαηικά έγγπαθα 

 

Η Δπηηξνπή ππελζπκίδεη όηη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, ην πκβνύιην θαη ε Δπηηξνπή 

αλαγλώξηζαλ, ζηελ θνηλή πνιηηηθή δήισζή ηνπο, ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε 

επεμεγεκαηηθά έγγξαθα, όηη ε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ ηα θξάηε 

κέιε όζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά ησλ νδεγηώλ ζην εζληθό δίθαην «πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη 

αθξηβήο», νύησο ώζηε ε Δπηηξνπή λα δηεπθνιύλεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληόο ηεο λα 

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνύ δηθαίνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα ππήξραλ επεμεγεκαηηθά έγγξαθα γηα ηνλ ζθνπό απηό. Η Δπηηξνπή εθθξάδεη ηε 

ιύπε ηεο γηα ην γεγνλόο όηη ην ηειηθό θείκελν δελ πεξηέρεη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Νομικό πλαίζιο για ηην αζθάλεια ηυν ζιδηποδπόμυν: 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζνύλ νη πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο εληαίαο αγνξάο ζηδεξνδξνκηθώλ 

κεηαθνξώλ, ρξεηάδεηαη λα ζεζπηζζεί θνηλό ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζηδεξνδξόκσλ. Σα θξάηε κέιε αλέπηπζζαλ ηνπο νηθείνπο θαλόλεο θαη ηα πξόηππα αζθαιείαο 

θπξίσο ζε εζληθό πιαίζην, κε βάζε εζληθέο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξαγκαηηθόηεηεο. 

Σαπηόρξνλα, νη δηαθνξέο σο πξνο ηηο αξρέο, ηελ πξνζέγγηζε θαη ηε λννηξνπία έρνπλ 

δπζρεξάλεη ηελ άξζε ησλ ηερληθώλ θξαγκώλ θαη ηελ θαζηέξσζε δηεζλώλ κεηαθνξηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Η νδεγία 2004/49/ΔΚ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θνηλνηηθώλ ζηδεξνδξόκσλ ππήξμε έλα 

ζεκαληηθό βήκα πξνο ηελ θαζηέξσζε ελόο θνηλνύ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ ζηδεξνδξόκσλ. Με ηελ νδεγία απηή ζεζπίζζεθε πιαίζην γηα ηελ ελαξκόληζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο, ηεο πηζηνπνίεζεο αζθαιείαο ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ θαζεθόλησλ θαη ηνπ ξόινπ ησλ αξρώλ αζθαιείαο θαη ηεο δηεξεύλεζεο 

αηπρεκάησλ, ώζηε λα απνζαξξπλζνύλ ηα θξάηε κέιε από ην λα εθπνλνύλ ηνπο εζληθνύο 

θαλόλεο θαη ηα πξόηππα αζθαιείαο ηνπο κε βάζε εζληθέο ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο αξρέο. 

Χζηόζν ε πηζηνπνίεζε αζθάιεηαο παξέκελε ζε εζληθό επίπεδν. Η δεκηνπξγία θαη ε 

εθαξκνγή ελόο εληαίνπ ελσζηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ αζθάιεηαο ήηαλ πάληνηε καθξνπξόζεζκνο 

ζηόρνο. 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο πξόηαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα αλαζεώξεζε ηεο νδεγίαο 2004/49/ΔΚ ήηαλ 

ε κεηάβαζε ζε έλα εληαίν ελσζηαθό πηζηνπνηεηηθό αζθάιεηαο, πνπ ζα αληηθαζηζηά ην 

ππάξρνλ ζύζηεκα δύν κεξώλ (κέξνο Α/Β). 

Κύπια επιηεύγμαηα ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος: 

Ο Οξγαληζκόο ηδεξνδξόκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ERA) ζα παίμεη βαζηθό ξόιν ζηελ 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ αζθάιεηαο γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. Ο ERA ζα είλαη 

αξκόδηνο λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο γηα ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε πεξηζζόηεξα από έλα θξάηε κέιε. Οη ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έλα κόλν θξάηνο κέινο ζα κπνξνύλ λα επηιέμνπλ εάλ ζα 

ππνβάινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνύ αζθαιείαο ζηνλ ERA ή ζηελ εζληθή αξρή 

αζθαιείαο. 

Βειηησκέλε λννηξνπία πεξί αζθαιείαο θαη αλαθνξά πεξηζηαηηθώλ γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ππνδνκώλ. Απηό ζα ελζαξξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά κε ηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηε 

βηνκεραλία ζηδεξνδξόκσλ λα εμάγεη δηδάγκαηα θαη λα βειηηώλεη ηηο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο 

ηεο. Πέξαλ ηνύηνπ ζα πξνζθέξνληαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθό, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξπζκίζεσλ γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηαιιειόηεηά ηνπ. 

Σα θξάηε κέιε ζα ππνρξενύληαη λα παξαθνινπζνύλ ηε ζπκκόξθσζε ησλ νδεγώλ ζπξκώλ κε 

ηνπο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηόδνπο εξγαζίαο, νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο. 

Ο ERA κπνξεί λα δηακνξθώζεη έλα εξγαιείν γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ 

ζρεηηδόκελσλ παξαγόλησλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο. Απηό ζα δηεπθνιύλεη ηελ πεξαηηέξσ 
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δηαζπλνξηαθή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ γηα ηελ αζθάιεηα, π.ρ. αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ίδηνο ηύπνο ηξνραίνπ πιηθνύ ζε πεξηζζόηεξα από έλα θξάηε κέιε. 

Καιύηεξε πνιηηηθή πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο ζπγγελείο ζπκάησλ θαη θαιύηεξνο ζπληνληζκόο 

ησλ ππεξεζηώλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Ο ERA ζα παξέρεη ζηνπο θνξείο δηεξεύλεζεο ηερληθή βνήζεηα θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ δηεξεύλεζεο. Οη θνξείο δηεξεύλεζεο ζα πξνβαίλνπλ ζε 

αμηνινγήζεηο από νκνηίκνπο κε ζθνπό λα παξαθνινπζείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε 

αλεμαξηεζία ηνπο. Χζηόζν, θαζώο ν ERA εθδίδεη άδεηεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη άκεζα 

ζηε δηεξεύλεζε, ιόγσ ελδερόκελεο ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ. 

Γιαππαγμαηεύζειρ: 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζέζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε, ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 

2014, θαη ηελ απόθαζε ηεο επηηξνπήο TRAN λα μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεύζεηο, ζηηο 13 

Οθησβξίνπ 2014, δηεμήρζεζαλ αλεπίζεκεο δηαπξαγκαηεύζεηο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηηαιηθήο θαη 

ηεο ιεηνληθήο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξώηκε επίηεπμε ζπκθσλίαο ζε δεύηεξε 

αλάγλσζε. Οη δηαπξαγκαηεπηηθέο νκάδεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαηέιεμαλ 

ζε ζπκθσλία ζηηο 17 Ινπλίνπ 2015. Σν απνηέιεζκα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ εγθξίζεθε από 

ηελ Δπηηξνπή Μεηαθνξώλ θαη Σνπξηζκνύ ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2015. Με βάζε ηελ έγθξηζε ηεο 

ελ ιόγσ επηηξνπήο, ν πξόεδξόο ηεο δήισζε, ζηελ επηζηνιή πνπ απεύζπλε ζηνλ πξόεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Μόληκσλ Αληηπξνζώπσλ, όηη είρε ηελ πξόζεζε λα ζπζηήζεη ζηελ Οινκέιεηα 

λα εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε ρσξίο ηξνπνινγίεο. Μεηά από 

λνκηθν-γισζζηθή επαιήζεπζε, ην πκβνύιην ελέθξηλε ηε ζέζε ηνπ ζε πξώηε αλάγλσζε, 

επηβεβαηώλνληαο ηε ζπκθσλία, ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2015.  

Σύζηαζη: 

Γεδνκέλνπ όηη ε ζέζε ζε πξώηε αλάγλσζε ηνπ πκβνπιίνπ ζπλάδεη κε ηε ζπκθσλία πνπ 

επεηεύρζε ζηνλ ηξηκεξή δηάινγν, ε Δπηηξνπή Μεηαθνξώλ θαη Σνπξηζκνύ ζπληζηά ηελ 

έγθξηζε ηεο ζέζεο ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηελ πξώηε αλάγλσζε, ρσξίο ηξνπνινγίεο. 
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