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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1110/2009, του Matthias Schrötter, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μηχανών και 
βαγονιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Μετά την παρακολούθηση τηλεοπτικού προγράμματος σχετικά με την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων, ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση της ασφάλειας 
των σιδηροδρομικών μηχανών και βαγονιών στο σύνολο της ΕΕ, κατά τρόπο παρόμοιο με 
τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των οχημάτων στα οδικά δίκτυα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Μετά την παρακολούθηση τηλεοπτικού προγράμματος σχετικά με την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων, ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση της ασφάλειας 
των σιδηροδρομικών μηχανών και βαγονιών στο σύνολο της ΕΕ, κατά τρόπο παρόμοιο με 
τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των οχημάτων στα οδικά δίκτυα. 

Ο αναφέρων ζητεί την κατάρτιση οδηγίας ή κανονισμού για τη σύσταση ανεξάρτητων 
φορέων δοκιμών για τη διεξαγωγή τεχνικών ελέγχων του τροχαίου υλικού σε όλα τα κράτη 
της ΕΕ σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια.
Ο αναφέρων προτείνει την τεχνική εξέταση του τροχαίου υλικού τουλάχιστον κάθε δύο έτη, 
κατά τρόπο παρόμοιο με τα οδικά οχήματα. Επίσης, οι φορείς δοκιμών θα πρέπει να είναι 
ανεξάρτητοι σε κάθε κράτος μέλος, αλλά σε κάθε φορέα δοκιμών θα πρέπει να επιτρέπεται να 
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ελέγχει π.χ. 1 τρένο τον μήνα από άλλο κράτος μέλος. Το τροχαίο υλικό που έχει περάσει τον 
έλεγχο θα αναγνωρίζεται σαφώς με μια εύκολα ορατή ειδική πλάκα/αυτοκόλλητο. 

Ο αναφέρων προτείνει οι φορείς δοκιμών των διαφόρων κρατών μελών να παραμείνουν 
ανεξάρτητοι μεταξύ τους και να έχουν χωριστή διοίκηση προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αντικειμενικότητά τους. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές δοκιμές και η γραφειοκρατία 
για τροχαίο υλικό που δοκιμάζεται σε μία χώρα και λειτουργεί σε άλλο κράτος μέλος, αλλά 
θα πρέπει να αποφεύγεται τυχόν παράτυπη ή ψευδής παράταση της περιόδου εγκυρότητας 
της δοκιμής.

Τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων αντιμετωπίζονται ήδη μέσω των ακόλουθων μέτρων:

A) Οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, και ειδικότερα:
 άρθρο 10 (πιστοποιητικά ασφάλειας)
 άρθρο 14α (συντήρηση οχημάτων)
 άρθρα 16 και 17 (αρχή για την ασφάλεια)
 άρθρο 19 και εξής (διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων)

Το εν λόγω έγγραφο διατίθεται στη γερμανική γλώσσα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

B) Οδηγία 2008/57/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού 
σιδηροδρομικού συστήματος, και ειδικότερα:
 άρθρο 15 (διαδικασία για τη θέση σε χρήση)
 άρθρο 20 (θέση σε χρήση υφιστάμενων υποσυστημάτων μετά από ανακαίνιση ή 

αναβάθμιση)
 άρθρο 21 (έγκριση για θέση οχημάτων σε λειτουργία)
 άρθρο 32 (σύστημα αρίθμησης των οχημάτων)
 άρθρο 33 (εθνικά μητρώα οχημάτων)

Το εν λόγω έγγραφο διατίθεται στη γερμανική γλώσσα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

C) Απόφαση της Επιτροπής της 9.11.2007 για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το 
εθνικό μητρώο οχημάτων, και ειδικότερα: αιτιολογική σκέψη (1), άρθρο 1 και άρθρο
3.

Το εν λόγω έγγραφο διατίθεται στη γερμανική γλώσσα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF

D) Απόφαση 2006/861/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την τεχνική 
προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό — εμπορικά 
φορτηγά» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος, όπως 
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τροποποιήθηκε από την απόφαση 2009/107/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου
2009.

Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται στη γερμανική γλώσσα στους ακόλουθους 
συνδέσμους:
http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search και http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search

E) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
την έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων και των οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων
(COM(2009) 464 τελικό της 8ης Σεπτεμβρίου 2009).

Το εν λόγω έγγραφο διατίθεται στη γερμανική γλώσσα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (www.era.europa.eu) συμβάλλει επίσης, 
σε τεχνικό επίπεδο, στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας που αποβλέπει στη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου δίχως σύνορα που θα εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Σιδηροδρόμων, βλ. επίσης τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που διατίθεται στη γερμανική γλώσσα στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Συμπέρασμα

Τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων αντιμετωπίζονται ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.
Εντούτοις, το εν λόγω ζήτημα εξελίσσεται διαρκώς και εγκρίνονται κάθε χρόνο περαιτέρω 
μέτρα στον εν λόγω τομέα. Η τεχνική υποστήριξη για αυτά τα άκρως εξειδικευμένα ζητήματα 
παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων.


