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Τροπολογία 57
Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και 
ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1 και τα 
άρθρα 170 και 171 ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και 
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ, 
το άρθρο 91 παράγραφος 1 και τα άρθρα 
170 και 171 ,

Or. fr

Τροπολογία 58
Alain Cadec

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για να μπορέσουν οι πολίτες της 
Ένωσης, οι οικονομικοί παράγοντες, 
καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να ωφεληθούν πλήρως από τα 
πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη 
δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, είναι σκόπιμο, μεταξύ άλλων, να 
ευνοηθούν η διασύνδεση και η 
διαλειτουργικότητα των εθνικών 
σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και η 
πρόσβαση στα δίκτυα αυτά, με την 
εφαρμογή κάθε μέτρου που αποδεικνύεται 
αναγκαίο στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων.

(2) Για να μπορέσουν οι πολίτες της 
Ένωσης, οι οικονομικοί παράγοντες, 
καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να ωφεληθούν πλήρως από τα 
πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη 
δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά 
σύνορα και από την επίτευξη του στόχου 
της εδαφικής συνοχής, είναι σκόπιμο, 
μεταξύ άλλων, να ευνοηθούν η διασύνδεση 
και η διαλειτουργικότητα των εθνικών 
σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και η 
πρόσβαση στα δίκτυα αυτά, με την 
εφαρμογή κάθε μέτρου που αποδεικνύεται 
αναγκαίο στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων.

Or. fr
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Τροπολογία 59
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για λόγους ασφαλείας είναι αναγκαία 
η απονομή κωδικού ταυτοποίησης σε κάθε 
όχημα που έχει τεθεί σε λειτουργία. Στη 
συνέχεια το όχημα πρέπει να 
καταχωρίζεται σε εθνικό μητρώο 
οχημάτων. Στα μητρώα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να ανατρέχουν όλα τα 
κράτη μέλη καθώς και ορισμένοι 
οικονομικοί παράγοντες εντός της Ένωσης 
. Τα εθνικά μητρώα οχημάτων πρέπει να 
είναι συνεκτικά όσον αφορά το 
μορφότυπο των δεδομένων. Κατά 
συνέπεια, τα μητρώα αυτά πρέπει να 
αποτελέσουν το αντικείμενο κοινών 
λειτουργικών και τεχνικών 
προδιαγραφών.

(14) Για λόγους ασφαλείας είναι αναγκαία 
η απονομή κωδικού ταυτοποίησης σε κάθε 
όχημα που έχει τεθεί σε λειτουργία. Στη 
συνέχεια το όχημα πρέπει να 
καταχωρίζεται σε ευρωπαϊκό μητρώο 
οχημάτων. Στο μητρώο πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανατρέχουν όλοι εντός της 
Ένωσης 

Or. en

Τροπολογία 60
Joachim Zeller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα δίκτυα τα λειτουργικώς αποκομμένα 
από τα υπόλοιπα σιδηροδρομικά 
συστήματα και τα οποία προορίζονται 
μόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή 
προαστιακών μεταφορών επιβατών, καθώς 
και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις με 
δραστηριότητες μόνο στα δίκτυα αυτά.

β) τα δίκτυα τα οποία προορίζονται μόνο 
για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή 
προαστιακών μεταφορών επιβατών, καθώς 
και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις με 
δραστηριότητες μόνο στα δίκτυα αυτά

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση περί "λειτουργικής αποκοπής" είναι ιδιαιτέρως ασαφής. Η φράση "προορίζονται 
μόνο για τη λειτουργία" επαρκεί για να προσδιοριστούν χωρίς περιθώριο αμφιβολίας οι 
σιδηροδρομικές γραμμές που θα μείνουν εκτός πεδίου εφαρμογής. 

Τροπολογία 61
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 19 διαγράφεται
Διάθεση κινητών υποσυστημάτων στην 
αγορά
1. Το υποσύστημα τροχαίο υλικό και το 
εποχούμενο υποσύστημα ελέγχου-
χειρισμού και σηματοδότησης 
διατίθενται στην αγορά από τον αιτούντα 
μόνον εάν έχουν σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί και εγκατασταθεί κατά 
τρόπο που να πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ.
2. Συγκεκριμένα, ο αιτών διασφαλίζει την 
υποβολή της δήλωσης ΕK ελέγχου.
3. Σε περίπτωση ανανέωσης ή 
αναβάθμισης υφιστάμενων 
υποσυστημάτων, απαιτείται νέα δήλωση 
«ΕΚ» ελέγχου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 
4.

Or. en

Τροπολογία 62
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα οχήματα διατίθενται στην αγορά
μόνο αφού λάβουν έγκριση οχήματος για 
την διάθεση στην αγορά που εκδίδεται από 
τον Οργανισμό σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.

1. Τα οχήματα τίθενται σε λειτουργία μόνο 
αφού λάβουν έγκριση οχήματος για την 
διάθεση στην αγορά που εκδίδεται από τον 
Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 5

Or. en

Τροπολογία 63
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός εκδίδει αποφάσεις 
χορήγησης έγκρισης οχήματος για την 
διάθεση στην αγορά. Οι εν λόγω εγκρίσεις 
πιστοποιούν τις τιμές των παραμέτρων που 
σχετίζονται με τον έλεγχο της τεχνικής 
συμβατότητας μεταξύ οχήματος και των 
σταθερών εγκαταστάσεων όπως 
προβλέπονται στις ΤΠΔ. Η έγκριση 
οχήματος για την διάθεση στην αγορά 
παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμόρφωση του οχήματος με τις σχετικές 
ΤΠΔ και σύνολα εθνικών κανόνων, σε 
σχέση με τις εν λόγω παραμέτρους.

2. Ο Οργανισμός εκδίδει αποφάσεις 
χορήγησης έγκρισης οχήματος για την 
θέση σε λειτουργία. Οι εν λόγω εγκρίσεις 
πιστοποιούν τις τιμές των παραμέτρων που 
σχετίζονται με τον έλεγχο της τεχνικής 
συμβατότητας μεταξύ οχήματος και των 
σταθερών εγκαταστάσεων όπως 
προβλέπονται στις ΤΠΔ και στα σύνολα 
εθνικών κανόνων για τα επιλεγέντα 
δίκτυα ή τις επιλεγείσες γραμμές ή τις 
επιλεγείσες ομάδες δικτύων ή γραμμών.
Η έγκριση οχήματος για την διάθεση στην 
αγορά παρέχει επίσης πληροφορίες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του οχήματος 
με τις σχετικές ΤΠΔ και σύνολα εθνικών 
κανόνων για τα επιλεγέντα δίκτυα ή τις 
επιλεγείσες γραμμές ή τις επιλεγείσες 
ομάδες δικτύων ή γραμμών, σε σχέση με 
τις εν λόγω παραμέτρους

Or. en

Τροπολογία 64
Jean-Jacob Bicep
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έγκριση οχήματος για την διάθεση 
στην αγορά δύναται να αναφέρει όρους 
για τη χρήση του οχήματος και άλλους 
περιορισμούς.

3. Η έγκριση οχήματος για την διάθεση 
στην αγορά αναφέρει όρους για τη χρήση 
του οχήματος και άλλους περιορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έγκριση οχήματος για την διάθεση 
στην αγορά εκδίδεται βάσει φακέλου του 
οχήματος ή του τύπου του οχήματος που 
υποβάλλει ο αιτών και περιλαμβάνει 
έγγραφα στοιχεία για τα εξής:

4. Η έγκριση οχήματος για την θέση σε 
λειτουργία εκδίδεται βάσει φακέλου του 
οχήματος ή του τύπου του οχήματος που 
υποβάλλει ο αιτών και περιλαμβάνει:

α) τη διάθεση στην αγορά των κινητών 
υποσυστημάτων που αποτελούν το όχημα 
σύμφωνα με το άρθρο 19·

α) δήλωση «ΕΚ» ελέγχου του οχήματος 
και τον τεχνικό φάκελο που το συνοδεύει·

β) την τεχνική συμβατότητα των 
υποσυστημάτων του στοιχείου α) εντός 
του οχήματος, η οποία αποδεικνύεται 
βάσει των σχετικών ΤΠΔ, εθνικών 
κανόνων και μητρώων·

β) το πιστοποιητικό ελέγχου σε 
περίπτωση εθνικών κανόνων βάσει του 
Παραρτήματος VI 3·

γ) την ασφαλή ενσωμάτωση εντός του 
οχήματος των υποσυστημάτων του 
στοιχείου α), τα οποία στηρίζονται στις 
σχετικές ΤΠΔ, τους εθνικούς κανόνες, 
μητρώα και τις κοινές μεθόδους 
ασφαλείας που καθορίζονται στο άρθρο 6 
της οδηγίας …/… [για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων εντός της Ένωσης].

γ) έγγραφα στοιχεία για την ασφαλή 
ενσωμάτωση εντός του οχήματος σε 
περίπτωση μη κάλυψης από τα α) και β)

γα) έγγραφα στοιχεία για την τεχνική 
συμβατότητα και την ασφαλή 
ενσωμάτωση του οχήματος στις 
επιλεγείσες γραμμές, στα επιλεγέντα 
δίκτυα ή στις επιλεγείσες ομάδες δικτύων 
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ή γραμμών, σύμφωνα με την παράγραφο 
9.

Or. en

Τροπολογία 66
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός παρέχει λεπτομερή 
καθοδήγηση ως προς τον τρόπο λήψης της 
έγκρισης οχήματος για την διάθεση στην 
αγορά. Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν 
έγγραφο που περιγράφει και επεξηγεί τις 
απαιτήσεις για τις εγκρίσεις οχήματος για 
την διάθεση στην αγορά και απαριθμεί τα 
απαιτούμενα έγγραφα. Οι εθνικές αρχές 
ασφάλειας και ο Οργανισμός 
συνεργάζονται όσον αφορά τη διάδοση 
των εν λόγω πληροφοριών.

Ο Οργανισμός παρέχει λεπτομερή 
καθοδήγηση ως προς τον τρόπο λήψης της 
έγκρισης οχήματος για την θέση σε 
λειτουργία. Στους αιτούντες παρέχεται 
δωρεάν έγγραφο που περιγράφει και 
επεξηγεί τις απαιτήσεις για τις εγκρίσεις 
οχήματος για την θέση σε λειτουργία και 
απαριθμεί τα απαιτούμενα έγγραφα. Οι 
εθνικές αρχές ασφάλειας και ο Οργανισμός 
συνεργάζονται όσον αφορά τη διάδοση 
των εν λόγω πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 67
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο Οργανισμός δύναται να εκδίδει 
έγκριση οχήματος για την διάθεση στην 
αγορά για σειρές οχημάτων. Οι εν λόγω 
εγκρίσεις ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

6. Ο Οργανισμός δύναται να εκδίδει 
έγκριση οχήματος για την θέση σε 
λειτουργία για σειρές οχημάτων. Οι εν 
λόγω εγκρίσεις ισχύουν σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 68
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, η 
έγκριση οχήματος για την διάθεση στην 
αγορά είναι δυνατόν να περιλαμβάνει
σαφή αναφορά των δικτύων ή των 
γραμμών ή των ομάδων δικτύων ή 
γραμμών όπου η σιδηροδρομική 
επιχείρηση μπορεί να θέσει το εν λόγω 
όχημα σε λειτουργία χωρίς περαιτέρω 
επαληθεύσεις, ελέγχους ή δοκιμές όσον 
αφορά την τεχνική συμβατότητα μεταξύ 
του υπόψη οχήματος και των εν λόγω 
δικτύων ή γραμμών. Στην περίπτωση αυτή, 
ο αιτών περιλαμβάνει στο αίτημά του 
απόδειξη της τεχνικής συμβατότητας του 
οχήματος με τα σχετικά δίκτυα ή γραμμές.

Στο πλαίσιο του αιτήματός του, ο αιτών 
παρέχει στοιχεία που καταδεικνύουν την 
τεχνική συμβατότητα του οχήματος με τα 
δίκτυα ή τις γραμμές ή τις ομάδες 
δικτύων ή γραμμών για τα οποία 
υποβάλλει το αίτημα. Η έγκριση 
οχήματος για την θέση σε λειτουργία 
περιέχει σαφή αναφορά των δικτύων ή των 
γραμμών ή των ομάδων δικτύων ή 
γραμμών όπου το όχημα μπορεί να 
κυκλοφορήσει χωρίς περαιτέρω 
επαληθεύσεις, ελέγχους ή δοκιμές όσον 
αφορά την τεχνική συμβατότητα μεταξύ 
του υπόψη οχήματος και των εν λόγω 
δικτύων ή γραμμών Στην περίπτωση αυτή, 
ο αιτών περιλαμβάνει στο αίτημά του 
απόδειξη της τεχνικής συμβατότητας του 
οχήματος με τα σχετικά δίκτυα ή γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 69
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Εάν το όχημα έχει πάψει να πληροί 
τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων 
εκδόθηκε η έγκριση, ο Οργανισμός 
μπορεί να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει
την έγκριση του οχήματος· σε αυτή τη 
περίπτωση, ο Οργανισμός αιτιολογεί την 
απόφασή του και ενημερώνει και 
επικαιροποιεί το ευρωπαϊκό μητρώο που 
ορίζεται στο άρθρο 43.
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Τροπολογία 70
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θέση οχημάτων σε λειτουργία Χρήση οχημάτων

Or. en

Τροπολογία 71
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θέτουν 
σε λειτουργία όχημα μόνον αφού 
ελέγξουν, εάν αυτό απαιτείται από τις 
ΤΠΔ, και σε συνεννόηση με τον 
διαχειριστή υποδομής, την τεχνική 
συμβατότητα μεταξύ οχήματος και της 
διαδρομής και την ασφαλή ενσωμάτωση 
του οχήματος, στο σύστημα στο οποίο 
προβλέπεται να λειτουργεί, σύμφωνα με 
τις σχετικές ΤΠΔ, τους εθνικούς κανόνες, 
μητρώα και τις κοινές μεθόδους 
ασφαλείας που καθορίζονται στο άρθρο 6 
της οδηγίας.

Πριν την έναρξη εκμετάλλευσης του 
οχήματος, η σιδηροδρομική επιχείρηση
ελέγχει εάν ισχύει η έγκριση του οχήματος 
και εάν του επιτρέπει αυτή να τεθεί σε 
λειτουργία σε εκείνα τα κράτη μέλη και 
δρομολόγια στα οποία προορίζεται να 
κυκλοφορήσει, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το μητρώο ή τα μητρώα που ορίζονται 
στο άρθρο 45 και οποιεσδήποτε 
προσωρινά τροποποιημένες τιμές 
παραμέτρων λόγω προσωρινών 
περιορισμών που σχετίζονται με το 
δίκτυο τις οποίες διαβιβάζει είτε ο 
διαχειριστής υποδομής είτε προς το 
όχημα ο υπεύθυνος για τη συντήρηση 
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φορέας. 
β) Το αναφερόμενο στο άρθρο 43 
Ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων και/ή το 
αναφερόμενο στο άρθρο 44 Ευρωπαϊκό 
μητρώο έγκρισης τύπων και 
οποιεσδήποτε προσωρινά 
τροποποιημένες τιμές παραμέτρων λόγω 
προσωρινών περιορισμών που 
σχετίζονται με τον τύπο ή με το όχημα.

Or. en

Τροπολογία 72
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προς το σκοπό αυτό, τα οχήματα 
λαμβάνουν πρώτα την έγκριση οχήματος 
για την διάθεση στην αγορά σύμφωνα με 
το άρθρο 20.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 73
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οιοδήποτε όχημα τίθεται σε λειτουργία 
στο ενωσιακό σιδηροδρομικό σύστημα 
φέρει ευρωπαϊκού αριθμό οχήματος (ΕΑΟ) 
ο οποίος αποδίδεται από την εθνική αρχή 
ασφαλείας που είναι αρμόδια για την 
αντίστοιχη επικράτεια πριν από την 
πρώτη θέση του οχήματος σε λειτουργία .

1. Οιοδήποτε όχημα τίθεται σε λειτουργία 
στο ενωσιακό σιδηροδρομικό σύστημα 
φέρει ευρωπαϊκού αριθμό οχήματος (ΕΑΟ) 
ο οποίος αποδίδεται από τον Οργανισμό 
κατά την έκδοση της έγκρισης. 
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Or. en

Τροπολογία 74
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικά μητρώα οχημάτων Ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 75
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) το μητρώο τηρείται και 
επικαιροποιείται από οργανισμό 
ανεξάρτητο από οιαδήποτε επιχείρηση 
σιδηροδρόμων·

(b) το μητρώο τηρείται και 
επικαιροποιείται από τον Οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 76
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, κοινές προδιαγραφές για το 
περιεχόμενο, τη μορφή των δεδομένων, τη 
λειτουργική και τεχνική διάρθρωση, τον 
τρόπο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων 

2. Η Επιτροπή εκδίδει μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, κοινές προδιαγραφές για το 
περιεχόμενο, τη μορφή των δεδομένων, τη 
λειτουργική και τεχνική διάρθρωση, τον 
τρόπο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων 
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και διευθετήσεων για την ανταλλαγή των 
δεδομένων και κανόνων για την εισαγωγή 
στοιχείων και την διερεύνηση των εθνικών 
μητρώων οχημάτων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3.

και διευθετήσεων για την ανταλλαγή των 
δεδομένων και κανόνων για την εισαγωγή 
στοιχείων και την διερεύνηση του
Ευρωπαϊκού μητρώου οχημάτων. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 48 
παράγραφος 3.

Or. en


