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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 8.9.2009 
COM(2009) 464 τελικό 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

για την έκθεση προόδου σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόµων και των οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

για την έκθεση προόδου σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόµων και των οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων 

 
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται το στάδιο στο οποίο έχουν φθάσει η εφαρµογή της 
οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων και η επίτευξη διαλειτουργικότητας του 
ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος 
που µεσολάβησε από την πρώτη έκθεση που είχε εκδώσει η Επιτροπή τον Νοέµβριο του 
20061. Συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 31 της οδηγίας για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόµων2, το άρθρο 24 της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού 
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας3 και το άρθρο 28 της οδηγίας σχετικά µε τη 
διαλειτουργικότητα του συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος4. 

Για να συντάξει την παρούσα έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε την εκπόνηση µελέτης 
όπου αναλύεται ο βαθµός εφαρµογής της νοµοθεσίας για τη διαλειτουργικότητα και την 
ασφάλεια των σιδηροδρόµων και η πρόοδος που έχει σηµειωθεί, οργάνωσε επίσης δε 
δηµόσια διαβούλευση5. Tα αποτελέσµατα της διαβούλευσης συνοψίζονται στο παράρτηµα 
της παρούσας έκθεσης6. 

Σε ό,τι αφορά επίσης την ασφάλεια, η έκθεση βασίζεται στα πορίσµατα της πρώτης διετούς 
έκθεσης σχετικά µε την ανάπτυξη της ασφάλειας των σιδηροδρόµων στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα που δηµοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων (ΕΟΣ) το 20087.  

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έκθεση προόδου για 

την περίοδο 2000-2005 µε αντικείµενο την εφαρµογή των οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα. 
COM(2006) 660 τελικό. 

2 Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων. ΕΕ L 220 της 21.06.2004, σ. 16. 

3 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. 

4 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. 

5 http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/doc/2007_interoperability_safety.pdf. 
6 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, συνοδευτικό της ανακοίνωσης της Επιτροπής στο 

Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έκθεση προόδου για την εφαρµογή της οδηγίας για την 
ασφάλεια των σιδηροδρόµων και των οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων. 
SEC(2009) XXX. 

7 http://www.era.europa.eu/core/Safety/Documents/our%20products/ERA%20biennial%20reports/Web-
ERA_Rapport_final_2008-09-01.pdf. 
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Στην παρούσα έκθεση δεν λήφθηκαν υπόψη οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο νοµικό πλαίσιο 
της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόµων, διότι οι τροποποιήσεις αυτές 
βρίσκονται ακόµη στο στάδιο µεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών8. 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ 

2.1. Ενσωµάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών 

Όλα τα κράτη µέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά µέτρα που έχουν λάβει µε σκοπό 
την εφαρµογή της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, πλην του Λουξεµβούργου 
κατά του οποίου εκκρεµούν διαδικασίες παράβασης. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η 
µεταφορά στο εθνικό δίκαιο καθυστέρησε και δεν τηρήθηκε η νόµιµη προθεσµία που 
καθορίζεται στην οδηγία (30 Aπριλίου 2006). 

Το επόµενο βήµα είναι να ελεγχθεί εάν εφαρµόζονται ορθά όλες οι διατάξεις της οδηγίας· θα 
πραγµατοποιηθούν επίσης έλεγχοι συµµόρφωσης και λεπτοµερείς αναλύσεις για να 
εξακριβωθεί, π.χ., εάν οι εθνικοί φορείς είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που 
απαιτούνται βάσει των οδηγιών. Οι εν λόγω αναλύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη και 
άρα είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν οριστικά συµπεράσµατα στο θέµα αυτό. Είναι διαθέσιµα 
όµως ορισµένα αρχικά αποτελέσµατα από την κοινοποίηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας 
και τη σύσταση των εθνικών φορέων. 

2.2. Κανόνες και κοινοποίηση εθνικών κανόνων ασφάλειας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, τα κράτη µέλη 
οφείλουν να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες ασφάλειας και να τους κοινοποιήσουν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για κανόνες σχετικούς µε τις απαιτήσεις ασφάλειας που 
επιβάλλονται σε επίπεδο κράτους µέλους και εφαρµόζονται σε περισσότερες της µίας 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. 

Έχουν κοινοποιηθεί σχεδόν 5000 εθνικοί κανόνες ασφάλειας. Κατόπιν αιτήµατος της 
Επιτροπής, ο ΕΟΣ εξέτασε τις κοινοποιήσεις και συνέστησε να ζητηθούν διευκρινίσεις ή εκ 
νέου κοινοποίηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας από τα περισσότερα κράτη µέλη. 

Όσον αφορά τη δηµοσίευση των εθνικών κανόνων ασφάλειας, ο ΕΟΣ αναµένεται να 
προτείνει το 2009 τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης. 

2.3. Σύσταση εθνικών αρχών και φορέων 

Ο ρόλος των εθνικών αρχών ασφάλειας (ΕΑΑ) είναι αποφασιστικής σηµασίας τόσο για να 
διατηρηθεί η ασφάλεια όσο και για να εξασφαλισθεί ότι δεν αποτελεί εµπόδιο στο άνοιγµα 
της αγοράς µε την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας. Οι περισσότερες ΕΑΑ συστάθηκαν το 
2006 και το 2007. Στα τέλη του 2008 µόνον ένα κράτος µέλος δεν είχε ακόµη συστήσει την 
ΕΑΑ του. Κατά κανόνα, οι περισσότερες ΕΑΑ υπάγονται στο υπουργείο µεταφορών. 

                                                 
8 Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 

σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδροµικού συστήµατος. ΕΕ L 191 της 
18.07.2008, σ. 1. 

 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. 
ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 62. 
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Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να συστήσουν ανεξάρτητους φορείς διερεύνησης ατυχηµάτων 
που θα είναι επιφορτισµένοι µε τη διερεύνηση των σοβαρών σιδηροδροµικών ατυχηµάτων. 
Έως τον Απρίλιο του 2009, µόνον ένα κράτος µέλος δεν είχε συστήσει ακόµη εθνικό φορέα 
διερεύνησης (ΕΦ∆).  

Ο ΕΟΣ έχει δηµιουργήσει δίκτυα για να διευκολυνθεί η συνεργασία και η διάδοση απόψεων 
και πείρας µεταξύ των φορέων αυτών. 

2.4. Επεξεργασία και εφαρµογή παράγωγου δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Η οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων προβλέπει την έκδοση µεγάλου όγκου 
παράγωγων νοµοθετηµάτων από την Επιτροπή µε βάση σχέδια που θα συντάξει ο ΕΟΣ 
κατόπιν εντολών της Επιτροπής (βλ. παράρτηµα6). 

Το πρώτο νοµοθέτηµα εκδόθηκε το 2007: ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 653/2007 της Επιτροπής 
σχετικά µε τη χρήση κοινού ευρωπαϊκού εντύπου για τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για τα 
έγγραφα της αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ και σχετικά µε την 
εγκυρότητα των πιστοποιητικών ασφαλείας που εκδίδονται σύµφωνα µε την οδηγία 
2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου9. 

Στις 24 Aπριλίου 200910 και στις 5 Ιουνίου 200911 εκδόθηκαν κοινές µεθοδολογίες ασφάλειας 
για την εκτίµηση της επικινδυνότητας και την επίτευξη των στόχων ασφάλειας, ενώ 
εκπονούνται και άλλα νοµοθετήµατα. 

2.5. Πιστοποίηση ασφάλειας 

Με την οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων καθιερώνεται η υποχρέωση των 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και διαχειριστών υποδοµών να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ή 
άδειας ασφάλειας. Τα πιστοποιητικά και οι άδειες ασφάλειας αποτελούνται από δύο µέρη. Το 
µέρος A βεβαιώνει την αποδοχή του συστήµατος ασφάλειας της σιδηροδροµικής επιχείρησης 
/ του διαχειριστή υποδοµής, ενώ το µέρος B αφορά ειδικά το δίκτυο. 

Έως τις 31 Mαρτίου 2009, η δηµόσια βάση των πιστοποιητικών ασφάλειας που χειρίζεται ο 
ΕΟΣ περιείχε 277 έγκυρα πιστοποιητικά τύπου A. Τα περισσότερα από αυτά είχαν εκδοθεί το 
2007 και το 2008.  

Περαιτέρω πληροφορίες για την πιστοποίηση της ασφάλειας και πρόταση στρατηγικής για τη 
µετάβαση σε ενιαία κοινοτική πιστοποίηση ασφάλειας θα εκδώσει ο ΕΟΣ το 2010 µετά από 
αξιολόγηση των διαδικασιών πιστοποίησης της ασφάλειας στα κράτη µέλη. 

2.6. Εκθέσεις σχετικά µε την ασφάλεια  

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, οι ΕΑΑ πρέπει 
να δηµοσιεύουν κάθε χρόνο έκθεση µε πληροφορίες για την κατάσταση της ασφάλειας στους 
σιδηροδρόµους. Οι εκθέσεις αυτές χρησιµεύουν στον ΕΟΣ για τη συνεχή παρακολούθηση 
της εξέλιξης της ασφάλειας στους σιδηροδρόµους στην ΕΕ (βλ. έκθεση ανά διετία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων (ΕΟΣ)7). 

                                                 
9 ΕΕ L 153 της 14.6.2007, σ. 9. 
10 ΕΕ L 108 της 29 Απριλίου 2009, σ. 4–19. 
11 ΕΕ L 150 της 29 Απριλίου 2009, σ. 11–19. 
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Σε γενικές γραµµές, από τα αρχικά στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι οι σιδηρόδροµοι είναι πολύ 
ασφαλείς για τους χρήστες, µε λιγότερους από 100 θανάτους ετησίως έναντι περίπου 40.000 
θανάτων από τροχαία ατυχήµατα στην ΕΕ. Επίσης, η ανάπτυξη της ασφάλειας των 
σιδηροδρόµων στα κράτη µέλη της ΕΕ µπορεί να θεωρηθεί πολύ θετική, καθώς ο αριθµός 
των θανάτων επιβατών µειώθηκε από περίπου 400 το 1970 σε µόνον 58 το 2006. 

  

Αυτά τα αριθµητικά στοιχεία και η περαιτέρω ανάλυση ανά χώρα αποδεικνύουν επίσης ότι το 
άνοιγµα της αγοράς και ο διαχωρισµός καθηκόντων δεν δηµιουργούν προβλήµατα στην 
ασφάλεια.  

Τα στοιχεία πάντως δείχνουν υψηλή συµµετοχή τρίτων µερών σε θανατηφόρα σιδηροδροµικά 
ατυχήµατα. Πρόκειται κυρίως για µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα (παραβάτες) και χρήστες 
ισόπεδων διαβάσεων (συνολικά περίπου 1.500 θάνατοι ετησίως). Οι αυτοκτονίες είναι µια 
άλλη ιδιαιτερότητα των σιδηροδροµικών ατυχηµάτων: οι θάνατοι αυτοί δεν αναφέρονται ως 
ατυχήµατα και σπανίως µνηµονεύονται στα δελτία Τύπου. Το 2006 αναφέρθηκαν περίπου 
2.300, δηλαδή άνω του 60% του συνόλου των θανάτων. 

3. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

3.1. Εφαρµογή των οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα 

Όλα τα κράτη µέλη κοινοποίησαν εθνικά µέτρα για την εφαρµογή των οδηγιών 96/48/EΚ 
(σιδηροδροµικό σύστηµα µεγάλης ταχύτητας), 2001/16/EΚ (συµβατικό σιδηροδροµικό 
σύστηµα) και 2004/50 (ευθυγράµµιση των οδηγιών για το σύστηµα µεγάλης ταχύτητας και το 
συµβατικό σύστηµα και επέκταση του πεδίου εφαρµογής) που αφορούν τη 
διαλειτουργικότητα.  

Οι οδηγίες για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων προβλέπουν την έκδοση πολλών 
παράγωγων νοµοθετηµάτων. Πέραν των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (TΠ∆, 
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βλ. 3.2), η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2007/756/EΚ για τη θέσπιση κοινής 
προδιαγραφής για το εθνικό µητρώο οχηµάτων12. Οι οδηγίες προδιαγράφουν και άλλα 
µητρώα (όπως το µητρώο υποδοµής, το µητρώο τροχαίου υλικού), τα οποία επεξεργάζεται ο 
ΕΟΣ. 

3.2. TΠ∆: βαθµός προόδου 

Οι TΠ∆ είναι τεχνικές προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις των 
οδηγιών διαλειτουργικότητας σε επίπεδο υποσυστήµατος και στοιχείου διαλειτουργικότητας.  

Για το σύστηµα µεγάλης ταχύτητας, από το 2002 έχει εκδοθεί σειρά ΤΠ∆ που καλύπτουν όλα 
τα σχετικά υποσυστήµατα, οι περισσότερες από τις οποίες αναθεωρήθηκαν το 2008. 
Κατάλογος όλων των ΤΠ∆ και των αποφάσεων τροποποίησης των ΤΠ∆ δίδεται στο 
παράρτηµα6. 

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης αρκετές ΤΠ∆ για το συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα, οι 
οποίες καλύπτουν τις τηλεµατικές εφαρµογές στα εµπορευµατικά δροµολόγια (λειτουργία 
τερµατικής προσαρµογής (TAF)), τις εκποµπές θορύβου, τον έλεγχο-χειρισµό και τη 
σηµατοδότηση (ΕΧΣ), τις φορτάµαξες και τη διεξαγωγή και τη διαχείριση της κυκλοφορίας 
(∆∆Κ). Επίσης, δύο διασταυρούµενες ΤΠ∆ που εφαρµόζονται και στο σιδηροδροµικό 
σύστηµα µεγάλης ταχύτητας και στο συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα έχουν ως 
αντικείµενο την ασφάλεια εντός των σιδηροδροµικών σηράγγων και τα άτοµα µε µειωµένη 
κινητικότητα. Όλες αυτές οι ΤΠ∆ εκπονήθηκαν καταρχήν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 
∆ιαλειτουργικότητα των Σιδηροδρόµων (AEIF), στην οποία ανατέθηκε να ενεργεί ως κοινός 
φορέας εκπροσώπησης µε βάση την οδηγία 96/48/EΚ. 

Από το 2006 ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων εκπονεί τις υπόλοιπες ΤΠ∆ για τους 
συµβατικούς σιδηρόδροµους, οι οποίες καλύπτουν την υποδοµή, την ενέργεια, το τροχαίο 
υλικό (µηχανές, πολλαπλές µονάδες τροχαίου υλικού, επιβατικές άµαξες) και τις τηλεµατικές 
εφαρµογές για επιβάτες (TΕΕ). Η έκδοση αυτών των ΤΠ∆ αναµένεται το 2010. 

Ωστόσο, αυτό το νοµικό πλαίσιο χρειάζεται να αναπτυχθεί περισσότερο, για να διορθωθούν 
π.χ. σφάλµατα και να συµπληρωθούν κενά των ΤΠ∆, καθώς επίσης και να επεκταθεί το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής τους (βλ. 3.5). 

Για το λόγο αυτό, ο ΕΟΣ επεξεργάζεται προς το παρόν την αναθεώρηση των εξής ΤΠ∆ για το 
συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα: φορτάµαξες, ∆∆Κ και ΕΧΣ. Οι αναθεωρηµένες ΤΠ∆ 
αναµένεται να εκδοθούν το 2010. Για τις υπόλοιπες ΤΠ∆, είναι σε εξέλιξη διαδικασία 
διαχείρισης των αλλαγών. 

3.3. Aνάλυση των παρεκκλίσεων 

Οι παρεκκλίσεις επιτρέπουν εξαιρέσεις από την εφαρµογή των ΤΠ∆ µε ορισµένες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις οδηγίες διαλειτουργικότητας. Από την έκδοση των 
πρώτων ΤΠ∆ το 2002 έως την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2008/57/EΚ στις 19 Ιουλίου 2008, 
η Επιτροπή παρέλαβε 43 παρεκκλίσεις από 9 κράτη µέλη. Πλήρης κατάλογος των 
παρεκκλίσεων δίδεται στο παράρτηµα6. 

                                                 
12 ΕΕ L 305 της 23.11.2007, σ. 30. 
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Οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν σχεδόν το σύνολο των ΤΠ∆ που ισχύουν. Οι περισσότερες 
παρεκκλίσεις αφορούν τις ΤΠ∆ για το θόρυβο (18 παρεκκλίσεις), τις φορτάµαξες (11), την 
ενέργεια (σύστηµα µεγάλης ταχύτητας, 6), τον ΕΧΣ (σύστηµα µεγάλης ταχύτητας, 5) και την 
υποδοµή (σύστηµα µεγάλης ταχύτητας, 5). 

Οι περισσότερες παρεκκλίσεις (34) βασίζονται στο άρθρο 7 στοιχείο α) αµφότερων των 
οδηγιών και προβλέπουν εξαιρέσεις από την εφαρµογή των ΤΠ∆ για τα νέα, τα 
ανακαινισθέντα ή τα αναβαθµισµένα υποσυστήµατα σε προηγµένο στάδιο ανάπτυξης κατά τη 
δηµοσίευση µιας ΤΠ∆. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, οι παρεκκλίσεις αυτού του τύπου 
είναι δυνατόν να χορηγούνται µόνον σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη δηµοσίευση των 
ΤΠ∆, µε αποτέλεσµα να αναµένεται σηµαντική µείωση του αριθµού νέων παρεκκλίσεων τα 
επόµενα έτη, όταν θα έχουν εκδοθεί όλες οι ΤΠ∆. 

Εν γένει, µε βάση τον συγκρατηµένο αριθµό και τους τύπους των παρεκκλίσεων η εφαρµογή 
των ΤΠ∆ µπορεί να θεωρηθεί επιτυχής. 

3.4. Η διαλειτουργικότητα στην πράξη 

Για την ανάλυση της προόδου που έχει σηµειωθεί στη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών 
σιδηροδρόµων, το πλήθος των πιστοποιητικών συµµόρφωσης που έχουν εκδώσει οι 
κοινοποιηµένοι φορείς για τα υποσυστήµατα παρέχει ενδείξεις για τον τρόπο εφαρµογής των 
ΤΠ∆. Επειδή οι ΤΠ∆ για το συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα δεν έχουν ολοκληρωθεί 
ακόµη, δίδονται τα αριθµητικά στοιχεία για το σύστηµα µεγάλης ταχύτητας. Το κάτωθι 
γράφηµα δείχνει το πλήθος εκδοθέντων πιστοποιητικών και το πλήθος των αιτήσεων 
πιστοποιητικών έως τον Ιούλιο του 2007 (πηγή: NB Rail): 
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Τα στοιχεία αυτά δείχνουν σηµαντική δραστηριότητα πιστοποίησης υποσυστηµάτων, καθένα 
από τα οποία συµβάλλει στη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων. 
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Η εισαγωγή του συστήµατος ERTMS στο ευρωπαϊκό διαλειτουργικό δίκτυο είναι ακόµη µια 
αξιοσηµείωτη ένδειξη προόδου στη διαλειτουργικότητα. Στα τέλη του 2008, περίπου 2.000 
χιλιόµετρα γραµµών εξοπλισµένες µε ERTMS ήταν σε εµπορική χρήση σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες, και ιδίως γραµµές µεγάλης ταχύτητας.  

Οι δυσκολίες στον καθορισµό ενός και µόνον κοινού και συµβατού τεχνικού προτύπου 
αντιµετωπίσθηκαν το 2008 µε την υπογραφή µνηµονίου συνεννόησης µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του σιδηροδροµικού κλάδου. 

Από τις συµβάσεις που υπογράφηκαν πρόσφατα και τα εθνικά σχέδια εξάπλωσης που 
υπέβαλαν τα κράτη µέλη προµηνύεται αλµατώδης αύξηση κατά τα επόµενα έτη: 11.500 
χιλιόµετρα γραµµών θα είναι σε λειτουργία στα τέλη του 2012 και 23.000 στα τέλη του 2015.  

Στις 22 Ιουλίου 200913 εγκρίθηκε δεσµευτικό ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης, στόχος του 
οποίου είναι η οµαλή και συντονισµένη εξάπλωση του συστήµατος. Συγκεκριµένα, 
προγραµµατίζεται ο εξοπλισµός του πρώτου σχηµατικού δικτύου έως το 2015 (το οποίο 
περιλαµβάνει καίριες συνδέσεις, όπως Ρότερνταµ–Γένοβα, Mόναχο–Βερόνα, Aµβέρσα–
Bασιλεία, Βαλένθια–Λυών–Bουδαπέστη, ∆ρέσδη–Bουδαπέστη–Κοστάντζα ή Βερολίνο–
Terespol). Έως το 2020, οι κύριοι ευρωπαϊκοί εµπορευµατικοί κόµβοι θα συνδεθούν µε το 
σύστηµα και θα δηµιουργηθούν έτσι νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες για τις σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις µεταφοράς εµπορευµάτων. 

Και οι δύο αναλύσεις δείχνουν ότι η διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού 
συστήµατος αναπτύσσεται σταθερά.  

3.5. Εµπόδια στη διαλειτουργικότητα 

Επί περισσότερο από έναν αιώνα ο χειρισµός της ανάπτυξης των σιδηροδρόµων ήταν εθνική 
υπόθεση µε βάση τις εθνικές απαιτήσεις και όχι µε µια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. 
Συνεπεία αυτού, οι διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές στην Ευρώπη εξακολουθούν να είναι 
πολύπλοκες και δαπανηρές στη λειτουργία τους. Η κατάτµηση αυτή παραµένει εµπόδιο στη 
δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου παρά τους αξιόλογους 
χρηµατοδοτικούς, πολιτικούς και ανθρώπινους πόρους που έχουν επενδυθεί για την 
ενοποίηση των σιδηροδροµικών συστηµάτων. 

Η διάρκεια ζωής των σιδηροδρόµων είναι µεγάλη, από 30 µε 40 έτη για το τροχαίο υλικό έως 
έναν αιώνα για την υποδοµή. Για να αποβεί εφικτή η τεχνική εναρµόνιση, η µετάβαση σε ένα 
διαλειτουργικό σιδηροδροµικό σύστηµα συνεπάγεται κυρίως την εφαρµογή των απαιτήσεων 
διαλειτουργικότητας στα νέα, ανακαινισµένα και αναβαθµισµένα υποσυστήµατα. Αυτό 
απαιτεί χρόνο, µε αποτέλεσµα η πρόοδος να προσδοκάται µεσοπρόθεσµα έως 
µακροπρόθεσµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως στο ERTMS, τα οφέλη της 
διαλειτουργικότητας είναι δυνατόν να αποκοµισθούν µόνον εφόσον το σύστηµα 
εγκατασταθεί µε συντονισµένο τρόπο κατά µήκος ενός ολόκληρου σιδηροδροµικού άξονα. 
Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται αναβάθµιση των υπαρχόντων τµηµάτων γραµµών πριν το 
τέλος της διάρκειας ζωής του υποσυστήµατος. 

Ένα άλλο εµπόδιο στη διαλειτουργικότητα είναι η συνέχιση των διαφόρων εθνικών 
πρακτικών τη στιγµή που έχει ήδη αρχίσει η ευρωπαϊκή εναρµόνιση. Αυτό οφείλεται ίσως 

                                                 
13 ΕΕ L 194 της 25 Ιουλίου 2009. 
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στο ατελές ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο ή σε κενά του που επιτρέπουν διαφορετικές ερµηνείες. 
Ενώ το νοµικό πλαίσιο για το σιδηροδροµικό σύστηµα µεγάλης ταχύτητας έχει ήδη 
ολοκληρωθεί, το αντίστοιχο για τους συµβατικούς σιδηροδρόµους είναι ακόµη υπό 
εκπόνηση, καθώς οι ΤΠ∆ για την υποδοµή, τα υποσυστήµατα ενέργειας, τις µονάδες έλξης 
και τις επιβατικές άµαξες δεν έχουν οριστικοποιηθεί και εγκριθεί ακόµη. Το εµπόδιο αυτό θα 
έχει ξεπερασθεί το 2010. 

Εν προκειµένω, η ύπαρξη των αποκαλούµενων «ανοικτών σηµείων» στις ΤΠ∆ µπορεί να 
οδηγήσει σε κενά στη διαλειτουργικότητα, καθώς ισχύουν εθνικές απαιτήσεις µε 
διαφορετικές λύσεις διασύνδεσης. Στα τέλη του 2008 υπήρχαν περισσότερα από 100 
διαφορετικά ανοικτά σηµεία στις ισχύουσες ΤΠ∆. Μία από τις δυνατές λύσεις του 
προβλήµατος αυτού είναι να κλείσουν αυτά τα ανοικτά σηµεία µε την αναθεώρηση των ΤΠ∆. 

Επιπλέον, οι υπάρχουσες ΤΠ∆ καλύπτουν µέρη µόνον του σιδηροδροµικού συστήµατος, 
καθώς το πεδίο εφαρµογής των δύο οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα περιορίζεται στα 
διευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα που καθορίζονται στην απόφαση 1692/96/EΚ14. Στην 
οδηγία 2004/50/EΚ προβλεπόταν η προοδευτική επέκταση του πεδίου εφαρµογής σε 
ολόκληρο το δίκτυο και σε όλα τα οχήµατα µε την έκδοση των νέων ΤΠ∆ ή µε την 
αναθεώρηση όσων ισχύουν. Για να τεθεί σε εφαρµογή η διάταξη αυτή κατά τρόπο αναλογικό, 
το 2007 η Επιτροπή ανέθεσε στον ΕΟΣ να αναλύσει κατά πόσον είναι εφικτή η επέκταση του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής των ΤΠ∆ που αναθεωρήθηκαν πρόσφατα. Η ανάλυση αυτή 
αναµένεται να οριστικοποιηθεί το 2009. 

Ένα άλλο πιθανό εµπόδιο αφορά την ενσωµάτωση υποσυστήµατος κατά την ενεργοποίηση 
διαδικασίας που προδιαγράφεται στις οδηγίες για τη διαλειτουργικότητα. Για να µπορεί µια 
ΕΑΑ να επιτρέψει την έναρξη λειτουργίας, το υποσύστηµα πρέπει να έχει αποδειχθεί 
συµβατό µε το σιδηροδροµικό σύστηµα συνολικά. Οι ΤΠ∆ δεν είναι δυνατόν να προβλέπουν 
όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις για την εκτίµηση αυτή. Υπάρχει ο κίνδυνος να καθιερωθούν 
ειδικές επιχειρησιακές διαδικασίες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε µείωση της 
διαλειτουργικότητας. Αυτή η πτυχή της «ενσωµάτωσης» έχει βελτιωθεί στη νέα οδηγία για τη 
διαλειτουργικότητα και θα εξετασθεί και πάλι µε αφορµή τον κανονισµό της Επιτροπής που 
αφορά την κοινή µεθοδολογία ασφάλειας (ΚΜΑ) για την εκτίµηση επικινδυνότητας, ο οποίος 
αναµένεται να εγκριθεί το πρώτο εξάµηνο του 2009. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί χάρη στο κοινοτικό ρυθµιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια και 
τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων αναµένεται ότι θα ενθαρρύνει ακόµη περισσότερο 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς σιδηροδροµικών µεταφορών και ότι έτσι θα οδηγήσει 
στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, στην περικοπή του κόστους εισόδου στην αγορά και, εν 
τέλει, σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδροµικού τοµέα έναντι άλλων τρόπων 
µεταφοράς. 

Οι αναλύσεις που περιέχει η παρούσα έκθεση δείχνουν ανάµεικτα αποτελέσµατα προς το 
παρόν. 

                                                 
14 ΕΕ L 228 της 09.09.1996, σ. 1. 
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Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε τις στατιστικές το 
σιδηροδροµικό σύστηµα της Κοινότητας είναι ασφαλές και οι οργανωτικές αλλαγές που 
απορρέουν από το κοινοτικό πλαίσιο όχι µόνον δεν είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια αλλά αντίθετα αναµένεται ότι θα την ενισχύσουν βραχυπρόθεσµα και 
µεσοπρόθεσµα. 

Όσον αφορά την αγορά, οι απαιτήσεις ασφάλειας εξακολουθούν να θέτουν σηµαντικά 
εµπόδια εισόδου. Τα εµπόδια αυτά σχετίζονται µε το κόστος και τη διάρκεια των 
υπεισερχόµενων διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο, µε τις διαφορές τους ανά την Ευρώπη και µε 
την έλλειψη διαφάνειας/προβλεψιµότητας. Ουσιαστική πρόοδος στο πεδίο αυτό αναµένεται 
εν µέρει µε την εναρµόνιση των πιστοποιητικών ασφάλειας των σιδηροδροµικών 
επιχειρήσεων και την καθιέρωση των κοινών µεθοδολογιών ασφάλειας και εν µέρει µε τη 
διαποδοχή των εθνικών κανόνων κατά την αδειοδότηση θέσης σιδηροδροµικών οχηµάτων σε 
λειτουργία.  

Οι διαδικασίες αυτές θα αποβούν επιτυχείς µόνον µε δύο προϋποθέσεις: 

• την πλήρη καθιέρωση των νεοσυσταθέντων φορέων, ιδίως των ΕΑΑ, οι οποίοι θα 
λειτουργούν µε παρεµφερή επίπεδα αρµοδιότητας και αποτελεσµατικότητας. Αυτό είναι 
αναγκαίο για να δηµιουργηθεί αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ ΕΑΑ. Η Επιτροπή θα 
συνεχίσει για το λόγο αυτό να ελέγχει εάν µεταφέρεται ορθά η κοινοτική νοµοθεσία στο 
δίκαιο των κρατών µελών σε ό,τι αφορά τις νέες δοµές και εργαλεία. 

• τον ηγετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων στη βαθµιαία εναρµόνιση 
των κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και την προοδευτική αντικατάστασή τους από 
κοινές µεθοδολογίες. Ο ρόλος αυτός θα εξελιχθεί ίσως ακόµη περισσότερο στο µέλλον µε 
τη συµπλήρωση ή την υποβοήθηση των ΕΑΑ στις διαδικασίες πιστοποίησης και 
αδειοδότησης. 

Το παράγωγο δίκαιο για τη διαλειτουργικότητα αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2010 
όσον αφορά τα ∆Ε∆-Μ. Συνιστά οπωσδήποτε προτεραιότητα για την Επιτροπή, καθώς δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί πραγµατική διαλειτουργικότητα χωρίς ΤΠ∆ για όλα τα 
υποσυστήµατα. Άλλη προτεραιότητα για την Επιτροπή είναι η µετάβαση από το παλαιό 
καθεστώς (µε τους κανονισµούς για τις διεθνείς φορτάµαξες (RIV) ως κύρια συµφωνία του 
κλάδου για τους κανόνες διεθνούς και εθνικής κυκλοφορίας) στο νέο καθεστώς που 
διαµορφώνεται µε τις ΤΠ∆ και τα µητρώα υποδοµής και τροχαίου υλικού. 

Ο αυξανόµενος αριθµός εκδιδόµενων πιστοποιητικών συµµόρφωσης για υποσυστήµατα και ο 
περιορισµένος αριθµός παρεκκλίσεων δείχνουν ότι εν γένει οι υπάρχουσες ΤΠ∆ 
εφαρµόζονται µε επιτυχία. Αυτό δείχνει και τη σηµασία των κοινοποιηµένων φορέων και του 
ρόλου τους στην ενίσχυση της αρµοδιότητάς τους και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Ωστόσο, 
τα εναποµένοντα ανοικτά σηµεία των ΤΠ∆ και το περιορισµένο πεδίο εφαρµογής τους 
ενδέχεται να παρεµποδίσουν τη µελλοντική ενσωµάτωση των ΤΠ∆ στο ευρωπαϊκό 
σιδηροδροµικό σύστηµα διότι συνιστούν εµπόδιο στη διαλειτουργικότητα. Συνεπώς, είναι 
βασικό να κλείσουν τα ανοικτά σηµεία και να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής των ΤΠ∆ µέσα 
σε εύλογα σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Η πρόοδος της διαλειτουργικότητας είναι αργή διαδικασία. Εξαιτίας της µακράς διάρκειας 
ζωής της σιδηροδροµικής υποδοµής και του τροχαίου υλικού και της ανάγκης να διατηρηθεί 
το επενδυτικό κόστος σε αποδεκτό ύψος για τον τοµέα, δεν είναι δυνατές ριζικές αλλαγές 
προς εναρµονισµένες λύσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να 
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εστιάσει τις προσπάθειές της στην εφαρµογή εκείνων των τεχνικών προδιαγραφών που 
µπορούν να αποφέρουν αξιόλογα οφέλη βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, και πιο 
συγκεκριµένα στον έλεγχο και χειρισµό και τη σηµατοδότηση (ΕΧΣ), τη λειτουργία 
τερµατικής προσαρµογής (TAF), τις τηλεµατικές εφαρµογές για επιβάτες (TAP) και τις ΤΠ∆ 
∆∆Κ. 

Θα χρειαστούν επίσης αναθεωρήσεις των ΤΠ∆ στο µέλλον για να εξετασθούν περισσότερο 
σε βάθος οι αρχές µε βάση τη στρατηγική της απλούστευσης του ρυθµιστικού περιβάλλοντος 
και για να εξασφαλισθεί συνοχή, αποτελεσµατικότητα και αναλογικότητα της νοµοθεσίας για 
τους σιδηροδρόµους. Επί παραδείγµατι, θα εξετασθεί η µεγαλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών 
προτύπων σε εθελοντική βάση. Με την παρούσα έκθεση η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να 
αναδείξει τα θέµατα αυτά. Θα συνεχίσει να ελέγχει µε ποιο τρόπο εφαρµόζεται στην πράξη 
το νοµικό πλαίσιο για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων, 
εξασφαλίζοντας ότι θεσπίζεται όλη η παράγωγη νοµοθεσία (κυρίως οι ΤΠ∆ για τους 
συµβατικούς σιδηροδρόµους και οι κοινές µεθοδολογίες ασφάλειας) και ότι µεταφέρονται οι 
νέες οδηγίες στο δίκαιο των κρατών µελών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή πρόκειται να συντάξει 
ανακοίνωση, όπου θα επανεξετάζει τις πολιτικές της που αφορούν τη διαλειτουργικότητα και 
την ασφάλεια του κοινοτικού σιδηροδροµικού συστήµατος.  


