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Θέμα: Μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη 

Πρόσφατα, η Ευρώπη χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις ή απόπειρες 
επιθέσεων σε διάφορα κράτη μέλη. Στις 29 Αυγούστου 2015, οι υπουργοί από τη Γερμανία, την Ιταλία, 
την Ισπανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, όπως 
επίσης οι ευρωπαίοι επίτροποι αρμόδιοι για τις μεταφορές και τις εσωτερικές υποθέσεις και ο 
συντονιστής για την αντιτρομοκρατική δράση της ΕΕ συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν 
πιθανές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και τόνωση της ασφάλειας στους σιδηροδρόμους: 
πολυεθνικές ομάδες αστυνομικών για τη διασφάλιση της ασφάλειας επί των σιδηροδρομικών 
οχημάτων, οπτική επιθεώρηση και έλεγχος των αποσκευών, γενίκευση των ονομαστικών εισιτηρίων 
για τους διεθνείς συρμούς, συστηματική χρήση της βίντεο-εποπτείας , κ.λπ. Μέχρι σήμερα το γεγονός 
αυτό δεν έχει οδηγήσει σε οιαδήποτε συγκεκριμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εν τω μεταξύ, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να επιβάλουν διάφορα μέτρα για να ανταποκριθούν στην 
επείγουσα ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια στα τρένα Thalys, αποδεικνύοντας, ως εκ τούτου, ότι 
παρόμοια μέτρα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή: εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, ενίσχυση 
των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων ασφαλείας των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF καθώς και τυχαίοι 
έλεγχοι ταυτότητας. Τα εν λόγω μέτρα είναι μόνο μια αρχή, και δεν μπορούν να είναι πλήρως 
αποτελεσματικά εκτός και αν θεσπιστούν σε διακρατικό επίπεδο. 

Επί του παρόντος, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
βανδαλισμούς και συνήθη εγκλήματα. Πότε προτίθεται η Επιτροπή να εισαγάγει μια συνολική δέσμη 
μέτρων ασφαλείας για να αντιμετωπίσει και τις τρομοκρατικές απειλές; 

Είναι σαφές ότι οι μεταφορές έχουν εκ φύσεως διεθνή χαρακτήρα και ως εκ τούτου είναι ζωτικής 
σημασίας να διασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση τη ΕΕ σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ασφαλείας.  
Είναι επίσης σημαντικό να γίνει πλήρης χρήση του δυναμικού των υφιστάμενων εργαλείων, όπως το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σιδηροδρομικών Αστυνομικών Δυνάμεων (RAILPOL), που είναι ένα ιδιαίτερα 
χρήσιμο δίκτυο. Με ποιό τρόπο θα μπορούσε το RAILPOL να αποτελέσει τη βάση για μια κοινή 
ευρωπαϊκή προσέγγιση στον τομέα της ασφάλειας; Φαίνεται ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την 
ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών (LANDSEC) δεν είναι τόπο αποτελεσματική όσο θα μπορούσε να 
είναι: προτίθεται η Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η εν λόγω ομάδα 
εμπειρογνωμόνων να συνεδριάζει πιο τακτικά και να επικεντρώνεται στο θέμα της ασφάλειας των 
σιδηροδρόμων; Με ποιό τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να θεσπίσει και να επιβάλει εναρμονισμένα 
πρότυπα ασφαλείας για τους σιδηροδρόμους στην ΕΕ; Υπό το φως των ανωτέρω, εξετάζει η 
Επιτροπή τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης σχετικής υπηρεσίας; 
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