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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 31.8.2009 
COM(2009) 441 τελικό 

2009/0121 (CNS) 

  C7-0164/09  

Πρόταση  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συµφωνίας προσχώρησης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύµβαση περί των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών 
(COTIF), της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Βίλνιους 

στις 3 Ιουνίου 1999 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 



 

EL 2   EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Με την παρούσα ανακοίνωση η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο αναθεωρηµένη 
πρόταση απόφασης µε την οποία εξουσιοδοτείται η Κοινότητα να συνάψει µια 
συµφωνία, η οποία προσδιορίζει τους όρους προσχώρησής της στη Σύµβαση περί 
των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών (COTIF) της 9ης Μαΐου 1980, όπως 
τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Βίλνιους στις 3 Ιουνίου 1999. 

2. Η προσχώρηση της Κοινότητας επιτρέπεται δυνάµει του άρθρου 38 της COTIF, 
όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Βίλνιους, το οποίο προβλέπει τη 
δυνατότητα προσχώρησης των οργανισµών περιφερειακής οικονοµικής 
ολοκλήρωσης. 

3. Στις 28 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να προβεί σε 
διαπραγµατεύσεις µε τα συµβαλλόµενα µέρη της COTIF, προκειµένου να 
συµφωνήσουν για την προσχώρηση της Κοινότητας στην εν λόγω Σύµβαση, µέσω 
συµφωνίας. Η απόφαση του Συµβουλίου περιελάµβανε διαπραγµατευτικές οδηγίες 
και οδηγίες όσον αφορά την προσχώρηση της Κοινότητας στην COTIF.  

4. Παρότι µια πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την αποδοχή των όρων 
συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και του ∆ιακυβερνητικού Οργανισµού ∆ιεθνών 
Σιδηροδροµικών Μεταφορών (OTIF - Organisation intergouvernementale pour les 
Transports Internationaux Ferroviaires) υποβλήθηκε το 20031, η προσχώρηση της 
Κοινότητας στην COTIF δεν µπορούσε να λάβει χώρα µέχρι την έναρξη ισχύος του 
πρωτοκόλλου του Βίλνιους, το οποίο προϋπέθετε µια σειρά από επικυρώσεις από τα 
κράτη µέλη του OTIF. Η COTIF, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 
Βίλνιους, τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2006.  

5. Η πρόταση της Επιτροπής του 2003 για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στην COTIF διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 17 Νοεµβρίου 2003. Στις 10 Μαρτίου 2004, έλαβε τη θετική 
γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο την ενέκρινε χωρίς τροπολογίες 
µετά την πρώτη ανάγνωση. Ωστόσο, διατυπώθηκε η άποψη ότι η Επιτροπή θα 
έπρεπε να ζητήσει διευκρινίσεις και διασφαλίσεις από τον OTIF σε ένα 
συγκεκριµένο ζήτηµα. ∆ιαπιστώθηκε µια ολοένα ενισχυόµενη αντίληψη ότι το 
άρθρο 3 παράγραφος 2 της COTIF το οποίο επεδίωκε να διασφαλίσει τη 
συµβατότητα µεταξύ των αντίστοιχων νοµικών καθεστώτων της Κοινότητας και του 
OTIF, στην πραγµατικότητα δεν το επιτύγχανε σε ικανοποιητικό βαθµό. Ένας 
νοµικός έλεγχος της COTIF και των προσαρτηµάτων της επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
µιας σειράς αποκλίσεων µεταξύ της Κοινότητας και της COTIF, όσον αφορά τόσο 
τους κανόνες δικαιοδοσίας στην COTIF (άρθρα 12 και 28) όσο και τους κανόνες σε 
ορισµένα προσαρτήµατα (E, ΣΤ και Ζ). 

6. Τα κράτη µέλη ήταν πλήρως ενηµερωµένα για την εν λόγω διαφορά και µετά από 
επίσηµη πρόταση της Επιτροπής προέβησαν σε δηλώσεις κατά των 
προαναφερθέντων προσαρτηµάτων της COTIF δυνάµει του άρθρου 42 της COTIF. 
Με τις δηλώσεις αυτές, οι διατάξεις στα εν λόγω προσαρτήµατα κατέστησαν 
ανεφάρµοστες στις αντίστοιχες χώρες. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφθηκε το 

                                                 
1 COM (2003) 696 της 17ης Νοεµβρίου 2003 
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ενδεχόµενο τυχόν σύγκρουσης µε την κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τα θέµατα 
που καλύπτουν τα εν λόγω προσαρτήµατα, αλλά ταυτόχρονα κατέστησαν 
ανεφάρµοστοι και κανόνες που δεν έρχονταν σε σύγκρουση. 

7. Προκειµένου να προστατευτεί το νοµικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η 
Κοινότητα πρότεινε την προσθήκη στη συµφωνία κατάλληλης διάταξης (της 
λεγόµενης ρήτρας αποσύνδεσης), για να αποφευχθούν τυχόν νοµικές ασυµβατότητες 
µεταξύ της COTIF και του υφιστάµενου και εν εξελίξει κοινοτικού κεκτηµένου. 

8. Η διυπηρεσιακή οµάδα της Επιτροπής για τις εξωτερικές αρµοδιότητες της 
Κοινότητας εξέτασε τα γενικά θέµατα σχετικά µε την προσχώρηση της Κοινότητας 
στις 19 Απριλίου 2007. Κατέληξε ότι ο πλέον πρόσφορος τρόπος δράσης ήταν ο 
εξής: 

– Η Επιτροπή θα έπρεπε να συµφωνήσει µε τον OTIF για τη συµπερίληψη µιας 
τυποποιηµένης ρήτρας αποσύνδεσης στη συµφωνία προσχώρησης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην COTIF. 

– Τα κράτη µέλη θα έπρεπε να διατηρήσουν τις δηλώσεις τους κατά των 
προσαρτηµάτων της COTIF (E, ΣΤ & Ζ). Τα κράτη µέλη που είχαν επικυρώσει το 
πρωτόκολλο του Βίλνιους του 1999 αλλά δεν είχαν προβεί ακόµα σε δήλωση 
κατά των εν λόγω προσαρτηµάτων θα έπρεπε υποχρεωτικά να το πράξουν. 

– Με την προσχώρηση της Κοινότητας στην COTIF, η Κοινότητα θα έπρεπε να 
προβεί σε δήλωση κατά των προσαρτηµάτων της COTIF (E, ΣΤ & Ζ). 

– Η απόσυρση των προαναφερθεισών δηλώσεων (των κρατών µελών και της 
Κοινότητας) θα πρέπει να λάβει χώρα όταν εξαλειφθούν οι νοµικές αποκλίσεις 
µεταξύ των δύο νοµικών συστηµάτων. 

9. Η εν λόγω προσέγγιση συζητήθηκε στο Συµβούλιο το έτος 2007, γεγονός που 
επέτρεψε την επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων µε τον OTIF, ιδιαίτερα όσον 
αφορά το ζήτηµα κατάλληλης ρήτρας αποσύνδεσης. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν οι 
εργασίες για την επίλυση των νοµικών αποκλίσεων µεταξύ των νοµικών 
καθεστώτων της ΕΚ και του OTIF. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν το 2008. 

10. Οι συνεδριάσεις διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Επιτροπής και του OTIF το Μάιο 
και τον Ιούνιο του 2009 κατέληξαν στο κοινό σχέδιο συµφωνίας που επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση ως παράρτηµα. Επί του παρόντος, η COTIF βρίσκεται σε 
ισχύ και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µπορεί πλέον να προσχωρήσει σε αυτήν. Τα 
θέµατα συµβατότητας µεταξύ της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
COTIF έχουν καταρχήν επιλυθεί, καθώς οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην COTIF 
υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρµόδια επιτροπή του OTIF στις 23, 24 και 
25 Ιουνίου 2009. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ 12 µήνες µετά την 
κοινοποίησή τους από τον OTIF στα κράτη µέλη του. 

11. Ως εκ τούτου, η συνηµµένη συµφωνία συνήφθη έχοντας λάβει υπόψη όλα αυτά τα 
θέµατα, αντιπροσωπεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιέχονται στην 
εντολή του Συµβουλίου και αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ένα βήµα 
µπροστά στην επιδίωξη του στόχου που αφορά την επέκταση του κοινοτικού 
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σιδηροδροµικού χώρου, καθώς και την παροχή περισσότερων ευκαιριών για την 
ανάπτυξη της σιδηροδροµικής αγοράς.  

12. Με γνώµονα τα προηγούµενα και σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες, η 
Επιτροπή: 

– αποσύρει την πρόταση απόφασης που εξουσιοδοτεί την Κοινότητα να συνάψει 
συµφωνία η οποία θα ορίζει τους όρους προσχώρησής της στη Σύµβαση περί των 
διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών (COTIF), η οποία εγκρίθηκε το 2003 
(COM(2003) 696 τελικό της 17ης Νοεµβρίου 2003). 

– προτείνει το Συµβούλιο να εγκρίνει τη συνηµµένη απόφαση. 

– απευθύνει την παρούσα ανακοίνωση στο Συµβούλιο. 
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2009/0121 (CNS) 

Πρόταση  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συµφωνίας προσχώρησης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύµβαση περί των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών 
(COTIF), της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Βίλνιους 

στις 3 Ιουνίου 1999 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 71 και 300 
παράγραφος 2 και παράγραφος 3,  

την πρόταση της Επιτροπής,2 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,3 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών 
εντός της Κοινότητας, όπως και µεταξύ της Κοινότητας και των γειτονικών της 
χωρών, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής µεταφορών, αποσκοπώντας κυρίως 
στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων τρόπων µεταφοράς. 

(2) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα ή επιµερισµένη αρµοδιότητα 
µε τα κράτη µέλη της σε τοµείς που καλύπτονται από τη Σύµβαση περί των διεθνών 
σιδηροδροµικών µεταφορών (COTIF) της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε από 
το πρωτόκολλο του Βίλνιους στις 3 Ιουνίου 1999, εφεξής καλούµενη «COTIF». 

(3) Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην COTIF, µε σκοπό την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της, επιτρέπεται δυνάµει του άρθρου 38 της αναθεωρηµένης από το 
πρωτόκολλο του Βίλνιους COTIF. 

(4) Η Επιτροπή διαπραγµατεύθηκε, εξ ονόµατος της Κοινότητας, µε τα συµβαλλόµενα 
µέρη της COTIF, τη συµφωνία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην 
COTIF. 

(5) Εφόσον η επίλυση µιας σειράς διαφορών µεταξύ των διατάξεων ορισµένων 
προσαρτηµάτων της COTIF και της κοινοτικής νοµοθεσίας εξακολουθεί να εκκρεµεί, 

                                                 
2 ΕΕ C [...] της [...], σ. [...]. 
3 ΕΕ C [...] της [...], σ. [...]. 
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η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει, σε σχέση µε την προσχώρησή της στην COTIF, 
να προβεί σε δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 42 της COTIF αναφορικά µε τη µη 
εφαρµογή των προσαρτηµάτων E, ΣΤ και Ζ της COTIF. 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

1. Η συµφωνία για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύµβαση περί των 
διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών (COTIF), της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε 
από το πρωτόκολλο του Βίλνιους στις 3 Ιουνίου 1999, εγκρίνεται εξ ονόµατος της 
Κοινότητας, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:  

– κατά την προσχώρηση, η Κοινότητα θα προβεί σε δήλωση σχετικά µε την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της,  

– κατά την προσχώρηση, η Κοινότητα θα προβεί σε δήλωση σχετικά µε τη µη εφαρµογή των 
προσαρτηµάτων E, ΣΤ και Ζ της COTIF. 

2. Το κείµενο της συµφωνίας και οι δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
επισυνάπτονται ως παραρτήµατα στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2 

Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει νόµιµο εκπρόσωπο για την υπογραφή 
της συµφωνίας, εκφράζοντας τη συγκατάθεση της Κοινότητας να αναλάβει δεσµεύσεις, να 
πραγµατοποιήσει τις σχετικές δηλώσεις και να προβεί στην κατάθεση του µέσου έγκρισης εξ 
ονόµατος της Κοινότητας. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COTIF) ΤΗΣ 9ΗΣ 
ΜΑΪΟΥ 1980, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 

ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 
 

Ο ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη Σύµβαση περί των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών (COTIF), της 9ης Μαΐου 1980, 
όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Βίλνιους στις 3 Ιουνίου 1999, εφεξής «η 
Σύµβαση», και ιδίως το άρθρο 38 της εν λόγω Σύµβασης, 

τις αρµοδιότητες που εκχωρεί η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε ορισµένους τοµείς που καλύπτονται από τη Σύµβαση. 

Εκτιµώντας τα εξής: 

∆υνάµει της Σύµβασης ιδρύεται ο ∆ιακυβερνητικός Οργανισµός ∆ιεθνών Σιδηροδροµικών 
Μεταφορών (OTIF) µε έδρα τη Βέρνη. 

Ο σκοπός της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύµβαση είναι να συνδράµει 
τον OTIF στην επιδίωξη των στόχων του για την προαγωγή, βελτίωση και διευκόλυνση των 
σιδηροδροµικών µεταφορών τόσο από τεχνική όσο και από νοµική άποψη. 

∆υνάµει του άρθρου 3 της Σύµβασης, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή σε θέµατα 
διεθνούς συνεργασίας δεν υπερισχύουν, για τα κράτη µέλη που είναι συγχρόνως µέλη των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη της Συµφωνίας για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, έναντι των υποχρεώσεών τους ως µελών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή ως κρατών που είναι συµβαλλόµενα µέρη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο.  

Απαιτείται ρήτρα αποσύνδεσης για τα τµήµατα εκείνα της Σύµβασης που εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειµένου να επισηµαίνεται ότι τα κράτη µέλη 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν µπορούν να επικαλεστούν και να εφαρµόσουν άµεσα και 
µεταξύ τους τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

Η Σύµβαση ισχύει πλήρως µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της 
αφενός και των λοιπών συµβαλλόµενων µερών της Σύµβασης αφετέρου. 
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Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύµβαση απαιτεί να διευκρινιστούν οι 
λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της Σύµβασης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα 
κράτη µέλη της. 

Οι όροι προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύµβαση πρέπει να επιτρέπουν στην 
Κοινότητα να ασκεί, στο πλαίσιο της Σύµβασης, τις αρµοδιότητες που της έχουν εκχωρήσει 
τα κράτη µέλη, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

Άρθρο 1 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προσχωρεί στη Σύµβαση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 της 
Σύµβασης. 

Άρθρο 2 

Τα συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης που είναι τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
εφαρµόζουν, στις αµοιβαίες σχέσεις τους, τους κοινοτικούς κανόνες, στο βαθµό που 
υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν το συγκεκριµένο ζήτηµα και ισχύουν στην 
προκειµένη περίπτωση, µε την επιφύλαξη του στόχου και του σκοπού της Σύµβασης καθώς 
και µε την επιφύλαξη της πλήρους εφαρµογής της µαζί µε τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη της 
Σύµβασης. 

Άρθρο 3 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας, οι διατάξεις της Σύµβασης 
πρέπει να ερµηνεύονται κατά τρόπον ώστε να περιλαµβάνεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, και οι διάφοροι όροι που χρησιµοποιούνται για τον 
καθορισµό των συµβαλλοµένων µερών της Σύµβασης και των αντιπροσώπων τους πρέπει να 
νοούνται αναλόγως. 

Άρθρο 4 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν συµβάλλει στον προϋπολογισµό του OTIF και δεν συµµετέχει 
στις αποφάσεις που αφορούν τον εν λόγω προϋπολογισµό. 

Άρθρο 5 

1. Με την επιφύλαξη της άσκησης του δικαιώµατος ψήφου που προβλέπεται στο άρθρο 
6, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δικαιούται να εκπροσωπείται και να συµµετέχει στις 
εργασίες όλων των οργάνων του OTIF, στα οποία δικαιούται να εκπροσωπείται 
οιοδήποτε από τα κράτη µέλη της ως συµβαλλόµενο µέρος, και στα οποία ενδέχεται 
να εξεταστούν θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. Η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα δεν επιτρέπεται να είναι µέλος της διοικητικής επιτροπής. Επιτρέπεται να 
συµµετέχει στις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής όταν η τελευταία επιθυµεί να 
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την συµβουλευτεί σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία είναι εγγεγραµµένα 
στην ηµερήσια διάταξη. 

2. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να δώσει εντολή σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη 
της Κοινότητας να την εκπροσωπήσουν. 

Άρθρο 6 

1. Όσον αφορά τις αποφάσεις επί θεµάτων τα οποία εµπίπτουν στην αποκλειστική 
αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ασκεί τα 
δικαιώµατα ψήφου των κρατών µελών της δυνάµει της Σύµβασης.  

2. Όσον αφορά τις αποφάσεις επί θεµάτων για τα οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει 
επιµερισµένη αρµοδιότητα µε τα κράτη µέλη της, ψηφίζει είτε η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, είτε τα κράτη µέλη.  

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 παράγραφος 7 της Σύµβασης, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα διαθέτει αριθµό ψήφων ίσο µε τον αριθµό των κρατών µελών της, τα 
οποία είναι επίσης κράτη µέλη του OTIF. Όταν ψηφίζει η Κοινότητα τα κράτη µέλη 
δεν ψηφίζουν. 

4. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πληροφορεί κατά περίπτωση τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη 
της Σύµβασης για τις περιπτώσεις όπου, αναφορικά µε τα διάφορα θέµατα που είναι 
εγγεγραµµένα στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών 
οργάνων λήψης αποφάσεων, θα ασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 έως 3 ανωτέρω. Η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης και όταν οι 
αποφάσεις λαµβάνονται µε αλληλογραφία. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται εγκαίρως στο Γενικό Γραµµατέα του OTIF έτσι ώστε να επιτρέπεται η 
διανοµή τους µαζί µε τα έγγραφα της συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης µε 
αλληλογραφία. 

Άρθρο 7 

Το εύρος των αρµοδιοτήτων που εκχωρούνται στην Κοινότητα περιγράφεται µε γενικούς 
όρους σε µία γραπτή δήλωση που εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά τη σύναψη 
της παρούσας συµφωνίας. Η εν λόγω δήλωση µπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον κριθεί 
σκόπιµο, µε κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς τον OTIF. Η δήλωση δεν 
αντικαθιστά ούτε περιορίζει κατά οιονδήποτε τρόπο τα θέµατα που µπορεί να αποτελέσουν 
αντικείµενο των κοινοποιήσεων κοινοτικής αρµοδιότητας που προηγούνται της λήψης 
αποφάσεων στους κόλπους του OTIF, µε επίσηµη ψηφοφορία ή µε άλλη διαδικασία. 

Άρθρο 8 

Ο τίτλος V της Σύµβασης εφαρµόζεται για οιαδήποτε διαφορά µπορεί να προκύψει µεταξύ 
των συµβαλλοµένων µερών της παρούσας συµφωνίας προσχώρησης, σχετικά µε την 
ερµηνεία, την εφαρµογή ή την εκτέλεση της παρούσας συµφωνίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
ύπαρξη, την ισχύ ή τη λήξη της. 
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Άρθρο 9 

Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του πρώτου µήνα µετά την 
υπογραφή της συµφωνίας από τα συµβαλλόµενα µέρη. Το άρθρο 34 παράγραφος 2 της 
Σύβασης δεν ισχύει στην περίπτωσή αυτή.  

Άρθρο 10 

Η παρούσα συµφωνία παραµένει σε ισχύ επ' αόριστον. 

Εάν όλα τα κράτη µέλη του OTIF, τα οποία είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
καταγγείλουν τη Σύµβαση, η κοινοποίηση της εν λόγω καταγγελίας καθώς και η καταγγελία 
της παρούσας συµφωνίας, θεωρείται ότι έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
παράλληλα µε την κοινοποίηση της καταγγελίας, δυνάµει του άρθρου 41 της Σύµβασης, του 
τελευταίου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καταγγέλλει τη Σύµβαση. 

Άρθρο 11 

Τα συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης, εκτός των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, τα οποία εφαρµόζουν σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως 
αποτέλεσµα διεθνών συµφωνιών που έχουν συνάψει µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα δύνανται, 
µε την επιβεβαίωση του θεµατοφύλακα της Σύµβασης, να προβούν σε µεµονωµένες δηλώσεις 
αναφορικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις 
συµφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την COTIF και από 
σχετικούς κανονισµούς. 

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι πληρεξούσιοι, αφού 
παρουσίασαν τα πληρεξούσια έγγραφά τους τα οποία βεβαιώθηκαν ως νοµότυπα, υπέγραψαν 
την παρούσα συµφωνία.  

(ΤΟΠΟΣ) ..., (ηµεροµηνία)… (µήνας)… (έτος)… στην αγγλική γλώσσα, σε δύο αντίγραφα, 
εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται από τον OTIF και το άλλο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
Η µετάφραση και διανοµή του τελικού κειµένου της συµφωνίας είναι θέµατα που εµπίπτουν 
στην αρµοδιότητα των αντίστοιχων οργάνων των συµβαλλόµενων µερών. 

Για το ∆ιακυβερνητικό 
Οργανισµό ∆ιεθνών 
Σιδηροδροµικών Μεταφορών 
(OTIF)  

 Για την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ  

 
 

Στον σιδηροδροµικό τοµέα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει, µαζί µε τα κράτη µέλη της, 
επιµερισµένη αρµοδιότητα, δυνάµει των άρθρων 70, 71, 80 παράγραφος 1 και 156 της 
Συνθήκης ΕΚ.  

Ο τίτλος V της Συνθήκης ΕΚ ορίζει την κοινή πολιτική µεταφορών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, ο δε τίτλος XV ορίζει τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη σύσταση και 
ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στους τοµείς των µεταφορών. 

Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 71 του τίτλου V της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα µπορεί να εγκρίνει: 

– κοινούς κανόνες εφαρµοστέους στις διεθνείς µεταφορές που εκτελούνται από ή προς την 
επικράτεια ενός κράτους µέλους ή που διέρχονται από την επικράτεια ενός ή 
περισσοτέρων κρατών µελών· 

– τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές µεταφορές ενός κράτους µέλους 
µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ’ αυτό· 

– µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών· 

– κάθε άλλη χρήσιµη διάταξη. 

Όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το άρθρο 155 του τίτλου XV της Συνθήκης ΕΚ ορίζει, 
πιο συγκεκριµένα, ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα: 

– καθορίζει ένα σύνολο προσανατολισµών που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες 
και τις γενικές γραµµές των µελετώµενων δράσεων στον τοµέα των διευρωπαϊκών 
δικτύων. Στους εν λόγω προσανατολισµούς προσδιορίζονται σχέδια κοινού 
ενδιαφέροντος· 

– εκτελεί κάθε δράση που αποδεικνύεται αναγκαία για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων, ιδίως στον τοµέα της εναρµόνισης των τεχνικών 
προτύπων· 

– µπορεί να υποστηρίζει σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που υποστηρίζονται από τα κράτη 
µέλη, τα οποία καθορίζονται στα πλαίσια των προσανατολισµών που αναφέρονται στην 
πρώτη περίπτωση, ιδίως µε τη βοήθεια µελετών σκοπιµότητας, εγγυήσεων δανείων ή 
επιδοτήσεων επιτοκίου. Η Κοινότητα δύναται επίσης να συµµετέχει στη χρηµατοδότηση 
συγκεκριµένων σχεδίων στον τοµέα της υποδοµής µεταφορών, στα κράτη µέλη, µέσω του 
Ταµείου Συνοχής. 

Με βάση τις δύο αυτές διατάξεις, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέκρινε σηµαντικό αριθµό 
νοµικών πράξεων που ισχύουν στις σιδηροδροµικές µεταφορές.  
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∆υνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποκτήσει αποκλειστική 
αρµοδιότητα σε θέµατα σιδηροδροµικών µεταφορών στις περιπτώσεις όπου η Σύµβαση περί 
των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών (COTIF) της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε 
από το πρωτόκολλο του Βίλνιους της 3ης Ιουνίου 1999, εφεξής η «Σύµβαση», ή οι νοµικές 
πράξεις που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε αυτήν έχουν αντίκτυπο στους υφιστάµενους 
κοινοτικούς κανόνες.  

Όσον αφορά τα θέµατα που διέπονται από τη Σύµβαση και στα οποία η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν 
έχουν καµία αρµοδιότητα.  

Στις περιπτώσεις που υφίστανται κοινοτικοί κανόνες αλλά δεν επηρεάζονται από τη Σύµβαση 
ή νοµικές πράξεις που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε αυτήν, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει 
επιµερισµένη αρµοδιότητα µε τα κράτη µέλη, σε θέµατα που αφορούν τη Σύµβαση. 

Ένας κατάλογος των σχετικών κοινοτικών πράξεων κατά τη σύναψη της παρούσας 
συµφωνίας περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα. Το αντικείµενο της κοινοτικής αρµοδιότητας 
που απορρέει από τα εν λόγω κείµενα πρέπει να αποτιµηθεί σε σχέση µε τις συγκεκριµένες 
διατάξεις κάθε κειµένου, ιδιαίτερα ο βαθµός στον οποίο οι εν λόγω διατάξεις θεσπίζουν 
κοινούς κανόνες. Η κοινοτική αρµοδιότητα υπόκειται σε συνεχή διαδικασία εξέλιξης. Στο 
πλαίσιο της Συνθήκης, τα αρµόδια όργανα δύνανται να λαµβάνουν αποφάσεις που 
καθορίζουν το βαθµό αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση ανάλογα, χωρίς αυτό 
να συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση της αρµοδιότητάς της σε θέµατα που καλύπτονται 
από τη Σύµβαση. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ Η 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Έως αυτή τη στιγµή, η Κοινότητα έχει ασκήσει την αρµοδιότητά της, µεταξύ άλλων, µέσω 
των ακόλουθων κοινοτικών πράξεων: 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

– Κανονισµός αριθ. 11 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τοµέα των τιµών και όρων 
µεταφοράς κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 παράγραφος 3 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος (ΕΕ L 532 της 16.8.1960, σ. 1121)· 

– Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των 
κοινοτικών σιδηροδρόµων (ΕΕΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 25)· 

– Οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις άδειες σε 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (ΕΕΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 70)· 

– Οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2001, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων (ΕΕ L 75 της 
15.3.2001, σ. 1)· 

– Οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την παροχή αδειών σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 
75 της 15.3.2001, σ. 26)· 

– Οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών 
υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής, καθώς και µε την 
πιστοποίηση ασφαλείας (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29)· 

– Οδηγία 2004/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/EΟΚ του Συµβουλίου για την 
ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 164-172 και ΕΕ L 
220 της 21.6.2004, σ. 58-60)· 

– Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών 
σιδηροδροµικών γραµµών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14)· 

– Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την 
ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ σχετικά µε την 
κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη 
χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 44)· 
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– ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

– Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη 
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας 
(ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6)· 

– Οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης 
Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού 
συστήµατος (ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1)· 

– Οδηγία 96/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων 
εµπορευµάτων (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25)· 

– 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 της 30.4.2004, σ. 44-113 και ΕΕ L 
220 της 21.6.2004, σ. 16-39)·  

– Οδηγία 2004/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/48/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη 
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας 
και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος (ΕΕ 
L 164 της 30.4.2004, σ. 114-163 και ΕΕ L 220 της 21.6.2004, σ. 40-57)· 

– Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων (ΕΕ 
L 164 της 30.4.2004, σ. 1-43 και ΕΕ L 220 της 21.6.2006, σ.3-14)· 

– Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης µηχανών 
έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Κοινότητας (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, 
σ. 51)·  

– Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 
2008, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδροµικού συστήµατος 
(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 191 της 18.07.2008, σ. 1)· 

– Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 
Σεπτεµβρίου 2008, σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΕΕ 
L 260 της 30.9.2008, σ. 13)· 

– Οδηγία 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 
∆εκεµβρίου 2008, σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια 
των κοινοτικών σιδηροδρόµων (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων) (ΕΕ L 345 
της 23.12.2008, σ. 62)· 
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– Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1335/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 
σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων (κανονισµός για τον 
Οργανισµό) (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 51). 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

– Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές 
µεταφορές και την κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 
και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΤΗΣ COTIF  

 

Εν αναµονή της επίλυσης ορισµένων νοµικών ασυνεπειών µεταξύ της κοινοτικής νοµοθεσίας 
και ορισµένων κανόνων της COTIF, τα ακόλουθα προσαρτήµατα της COTIF δεν θα 
εφαρµόζονται στο σύνολό τους από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα:  

1. Οι ενιαίοι κανόνες σχετικά µε τις συµβάσεις χρήσης υποδοµής σε διεθνείς 
σιδηροδροµικές µεταφορές (CUI – προσάρτηµα E της Σύµβασης). 

2. Οι ενιαίοι κανόνες για την επικύρωση τεχνικών προτύπων και την έγκριση ενιαίων 
τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν για το σιδηροδροµικό υλικό που προορίζεται 
για διεθνείς µεταφορές (APTU – προσάρτηµα ΣΤ της Σύµβασης). 

3. Οι ενιαίοι κανόνες για την αποδοχή, από τεχνική άποψη, σιδηροδροµικού υλικού 
που χρησιµοποιείται σε διεθνείς µεταφορές (ATMF – προσάρτηµα Ζ της Σύµβασης). 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΣΥΓΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 1999 
 

Λαµβάνοντας υπόψη την απαίτηση για ενότητα της διεθνούς εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών µελών της σύµφωνα µε τη Συνθήκη ΕΚ και τη νοµολογία του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο στάδιο εκπλήρωσης διεθνών 
υποχρεώσεων· 

Το Συµβούλιο, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφωνούν ως προς τους ακόλουθους 
εσωτερικούς διακανονισµούς:  

1. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1. Το παρόν έγγραφο περιγράφει τους εσωτερικούς διακανονισµούς µεταξύ του 
Συµβουλίου, των κρατών µελών και της Επιτροπής κατά την προετοιµασία των 
συνεδριάσεων που συγκαλούνται δυνάµει της Σύµβασης περί των διεθνών 
σιδηροδροµικών µεταφορών του 1999 (εφεξής «η Σύµβαση»). Οι εν λόγω 
εσωτερικοί διακανονισµοί ισχύουν για όλες τις συνεδριάσεις που συγκαλούνται 
από το ∆ιακυβερνητικό Οργανισµό ∆ιεθνών Σιδηροδροµικών Μεταφορών 
(OTIF) στο πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης. 

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1. Σε θέµατα σιδηροδροµικών µεταφορών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των 
κρατών µελών, η προεδρία συγκαλεί, µε δική της πρωτοβουλία ή µετά από 
αίτηµα της Επιτροπής ή κράτους µέλους, συνεδριάσεις συντονισµού των 
αντιπροσωπειών των κρατών µελών της ΕΕ πριν, κατά τη διάρκεια και µετά 
από κάθε συνεδρίαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, µε σκοπό τη 
διαµόρφωση συντονισµένων θέσεων. Η προεδρία διατυπώνει τις εν λόγω 
συντονισµένες θέσεις. 

2.2. Η Επιτροπή εκφράζει, εξ ονόµατος της Κοινότητας, τις θέσεις της Κοινότητας 
σε θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Κοινότητας, ιδιαίτερα όσον 
αφορά: 

– Το άρθρο 71 του Τίτλου V της Συνθήκης ΕΚ  

– Το άρθρο 155 του Τίτλου XV της Συνθήκης ΕΚ 

– Κάθε άλλο θέµα που εµπίπτει αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στην αρµοδιότητα 
της Κοινότητας δυνάµει των Τίτλων V ή XV της Συνθήκης ΕΚ 

– Ιδιαίτερα τις κοινοτικές πράξεις που σχετίζονται µε θέµατα τα οποία διέπονται 
από τη Σύµβαση και παρατίθενται στο προσάρτηµα του παραρτήµατος 2 της 
Συµφωνίας προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύµβαση.  
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2.3. Η προεδρία και η Επιτροπή συµφωνούν ποια από τις δύο θα προβαίνει σε 
οποιαδήποτε δήλωση εξ ονόµατος της Κοινότητας και των κρατών µελών της 
σε περιπτώσεις όπου οι αντίστοιχες αρµοδιότητες συνδέονται άρρηκτα. Η 
Επιτροπή παρουσιάζει την κοινή θέση όταν, για το υπό εξέταση θέµα, 
υπερισχύει η αρµοδιότητα της Κοινότητας, ενώ η προεδρία παρουσιάζει την 
κοινή θέση όταν, για το υπό εξέταση θέµα, υπερισχύει η αρµοδιότητα των 
κρατών µελών. 

3. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

3.1. Όλες οι θέσεις της Κοινότητας και των κρατών µελών της στις συνεδριάσεις 
του OTIF συντονίζονται δεόντως.  

Όσον αφορά θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους, τα κράτη µέλη έχουν 
στόχο τη διαµόρφωση συντονισµένων θέσεων. Σχέδια δηλώσεων διανέµονται εκ των 
προτέρων µεταξύ των κρατών µελών.  

Οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις θέσεις της Κοινότητας, καθώς και τις 
κοινές θέσεις της Κοινότητας και των κρατών µελών της, συζητούνται στους 
κόλπους της αρµόδιας επιτροπής που συστήνεται δυνάµει των σχετικών κοινοτικών 
οδηγιών περί σιδηροδρόµων, ήτοι:  

– Η επιτροπή «Μεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων» για θέµατα που 
καλύπτονται από το προσάρτηµα RID της Σύµβασης. Αν τα εν λόγω θέµατα 
επηρεάζουν τη διαλειτουργικότητα στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών 
ή την κοινή προσέγγιση περί ασφάλειας που αναπτύχθηκε δυνάµει της οδηγίας 
2004/49/ΕΚ, η Κοινότητα πρέπει να λαµβάνει θέση σε συντονισµό µε την 
επιτροπή διαλειτουργικότητας και ασφάλειας των σιδηροδρόµων. 

– Η επιτροπή «Ανάπτυξης κοινοτικών σιδηροδρόµων» για θέµατα που καλύπτονται 
από τα προσαρτήµατα CIV, CIM, CUV, CUI της Σύµβασης καθώς και για άλλα 
συστήµατα ενιαίας νοµοθεσίας που αναπτύσσονται από τον OTIF. 

– Η επιτροπή «∆ιαλειτουργικότητας και ασφάλειας των σιδηροδρόµων» για θέµατα 
που καλύπτονται από τα προσαρτήµατα APTU και ATMF της Σύµβασης. 

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στις επιτόπου 
συνεδριάσεις συντονισµού για να καταλήξουν σε µια κοινή θέση.  

3.2. Όσον αφορά τις εργασίες µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων του Κανονισµού ∆ιεθνών Σιδηροδροµικών Μεταφορών 
Επικίνδυνων Φορτίων (RID - Regulations governing the international carriage 
of dangerous goods by rail), µε τη συνδροµή, για λόγους τεχνικής 
εµπειρογνωµοσύνης, εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη ή/και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σιδηροδρόµων, ή, κατά περίπτωση, δίνει εντολή στα 
κράτη µέλη να την εκπροσωπήσουν.  

3.3. Για κάθε ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του OTIF, η Επιτροπή 
ενηµερώνει τη σχετική επιτροπή για τα θέµατα που θεωρεί ότι απαιτούν 
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εκπροσώπηση εξ ονόµατος της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών 
µελών της. 

3.4. Σε περίπτωση που κάποια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης υποβληθούν σε 
ψηφοφορία, η Επιτροπή γνωµοδοτεί ως προς το εάν πρέπει να ψηφίσει η 
Κοινότητα ή να ψηφίσουν τα κράτη µέλη. 

3.5. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων και η εφαρµογή των διακανονισµών που αφορούν 
την εκπροσώπηση και την ψηφοφορία για κάθε θέµα το οποίο είναι 
εγγεγραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και εµπίπτει στην αποκλειστική 
αρµοδιότητα της Κοινότητας, αποφασίζεται στις συνεδριάσεις συντονισµού τις 
οποίες συγκαλούν οι επιτροπές που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1. 

3.6. Εν ανάγκη, είναι επίσης δυνατόν να πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις 
συντονισµού στον τόπο της συνεδρίασης. 

4. ΟΜΙΛΙΑ 

4.1. Στις περιπτώσεις όπου η προεδρία δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η θέση στην οποία καταλήγουν η Κοινότητα 
και τα κράτη µέλη της στις συνεδριάσεις συντονισµού για θέµατα που 
καλύπτονται από την παράγραφο 2.1 και, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2.3, 
παρουσιάζεται από τον αντιπρόσωπο του εκπροσωπούµενου κράτους µέλους το 
οποίο βρίσκεται πρώτο στον κατάλογο της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ. 

5. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

5.1. Η Επιτροπή, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ασκεί τα δικαιώµατα 
ψήφου της µε βάση τη θέση της Κοινότητας ή τις κοινές θέσεις που 
διαµορφώνονται κατά τη διαδικασία συντονισµού για τα θέµατα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 και, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2.3. 

Είναι δυνατό να συµφωνηθεί ότι, σε περιπτώσεις όπου η Κοινότητα δεν 
εκπροσωπείται από την Επιτροπή, η προεδρία ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου της 
Κοινότητας για τα εν λόγω θέµατα, µε βάση τις κοινές θέσεις που διαµορφώνονται. 

5.2. Τα κράτη µέλη ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου τους για τα θέµατα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 και, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2.3, µε 
βάση τις συντονισµένες ή κοινές θέσεις που διαµορφώνονται κατά τη 
διαδικασία συντονισµού. 

6. ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ 

6.1. Σε περίπτωση που θέµατα τα οποία συζητούνται στους κόλπους οποιασδήποτε 
από τις τρεις επιτροπές που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 ανωτέρω 
παραµένουν εκκρεµή, τα εν λόγω θέµατα παραπέµπονται στην Επιτροπή των 
Μόνιµων Αντιπροσώπων χωρίς περιττή καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις όπου η 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη δεν καταλήγουν σε συµφωνία επί των θεµάτων, τα 
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κράτη µέλη και η Επιτροπή δεν λαµβάνουν καµία θέση ούτε ψηφίζουν µε τρόπο 
που µπορεί να βλάψει το κοινοτικό κεκτηµένο. 

6.2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 δεν επηρεάζουν την 
αντίστοιχη αρµοδιότητα της Κοινότητας και των κρατών µελών της. 




