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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή:

Ο τομέας των σιδηροδρόμων βρίσκεται σήμερα σε παρακμή σε πολλά κράτη μέλη, μολονότι 
οι ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων αυξάνονται διαρκώς και τα 
περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα υποχρεώνουν την Ευρώπη να βρει λύσεις 
βιώσιμων μεταφορών.  Γιατί αυτή η παρακμή;  Οι σιδηροδρομικές μεταφορές κοστίζουν 
πολύ ακριβά και δεν διαθέτουν χώρο επαρκώς ευρύ έτσι ώστε να βρίσκονται σε 
πλεονεκτικότερη θέση απέναντι στους άμεσους ανταγωνιστές τους:  το αυτοκίνητο, το πλοίο 
και το αεροπλάνο.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους στις 30 
Ιανουαρίου 2013 με τη φιλοδοξία να πραγματοποιήσει τη συγκρότηση ενός μοναδικού 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και μειώνοντας το κόστος 
των σιδηροδρομικών μεταφορών.   

Ο αντίκτυπος αυτών των μεταρρυθμίσεων για τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες , τις τοπικές 
αυτοδιοικήσεις, τους παράγοντες του σιδηροδρομικού συστήματος, τους χρήστες και τους 
πολίτες θα είναι τεράστιος, και η επιτροπή REGI, αρμόδια για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων και των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή στην Ευρώπη, εκπόνησε διεξοδική γνωμοδότηση για τις μεταρρυθμίσεις αυτές.    

Σκοπός της αναδιατύπωσης της οδηγίας σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του 
σιδηροδρομικού συστήματος εντός της ΕΕ είναι η μείωση του κατακερματισμού και του 
κόστους διάθεσης για την αγορά οχημάτων και υλικού.  Οι προτάσεις αυτές συμβάλλουν 
στην αύξηση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων εντός της ΕΕ, διατηρώντας 
παράλληλα ένα επίπεδο υψίστης ασφάλειας.   

Η απλοποίηση των διαδικασιών και η τεχνική εναρμόνιση αποτελούν την απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συγκρότηση ενός κοινού ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και την 
τόνωση του ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν.  Η διαλειτουργικότητα αποτελεί εξίσου 
προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για τη βελτίωση των διασυνοριακών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, απαραίτητη για την εδαφική συνοχή της Ένωσης.  

Πράγματι, τα διαφορετικά συστήματα των εθνικών σιδηροδρόμων εξακολουθούν να φέρουν 
τα σημάδια της ευρωπαϊκής πολεμικής ιστορίας.  Σχεδιάστηκαν ιστορικά και οικειοθελώς με 
ετερόκλητο τρόπο για να προστατέψουν τις εθνικές οικονομίες και κυρίως την εθνική 
επικράτεια από τις εισβολές ξένων στρατευμάτων.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν επί του παρόντος παραπάνω από 11000 
τεχνικοί κανόνες και κανόνες εθνικής ασφάλειας στην ΕΕ.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων (l'Agence) διαθέτει επί του παρόντος κανονιστικού τύπου ευθύνη.  είναι 
υπεύθυνος για τη σύνταξη των ελάχιστων κανόνων της διαλειτουργικότητας έτσι ώστε να 
συμβάλει στη μείωση του αριθμού των εθνικών κανόνων και στην ασφαλή και απρόσκοπτη 
κυκλοφορία των σιδηροδρόμων.  
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Η έγκριση για τη λειτουργία των οχημάτων εκδίδεται από κάθε εθνική αρχή ασφάλειας 
(ANS) για την επικράτειά της.  Οι κυριότερες αποκλίσεις αφορούν τον τρόπο που οι αρχές 
αυτές εκτελούν τις διαδικασίες έγκρισης των οχημάτων και τις διαδικασίες πιστοποίησης της 
ασφάλειας.  Η διαδικασία είναι συχνά χρονοβόρα και δαπανηρή. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος που συνδέεται με τις διαδικασίες έγκρισης 
φτάνει έως και το 10% του κόστους των μηχανών έλξης ανά χώρα.  Όταν αυτές 
χρησιμοποιούνται σε τρία κράτη μέλη, το συνολικό κόστος αγγίζει περίπου το 30%. 

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως «επαναστατική».  Η Επιτροπή 
επιθυμεί πράγματι να καταργήσει την έγκριση για «τη θέση σε λειτουργία» να διατηρήσει 
μόνο την έννοια της «διάθεσης στην αγορά» και να παραχωρήσει στη σιδηροδρομική 
επιχείρηση (EF) την ευθύνη της λειτουργίας και της κίνησης των σιδηροδρόμων.  

Άλλη καινοτομία:  Η Επιτροπή επιθυμεί να αποδώσει «επιχειρηματική ευθύνη» στον 
Οργανισμό επιπρόσθετα με την «κανονιστική» του ευθύνη:  Ο Οργανισμός θα εκδίδει 
«έγκριση για διάθεση στην αγορά» κατόπιν συλλογής πιστοποιητικών που αποδεικνύουν ότι 
το υλικό είναι κατάλληλο. 

Προτάσεις τροπολογιών: 

Ο εισηγήτριά σας, εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που συνάδουν με μια ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών για τους αιτούντες 
και μια γνήσια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την πιστοποίηση των οχημάτων.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται αφορούν την «έγκριση για διάθεση στην αγορά» που θα 
εκδίδεται από τον Οργανισμό και η οποία θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη.  Η έγκριση 
αυτή τείνει να υπερεκτιμήσει την ικανότητα του Οργανισμού, να υποκαταστήσει τις 27 ΕΑΑ, 
να αφομοιώσει όλους τους εθνικούς κανόνες που ακόμη ισχύουν και να πραγματοποιήσει 
τους απαραίτητους ελέγχους. 

Επιπλέον, το κόστος και η ευθύνη της λειτουργίας που εναπόκεινται στις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις είναι υπερβολικά και ενδεχομένως να αποθαρρύνουν τους νεοεισαχθέντες στην 
αγορά εργασίας. 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική:  Οι τροπολογίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ψήφισμα του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου, το οποίο παρέχει ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής διαιτησίας 
και των εμπειρογνωμόνων του κάθε κράτους μέλους.  Με αυτόν τον τρόπο ο Οργανισμός 
αποτελεί μονοαπευθυντική θυρίδα για κάθε έγκριση χρήσης οχήματος.  Ο αιτών οφείλει να 
διευκρινίσει κατά την αίτησή του τη «ζώνη χρήσης» του οχήματος.  Ο Οργανισμός διεξάγει 
τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την ΤΠΔ και διαβιβάζει στην ΕΑΑ της «ζώνης χρήσης», τις 
απαιτήσεις του ελέγχου της τεχνικής συμβατότητας του οχήματος καθώς και τους 
κανονισμούς των κρατών μελών.  Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους, προθεσμία ενός μηνός 
για να ζητήσουν τα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία και έως 4 μήνες το αργότερο για να 
αξιολογήσουν και να εξετάσουν το φάκελο.  Ο Οργανισμός λαμβάνει στη συνέχεια την 
απόφασή του ανάλογα με τις γνώμες των ΕΑΑ.  

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο φορέας προσφυγών είναι αρμόδιο για να διευθετήσει τις διαφορές 
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μεταξύ του Οργανισμού και των ΕΑΑ.  

Άλλες τροποποιήσεις:  Η εισηγήτριά σας προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
μητρώου οχημάτων, αντί της διατήρησης των 27 εθνικών μητρώων.  Διευκρινίζεται επίσης 
ότι μόνον οι αλλαγές που χαρακτηρίζονται «μείζονες» στα οχήματα, επιβάλλουν νέα έγκριση.  
Η ανάλυση του κόστους ωφελείας μια νέας ΤΠΔ θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά.  

Τα ανταλλακτικά των οχημάτων πρέπει να αποτελέσουν επίσης αντικείμενο εναρμόνισης, για 
να διοχετευτούν στην ευρωπαϊκή αγορά.  Τέλος, ο Οργανισμός οφείλει να διατηρήσει τον 
έλεγχο της έγκρισης των συστημάτων ERTMS με σκοπό την εξασφάλιση του συντονισμού 
της εφαρμογής του συστήματος αυτού σε όλη την Ευρώπη. 

Επιπλέον, σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα επέκτασης της «ζώνης χρήσης» έως 
τον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό χωρίς να υφίσταται η ανάγκη νέας διαδικασίας, 
εφόσον τα σιδηροδρομικά συστήματα είναι παρόμοια.  

Η μεταβατική περίοδος: Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των εργασιών προσαρμογής που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον AFE και τις ΕΑΑ, προτείνεται η παράταση της περιόδου 
μεταφοράς σε τρία έτη αντί για δύο. Ωστόσο, μετά την πάροδο δύο ετών, η Επιτροπή πρέπει 
να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί από τον Οργανισμό ώστε να ανταποκριθεί στις νέες του αρμοδιότητες.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

(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. Το μητρώο πρέπει να είναι 
δημόσιο.
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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.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του 
σιδηροδρομικού συστήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο συμβατό 
προς τις διατάξεις της οδηγίας […/… για 
την ασφάλεια των σιδηροδρόμων εντός της 
Ένωσης] . Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν 
τον σχεδιασμό , την κατασκευή, τη θέση 
σε λειτουργία, την αναβάθμιση, την 
ανακαίνιση, την λειτουργία και τη 
συντήρηση των στοιχείων του συστήματος 
αυτού, καθώς και τα επαγγελματικά 
προσόντα και τους όρους υγείας και 
ασφαλείας του προσωπικού που 
συμμετέχει στη λειτουργία και τη 
συντήρηση του συστήματος.

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του 
σιδηροδρομικού συστήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο συμβατό 
προς τις διατάξεις της οδηγίας […/… για 
την ασφάλεια των σιδηροδρόμων εντός της 
Ένωσης] . Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν 
τον σχεδιασμό , την κατασκευή, τη θέση 
σε λειτουργία, την αναβάθμιση, την 
ανακαίνιση, την λειτουργία και τη 
συντήρηση των στοιχείων του συστήματος 
αυτού, καθώς και τα επαγγελματικά 
προσόντα και τους όρους υγείας και 
ασφαλείας του προσωπικού που 
συμμετέχει στη λειτουργία και τη 
συντήρηση του συστήματος. Η επιδίωξη 
του στόχου αυτού πρέπει να οδηγήσει 
στον καθορισμό ενός ελαχίστου επιπέδου 
τεχνικής εναρμόνισης και να είναι τέτοια 
που να συμβάλει στη σταδιακή υλοποίηση 
μιας εσωτερικής αγοράς εξοπλισμών και 
υπηρεσιών κατασκευής, ανανέωσης, 
αναδιευθέτησης και λειτουργίας του 
σιδηροδρομικού συστήματος εντός της 
Ένωσης·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι σημερινοί στόχοι, που εκτίθενται στην οδηγία για τη διαλειτουργικότητα (νυν άρθρο 1.2 α) 
πρέπει να διατηρηθούν, επειδή δίνουν τον γενικό προσανατολισμό της οδηγίας (βέλτιστο 
επίπεδο τεχνικής εναρμόνισης και σταδιακή δημιουργία εσωτερικής αγοράς εξοπλισμών, 
υπηρεσιών και εκμετάλλευσης).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα του 
σιδηροδρομικού συστήματος να επιτρέπει 
την ασφαλή και συνεχή κυκλοφορία 
αμαξοστοιχιών με την επίτευξη των 
απαιτούμενων επιδόσεων στις 
συγκεκριμένες γραμμές.

(2) «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα του 
σιδηροδρομικού συστήματος να επιτρέπει 
την ασφαλή και συνεχή κυκλοφορία 
αμαξοστοιχιών με την επίτευξη των 
απαιτούμενων επιδόσεων στις 
συγκεκριμένες γραμμές. Η ικανότητα 
αυτή εξαρτάται από το σύνολο των 
κανονιστικών, τεχνικών και 
επιχειρησιακών προϋποθέσεων που 
πρέπει να τηρούνται προκειμένου να 
πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η φράση αυτή, που υπάρχει στο ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, παραμένει αναγκαία 
επειδή προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «αναβάθμιση»: εργασίες μετατροπής 
ενός υποσυστήματος ή τμήματός του οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγή του 
τεχνικού φακέλου που συνοδεύει τη 
δήλωση ΕΕ επαλήθευσης και οι οποίες 
βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του 

(12) «αναβάθμιση»: εργασίες μείζονος 
μετατροπής ενός υποσυστήματος ή 
τμήματός του, ενός οχήματος ή τμήματός 
του, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές 
επιδόσεις του υποσυστήματος· Κάθε ΤΠΔ 
προσδιορίζει τις «μείζονες μετατροπές» 
για τα αντίστοιχα υποσυστήματα ή 
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υποσυστήματος· οχήματα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγεται νέα δήλωση «ΕΚ» για  κάθε μετατροπή (πολλές ήσσονες μετατροπές που 
γίνονται έχουν μικρό ή καθόλου αντίκτυπο στο τεχνικό δελτίο), στις ΤΠΔ πρέπει να επεξηγείται 
το κριτήριο «μείζων» ώστε να γίνεται νέα δήλωση «ΕΚ».

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «ανανέωση»: εργασίες 
υποκατάστασης ενός υποσυστήματος ή 
τμήματός του οι οποίες δεν τροποποιούν 
τις συνολικές επιδόσεις του 
υποσυστήματος·

(13) «ανανέωση»: εργασίες μείζονος 
υποκατάστασης ενός υποσυστήματος ή 
ενός οχήματος ή τμήματός του, οι οποίες 
δεν τροποποιούν τις συνολικές επιδόσεις 
του υποσυστήματος ή του οχήματος· Κάθε 
ΤΠΔ προσδιορίζει τις «μείζονες εργασίες 
υποκατάστασης» για τα εκάστοτε 
υποσυστήματα ή όχημα·

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 α) «ζώνη χρήσης»: προβλεπόμενη 
ζώνη χρήσης του οχήματος, ήτοι τα 
δίκτυα ή οι διαδρομές ή οι ομάδες 
δικτύων ή διαδρομών που ευρίσκονται σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επί των 
οποίων προβλέπεται να κυκλοφορεί το 
όχημα.

Or. fr
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προσδιορίζει τα στοιχεία 
διαλειτουργικότητας και τις διεπαφές που 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
προτύπων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να 
επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του 
σιδηροδρομικού συστήματος·

δ) προσδιορίζει τα στοιχεία 
διαλειτουργικότητας και τις διεπαφές που 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
προτύπων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να 
επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του 
σιδηροδρομικού συστήματος· τούτο 
περιλαμβάνει ανταλλακτικά για 
σιδηροδρόμους που είναι δυνατόν να 
τυποποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 41 
του κανονισμού σχετικά με τον 
[Οργανισμό Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004.]

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε ΤΠΔ πρέπει να περιλαμβάνει κατάσταση των ανταλλακτικών που πρέπει να 
τυποποιηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί η εσωτερική αγορά σιδηροδρομικών εξοπλισμών 
σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 41 του κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό σιδηροδρόμων.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Κατά την κατάρτιση, την έκδοση και 
την αναθεώρηση κάθε ΤΠΔ 
(συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
παραμέτρων) λαμβάνονται υπόψη το 
αναμενόμενο κόστος και όφελος όλων 
των εξεταζόμενων τεχνικών λύσεων 
καθώς και οι μεταξύ τους διεπαφές, 
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προκειμένου να καθορισθούν και να 
υλοποιηθούν οι προσφορότερες λύσεις. Τα 
κράτη μέλη συμμετέχουν στην 
αξιολόγηση αυτή παρέχοντας τα 
απαιτούμενα στοιχεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή της ισχύουσας οδηγίας (παράρτημα Ι, 4.2) πρέπει να επαναφερθεί 
προκειμένου να εκτιμάται η σχέση κόστους-ωφελείας κάθε σχεδιαζόμενης τεχνικής λύσης για 
κάθε Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας, ώστε να εφαρμόζονται οι πιο βιώσιμες 
λύσεις, ιδίως προς όφελος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Μέλος του δικτύου 
αντιπροσωπευτικών φορέων δύναται να 
παρέμβει μέσω της Επιτροπής ως αιτών 
για να συλλέξει γνώμες σχετικά με τις 
ελλείψεις μίας ΤΠΔ.  Η Επιτροπή 
ενημερώνει τον αιτούντα για την 
απόφασή της και αιτιολογεί ενδεχόμενη 
άρνησή της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων συχνά είναι οι πρώτοι που εντοπίζουν τα 
προβλήματα μιας ΤΠΔ· συνεπώς, πρέπει να μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να 
συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις εντοπιζόμενες ελλείψεις σε μία ΤΠΔ.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αποστολή του κοινοποιημένου 2. Η αποστολή του κοινοποιημένου 
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οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ο οποίος είναι 
επιφορτισμένος με τον έλεγχο «ΕΚ» ενός 
υποσυστήματος, αρχίζει από το στάδιο του 
σχεδίου και καλύπτει ολόκληρη την 
περίοδο της κατασκευής μέχρι το στάδιο 
της παραλαβής πριν τεθεί σε λειτουργία το 
υποσύστημα. Δύναται να καλύπτει επίσης 
την επαλήθευση των διεπαφών του 
υποσυστήματος αυτού με το σύστημα στο 
οποίο ενσωματώνεται, βάσει των 
πληροφοριών που περιέχονται στη σχετική 
ΤΠΔ και στα μητρώα των άρθρων 44 και 
45.

οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ο οποίος είναι 
επιφορτισμένος με τον έλεγχο «ΕΚ» ενός 
υποσυστήματος, αρχίζει από το στάδιο του 
σχεδίου και καλύπτει ολόκληρη την 
περίοδο της κατασκευής μέχρι το στάδιο 
της παραλαβής πριν τεθεί σε λειτουργία το 
υποσύστημα. Καλύπτει επίσης την 
επαλήθευση των διεπαφών του 
υποσυστήματος αυτού με το σύστημα στο 
οποίο ενσωματώνεται, βάσει των 
πληροφοριών που περιέχονται στη σχετική 
ΤΠΔ και στα μητρώα των άρθρων 44 και 
45.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι βασικό να καλύπτονται επίσης οι διεπαφές, όπως συμβαίνει στην ισχύουσα οδηγία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε εθνική αρχή ασφάλειας εγκρίνει την 
θέση σε λειτουργία των υποσυστημάτων 
ενέργειας και υποδομής που βρίσκονται ή 
λειτουργούν στο έδαφος που ανήκει στην 
δικαιοδοσία του αντίστοιχου κράτους 
μέλους.

Κάθε εθνική αρχή ασφάλειας εγκρίνει την 
θέση σε λειτουργία των υποσυστημάτων 
ενέργειας και υποδομής που βρίσκονται ή 
λειτουργούν στο έδαφος που ανήκει στην 
δικαιοδοσία του αντίστοιχου κράτους 
μέλους. Για τις σταθερές εγκαταστάσεις 
ERTMS, η εθνική αρχή ασφάλειας 
συμβουλεύεται τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Σιδηροδρόμων που είναι η 
λαμβάνουσα τις αποφάσεις αρχή. Για 
όλες τις άλλες σταθερές εγκαταστάσεις, η 
λαμβάνουσα τις αποφάσεις αρχή είναι η 
εθνική αρχή ασφάλειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι πιο σαφές να γίνει άμεση αναφορά στις «σταθερές εγκαταστάσεις ERTMS». Κάθε εθνική 
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αρχή ασφάλειας πρέπει να χορηγεί τις άδειες λειτουργίας για όλες τις σταθερές εθνικές 
εγκαταστάσεις. Ο Οργανισμός πρέπει να εγκρίνει τις άδειες για τις σταθερές εγκαταστάσεις 
ERTMS, ώστε να εξασφαλίζεται συντονισμένη προσέγγιση του ERTMS.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) το συνολικό επίπεδο ασφαλείας του 
σχετικού υποσυστήματος ενδέχεται να 
επηρεαστεί αρνητικά από τις 
προβλεπόμενες εργασίες, ή

(στ) το συνολικό επίπεδο ασφαλείας του 
σχετικού υποσυστήματος ενδέχεται να 
επηρεαστεί ουσιαστικά από τις 
προβλεπόμενες εργασίες, ή

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση ανανέωσης ή 
αναβάθμισης υφιστάμενων 
υποσυστημάτων, απαιτείται νέα δήλωση 
«ΕΚ» ελέγχου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 
4.

3. Σε περίπτωση μείζονος ανανέωσης ή 
αναβάθμισης υφιστάμενων 
υποσυστημάτων, απαιτείται νέα δήλωση 
«ΕΚ» ελέγχου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 
4.

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 α
Καταχώριση των οχημάτων με έγκριση 
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διάθεσης στην αγορά 
1. Προτού ένα όχημα χρησιμοποιηθεί για 
πρώτη φορά και αφού έχει λάβει έγκριση 
σύμφωνα με τα άρθρο 20, πρέπει να 
καταχωρισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
στο ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων, τη 
αιτήσει του κατόχου του· 

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

O αιτών, στην αίτηση έγκρισης για 
διάθεση στην αγορά, προσδιορίζει την 
προβλεπόμενη ζώνη χρήσης του 
οχήματος, δηλαδή τα δίκτυα ή τις 
διαδρομές ή τις ομάδες δικτύων σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη στα οποία 
προβλέπεται να κυκλοφορεί το όχημα· Ο 
αιτών περιλαμβάνει στην αίτησή του 
απόδειξη της τεχνικής συμβατότητας του 
οχήματος με τα σχετικά δίκτυα ή 
διαδρομές.

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση για διάθεση οχήματος στην 
αγορά εκδίδεται βάσει φακέλου του 
οχήματος ή του τύπου του οχήματος που 
ετοιμάζει ο αιτών και περιέχει 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με:
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(α) τη διάθεση στην αγορά των κινητών 
υποσυστημάτων που αποτελούν το όχημα 
σύμφωνα με το άρθρο 19·
(β) την τεχνική συμβατότητα των 
υποσυστημάτων του στοιχείου α) εντός 
του οχήματος, η οποία αποδεικνύεται 
βάσει των σχετικών ΤΠΔ, εθνικών 
κανόνων και μητρώων·
(γ) την ασφαλή ενσωμάτωση εντός του 
οχήματος των υποσυστημάτων του 
στοιχείου α), η οποία η οποία 
αποδεικνύεται βάσει των σχετικών ΤΠΔ, 
των σχετικών ΤΠΔ, εθνικών κανόνων και 
των κοινών μεθόδων ασφάλειας που 
προβλέπονται από το άρθρο 6 της 
οδηγίας …/… [για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων εντός της Ένωσης]. 
(δ) την τεχνική συμβατότητα του 
οχήματος με το δίκτυο της ζώνης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1α, η οποία 
καθορίζεται βάσει των σχετικών ΤΠΔ και 
εθνικών κανόνων και των κοινών 
μεθόδων ασφάλειας που προβλέπονται 
από το άρθρο 6 της οδηγίας …/… [για 
την ασφάλεια των σιδηροδρόμων εντός 
της Ένωσης]. 
Οσάκις απαιτούνται δοκιμές για την 
επίτευξη έγγραφων αποδεικτικών 
στοιχείων για την τεχνική συμβατότητα 
περί της οποίας γίνεται λόγος στην 
παράγραφο 1 β, στοιχεία β) και δ), οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές ασφάλειας 
δύνανται να χορηγούν στον αιτούνται 
προσωρινή άδεια προκειμένου να 
χρησιμοποιήσει το όχημα για πρακτικές 
δοκιμές επί του δικτύου. Ο διαχειριστής 
υποδομής, σε συνεννόηση με τον 
αιτούντα, καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει 
τη διενέργεια δοκιμών εντός τριών μηνών 
από την παραλαβή της αίτησης. Η εθνική 
αρχή ασφάλειας λαμβάνει ενδεχομένως 
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει τη διενέργεια των δοκιμών 
εντός της προθεσμίας. 
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Or. fr

Τροπολογία 17

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 
διάθεση στην αγορά. Η εν λόγω έγκριση 
περιλαμβάνει:

α) την έγκριση διάθεσης στην αγορά. Η 
έγκριση αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη 
και καθιστά δυνατές τις εμπορικές 
συναλλαγές παντού στην Ευρώπη. 
β) την έγκριση χρησιμοποίησης των 
οχημάτων στη ζώνη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 α. Η έγκριση οχήματος για 
την διάθεση στην αγορά παρέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση 
του οχήματος με τις σχετικές ΤΠΔ και 
εθνικούς κανόνες, σε σχέση με τις εν λόγω 
παραμέτρους.

(γ) τους όρους για τη χρήση του οχήματος 
και άλλους περιορισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Για την έκδοση των εγκρίσεων 
αυτών, ο Οργανισμός οφείλει :
α) να εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 β 
(α), (β) και (γ), προκειμένου να 
διαπιστώνει την πληρότητα, την 
αντιστοιχία και τη συνοχή του φακέλου 
με τη σχετική ΤΠΔ· 
β) να συμβουλεύεται τις αρμόδιες για την 
προβλεπόμενη ζώνη χρήσης του 
οχήματος εθνικές αρχές ασφάλειας για 
την αξιολόγηση του φακέλου, 
προκειμένου να διαπιστώνεται η 
πληρότητα, η αντιστοιχία και η συνοχή 
του φακέλου με τις παραγράφους 1 β (δ) 
και τα στοιχεία που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 β (α), (β) και (γ) όσον 
αφορά τους σχετικούς εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω αξιολογήσεων 
και σε περίπτωση δικαιολογημένων 
αμφιβολιών, ο Οργανισμός ή οι εθνικές 
αρχές ασφάλειες δύνανται να ζητήσουν 
τη διεξαγωγή δοκιμών επί του δικτύου. 
Για τη διευκόλυνση των δοκιμών αυτών, 
οι εθνικές αρχές ασφάλειας δύνανται να 
χορηγούν στον αιτούντα προσωρινή άδεια 
προκειμένου να χρησιμοποιήσει το όχημα 
για δοκιμές επί του δικτύου. Ο 
διαχειριστής υποδομής καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
εξασφαλίσει τη διενέργεια δοκιμών εντός 
τριών μηνών από την υποβολή της 
αίτησης εκ μέρους του Οργανισμού ή της 
εθνικής αρχής ασφάλειας. 

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Εντός μηνός από την παραλαβή της 
αίτησης, ο Οργανισμός οφείλει είτε να 
ενημερώσει τον αιτούντα ότι ο φάκελός 
του είναι πλήρης είτε να του ζητήσει να 
παράσχει εντός λογικής προθεσμίας 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Για ό,τι 
αφορά την πληρότητα, την αντιστοιχία 
και τη συνοχή του φακέλου ο Οργανισμός 
δύναται επίσης να εκτιμήσει τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1β (δ).

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. Ο Οργανισμός, προτού λάβει 
απόφαση σχετικά με την έγκριση 
οχημάτων για κυκλοφορία στην αγορά, 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις αξιολογήσεις 
βάσει της παραγράφου 2 α.  Ο 
Οργανισμός δύναται να χορηγήσει την 
έγκριση για κυκλοφορία στην αγορά ή να 
ενημερώσει τον αιτούντα για την 
αρνητική του απόφαση και να την 
αιτιολογήσει εντός προκαθορισμένου 
εύλογου χρονικού διαστήματος και,
οπωσδήποτε, εντός τεσσάρων μηνών από 
την παραλαβή όλων των σχετικών 
πληροφοριών.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 δ. Ο Οργανισμός φέρει εξ ολοκλήρου 
την ευθύνη για τις εγκρίσεις που χορηγεί. 
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση δικαστικής 
έρευνας στην οποία εμπλέκεται ο 
Οργανισμός ή το προσωπικό του, ο 
Οργανισμός οφείλει να συνεργαστεί
πλήρως με τις αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 ε. Όταν ο Οργανισμός δεν συμφωνεί με 
αρνητική αξιολόγηση εκ μέρους μιας ή 
περισσότερων εθνικών αρχών ασφάλειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 α (β), 
ενημερώνει σχετικά την εν λόγω αρχή ή 
τις εν λόγω αρχές, εκθέτοντας τους 
λόγους της διαφωνίας του. 
Ο Οργανισμός και η εθνική αρχή ή οι 
εθνικές αρχές ασφάλειας συνεργάζονται 
για να καταλήξουν σε αξιολόγηση 
αποδεκτή από όλους. Ενδεχομένως, 
εφόσον αυτό αποφασίσουν ο Οργανισμός 
και η εθνική αρχή ή οι εθνικές αρχές 
ασφάλειας, στη διαδικασία αυτή μπορεί 
επίσης να συμμετάσχει ο αιτών. Σε 
περίπτωση που, εντός δεκαπέντε ημερών 
αφότου ο Οργανισμός ενημερώσει την 
εθνική αρχή ή τις εθνικές αρχές 
ασφάλειας για τη διαφωνία του, δεν έχει 
επιτευχθεί αξιολόγηση αποδεκτή από 
όλους, ο Οργανισμός εκδίδει την τελική 
του απόφαση, εκτός εάν η εθνική αρχή ή 
οι εθνικές αρχές ασφάλειας έχουν 
παραπέμψει την υπόθεση στη διαιτησία 
του φορέα προσφυγών που προβλέπεται 



PA\941208EL.doc 19/37 PE514.700v01-00

EL

βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. … / ... [Κανονισμός για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων]. Ο φορέας προσφυγών 
αποφασίζει να επιβεβαιώσει το σχέδιο 
απόφασης του Οργανισμού εντός 15 
ημερών από την αίτηση της εθνικής 
αρχής ή των εθνικών αρχών ασφάλειας.
Εάν ο φορέας προσφυγών συμφωνεί με 
τον Οργανισμό, ο Οργανισμός δύναται να 
λάβει απόφαση άνευ άλλου τινός.
Εάν ο φορέας προσφυγών συμφωνεί με 
την αρνητική αξιολόγηση της εθνικής 
αρχής ή των εθνικών αρχών ασφάλειας, ο 
Οργανισμός εκδίδει έγκριση για ένα 
τομέα χρήσης, αποκλείοντας τα τμήματα 
του δικτύου για τα οποία η αξιολόγηση 
είναι αρνητική.
Όταν ο Οργανισμός δεν συμφωνεί με 
θετική αξιολόγηση εκ μέρους μιας ή 
περισσότερων εθνικών αρχών ασφάλειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 2α (β), 
ενημερώνει σχετικά την εν λόγω αρχή ή 
τις εν λόγω αρχές, εκθέτοντας τους 
λόγους της διαφωνίας του.  Ο Οργανισμός 
και η εθνική αρχή ή οι εθνικές αρχές 
ασφάλειας συνεργάζονται για να 
καταλήξουν σε αξιολόγηση αποδεκτή από 
όλους. Ενδεχομένως, εφόσον αυτό 
αποφασίσουν ο Οργανισμός και η εθνική 
αρχή ή οι εθνικές αρχές ασφάλειας, στη 
διαδικασία αυτή μπορεί επίσης να 
συμμετάσχει ο αιτών. Σε περίπτωση που, 
εντός δεκαπέντε ημερών αφότου ο 
Οργανισμός ενημερώσει την εθνική αρχή 
ή τις εθνικές αρχές ασφάλειας για τη 
διαφωνία του, δεν έχει επιτευχθεί 
αξιολόγηση αποδεκτή από όλους, ο 
Οργανισμός εκδίδει την τελική του 
απόφαση.

Or. fr
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Τροπολογία 23

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:

διαγράφεται

(θ) τη διάθεση στην αγορά των κινητών 
υποσυστημάτων που αποτελούν το όχημα 
σύμφωνα με το άρθρο 19·
(ι) την τεχνική συμβατότητα των 
υποσυστημάτων του στοιχείου α) εντός 
του οχήματος, η οποία αποδεικνύεται 
βάσει των σχετικών ΤΠΔ, εθνικών 
κανόνων και μητρώων·
(ια) 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 
ασφάλειας που καθορίζονται στο άρθρο 6 
της οδηγίας …/… [για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων εντός της Ένωσης].

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) 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 
ασφάλειας που καθορίζονται στο άρθρο 6 
της οδηγίας …/… [για την ασφάλεια των 
σιδηροδρόμων εντός της Ένωσης].

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός λαμβάνει τις αποφάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εντός 
προκαθορισμένου εύλογου χρόνου, και σε 
κάθε περίπτωση εντός τετραμήνου από την 
παραλαβή όλων των σχετικών 

Ο Οργανισμός λαμβάνει τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 εντός 
προκαθορισμένου εύλογου χρόνου, και σε 
κάθε περίπτωση εντός τετραμήνου από την 
παραλαβή όλων των σχετικών 
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πληροφοριών. Οι εν λόγω εγκρίσεις 
ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

πληροφοριών και, σε περίπτωση 
προσφυγής, εντός πενταμήνου.

Or. fr

Τροπολογία 28

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 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.

Το αργότερο εντός διμήνου από τη θέση 
σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή καταρτίζει μέσω εκτελεστικών 
πράξεων λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
τη διαδικασία έγκρισης, 
συμπεριλαμβανομένων:
α) λεπτομερών κατευθυντήρων οδηγιών 
για τους αιτούντες οι οποίες περιγράφουν 
και επεξηγούν τις απαιτήσεις για τις 
εγκρίσεις για τη διάθεση οχήματος στην 
αγορά και κατάσταση των απαιτούμενων 
εγγράφων·
β) των διαδικαστικών διατυπώσεων για 
τη διαδικασία έγκρισης, όπως το 
περιεχόμενο και τις προθεσμίες για κάθε 
φάση της διαδικασίας·
γ) των κριτηρίων αξιολόγησης των 
φακέλων· 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 48 



PA\941208EL.doc 23/37 PE514.700v01-00

EL

(3).

Or. fr

Τροπολογία 29

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 διάθεση στην 
αγορά για σειρές οχημάτων. Οι εν λόγω 
εγκρίσεις ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη 
όσον αφορά την πτυχή "διάθεση στην 
αγορά" και σε όλη την έκταση της 
αντίστοιχης ζώνης χρήσης για την οποία 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 1α για ό,τι 
αφορά την πτυχή  «χρήση».

Or. fr

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Ο αιτών, σε περίπτωση αρνητικής 
απόφασης εκ μέρους του Οργανισμού, 
δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό 
να αναθεωρήσει την απόφασή του εντός 
ενός μηνός από την παραλαβή της 
αρνητικής απάντησης. Ο Οργανισμός 
διαθέτει ένα μήνα, από την παραλαβή της 
αίτησης, για να επιβεβαιώσει ή να 
ακυρώσει την απόφασή του.

Or. fr
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση ανανέωσης ή 
αναβάθμισης υφιστάμενων οχημάτων που 
ήδη διαθέτουν έγκριση οχήματος για την 
διάθεση στην αγορά:

8. Σε περίπτωση ουσιαστικής ανανέωσης ή 
αναβάθμισης υφιστάμενων οχημάτων που 
ήδη διαθέτουν έγκριση οχήματος για τη 
διάθεση στην αγορά, όταν το συνολικό 
επίπεδο ασφάλειας του σχετικού 
υποσυστήματος ενδέχεται να επηρεαστεί 
αρνητικά από τις προβλεπόμενες 
εργασίες· ή όταν τέτοια απόφαση 
απαιτείται από τις σχετικές ΤΠΔ·

Or. fr

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 α. Σε όλες τις περιπτώσεις, η έγκριση 
ισχύει επίσης, χωρίς αναγκαία επέκταση 
της ζώνης χρήσης, για τα οχήματα που 
κυκλοφορούν έως τους σταθμούς των 
γειτονικών κρατών μελών με παρεμφερή 
χαρακτηριστικά δικτύου, όταν οι σταθμοί 
αυτοί ευρίσκονται πλησίον των συνόρων, 
κατόπιν διαβουλεύσεως με τις εθνικές 
αρχές ασφάλειας.  Η διαβούλευση αυτή 
μπορεί να πραγματοποιείται κατά 
περίπτωση ή να προβλέπεται σε 
διασυνοριακή συμφωνία μεταξύ των 
εθνικών αρχών ασφάλειας.

Or. fr
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Τροπολογία 33

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.

Η έγκριση οχήματος για την διάθεση στην 
αγορά 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. Η ένδειξη αυτή είναι 
δυνατόν να προστεθεί επίσης, κατόπιν 
αιτήσεως του αρχικού ή άλλου αιτούντος, 
μετά την έκδοση της σχετικής έγκρισης 
διάθεσης στην αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 34

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 
το άρθρο 6 της οδηγίας.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θέτουν σε 
λειτουργία όχημα μόνον αφού ελέγξουν:

α) ότι το όχημα διαθέτει έγκριση 
κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 20 και είναι δεόντως 
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καταχωρισμένο·
β) τη συμβατότητα μεταξύ του οχήματος 
και της διαδρομής, βάσει του μητρώου 
υποδομών, των σχετικών ΤΠΔ ή κάθε 
σχετικής πληροφορίας που οφείλει να 
παράσχει ο διαχειριστής υποδομής 
αφιλοκερδώς και εντός λογικού χρονικού 
διαστήματος, στην περίπτωση που τέτοιο 
μητρώο δεν υπάρχει ή είναι ελλιπές, 
γ) τη συναρμολόγηση των οχημάτων στον 
συρμό στον οποίο προβλέπεται να 
λειτουργούν βάσει του συστήματος 
διαχείρισης της ασφάλειας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 της οδηγίας …  / ... 
για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και 
την ΤΠΔ για τη διεξαγωγή και διαχείριση 
της κυκλοφορίας.

Or. fr

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να 
διενεργεί δοκιμές σε συνεργασία με τον 
διαχειριστή υποδομής.
Ο διαχειριστής υποδομής, σε συνεννόηση 
με τον αιτούντα, καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει 
τη διενέργεια δοκιμών εντός τριών μηνών 
από την παραλαβή της αίτησης.

Or. fr

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σιδηροδρομική επιχείρηση κοινοποιεί 
τις αποφάσεις της, όσον αφορά τη θέση σε 
λειτουργία οχημάτων, στον Οργανισμό και 
τον διαχειριστή υποδομής, καθώς και στην 
οικεία εθνική αρχή ασφάλειας. Οι εν λόγω 
αποφάσεις καταχωρίζονται στα εθνικά 
μητρώα οχημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 43.

2. Η σιδηροδρομική επιχείρηση κοινοποιεί 
τις αποφάσεις της, όσον αφορά τη θέση σε 
λειτουργία οχημάτων, στον Οργανισμό και 
τον διαχειριστή υποδομής, καθώς και στην 
οικεία εθνική αρχή ασφάλειας. Οι εν λόγω 
αποφάσεις καταχωρίζονται στο μητρώο 
οχημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 43.

Or. fr

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση ανανέωσης ή 
αναβάθμισης υφιστάμενων οχημάτων, 
απαιτείται νέα δήλωση ΕΚ επαλήθευσης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
15 παράγραφος 4. Επιπλέον, απαιτείται 
νέα απόφαση της σιδηροδρομικής 
επιχείρησης για τη θέση των εν λόγω 
οχημάτων σε λειτουργία όταν:

διαγράφεται

(ιδ) το συνολικό επίπεδο ασφάλειας του 
σχετικού υποσυστήματος ενδέχεται να 
επηρεαστεί αρνητικά από τις 
προβλεπόμενες εργασίες, ή
(ιε) απαιτείται από τις σχετικές ΤΠΔ,

Or. fr

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιδ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) το συνολικό επίπεδο ασφάλειας του 
σχετικού υποσυστήματος ενδέχεται να 
επηρεαστεί αρνητικά από τις 
προβλεπόμενες εργασίες, ou

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιε) απαιτείται από τις σχετικές ΤΠΔ, διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 40

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 ασφάλειας 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 ευρωπαϊκό αριθμό οχήματος ( ΕΑΟ) 
ο οποίος αποδίδεται από τον Οργανισμό 
πριν από την πρώτη του χρήση.

Or. fr

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σιδηροδρομική επιχείρηση που 
εκμεταλλεύεται το όχημα εξασφαλίζει τη 
σήμανση του οχήματος με τον αποδοθέντα 
ΕΑΟ.

2. Ο κάτοχος καταχώρισης βεβαιώνεται 
ότι το όχημα φέρει τον σωστό ευρωπαϊκό 
αριθμό καταχώρισης. Η σιδηροδρομική 
επιχείρηση που εκμεταλλεύεται ένα όχημα 
ελέγχει τη σήμανση του οχήματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός αριθμός καταχώρισης πρέπει να δίδεται από τον Οργανισμό όταν χορηγεί την 
έγκριση.  Η σιδηροδρομική επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το όχημα δεν διαθέτει κανένα μέσο 
για να ελέγξει τον αριθμό καταχώρισης που πρέπει να ισχύει. Μόνο ο κάτοχος της καταχώρισης
(που είναι είτε ο εκμεταλλευόμενος είτε ο ιδιοκτήτης του οχήματος) διαθέτει την πληροφορία 
αυτή.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικά μητρώα οχημάτων Ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων

Or. fr

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος τηρεί μητρώο των 
σιδηροδρομικών οχημάτων τα οποία έχουν 
τεθεί σε λειτουργία στο έδαφός του. Το 
μητρώο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο όλων των 
σιδηροδρομικών οχημάτων τα οποία έχουν 
τεθεί σε λειτουργία στην Ένωση. Το 
μητρώο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. fr
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Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) το μητρώο τηρείται και επικαιροποιείται 
από τον Οργανισμό·

Or. fr

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στο μητρώο έχουν πρόσβαση οι εθνικές 
αρχές ασφάλειας και οι φορείς 
διερεύνησης στους οποίους αναφέρονται 
τα άρθρα 16 και 21 της οδηγίας […/… 
για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων 
εντός της Ένωσης] · επίσης σε αυτό 
έχουν πρόσβαση τα ρυθμιστικά όργανα 
τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 55 και 
56 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 
για τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου , και 
ο Οργανισμός, οι επιχειρήσεις 
σιδηροδρόμων και οι διαχειριστές 
υποδομής, καθώς και τα πρόσωπα/οι 
οργανισμοί που καταχωρίζουν οχήματα ή 
που περιλαμβάνονται στο μητρώο.

γ) το μητρώο είναι προσιτό στο κοινό·

Or. fr
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Τροπολογία 46

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 
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.

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 
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. fr

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο κάτοχος καταχώρισης δηλώνει 
αμέσως οιαδήποτε τροποποίηση των 
δεδομένων του εθνικού μητρώου 
οχημάτων, την καταστροφή οχήματος ή 
την απόφασή του να μην καταχωρίζει 
πλέον ένα όχημα στην εθνική 
αρχή ασφάλειας οιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο το όχημα έχει τεθεί σε 
λειτουργία.

3. Ο κάτοχος καταχώρισης δηλώνει 
αμέσως οιαδήποτε τροποποίηση των 
δεδομένων του ευρωπαϊκού μητρώου 
οχημάτων, την καταστροφή οχήματος ή 
την απόφασή του να μην καταχωρίζει 
πλέον ένα όχημα στον Οργανισμό.

Or. fr
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα εθνικά μητρώα οχημάτων πρέπει 
να έχουν ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό 
μητρώο οχημάτων εντός διμήνου, το 
αργότερο, από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας. Το αργότερο εντός 
διμήνου, η Επιτροπή καταρτίζει μέσω 
εκτελεστικών πράξεων το μορφότυπο των 
δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις  εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 48, παράγραφος 3.

Or. fr

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Για κάθε όχημα, το μητρώο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
(α) τον ευρωπαϊκό αριθμό του οχήματος·
(β) στοιχεία της δήλωσης ελέγχου «ΕΚ» 
και του οργανισμού έκδοσης·
(γ) στοιχεία του Ευρωπαϊκού μητρώου 
εγκεκριμένων τύπων οχημάτων του 
άρθρου 44·
(δ) την ταυτότητα του φορέα 
εκμετάλλευσης του οχήματος·
(ε) τους περιορισμούς στη χρήση του 
οχήματος·
(στ)  τον φορέα που είναι αρμόδιος για τη 
συντήρηση.
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Όταν ο Οργανισμός εκδίδει, ανανεώνει, 
τροποποιεί ή αναστέλλει έγκριση 
λειτουργίας ενός οχήματος, ενημερώνει 
πάραυτα το μητρώο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού μητρώου οχημάτων πρέπει να καταστεί σαφέστερο, 
εμφαίνοντας τις πληροφορίες που αφορούν το όχημα, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό και 
να ανταποκρίνεται στις εμπορικές και λειτουργικές ανάγκες των χρηστών. Το μητρώο, για να 
είναι χρήσιμο, πρέπει να ενημερώνεται άνευ χρονοτριβής από τον Οργανισμό.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε τρία έτη, για πρώτη δε φορά τρία 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί ως προς τη 
διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού 
συστήματος. Στην εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνεται και ανάλυση των 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
7 και της εφαρμογής του κεφαλαίου V

1. Κάθε τρία έτη, για πρώτη δε φορά τρία 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί ως προς τη 
διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού 
συστήματος. Στην εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνεται και ανάλυση των 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
7 και της εφαρμογής του κεφαλαίου V . 
Ανάλογα με τα πορίσματα της έκθεσης, η 
Επιτροπή προτείνει βελτιώσεις και 
ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού για 
την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας.

Or. fr

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Δύο έτη μετά τη δημοσίευση της 
παρούσας οδηγίας και κατόπιν 
διαβουλεύσεως με τους διαφόρους 
ενδιαφερόμενους φορείς, η Επιτροπή 
παρουσιάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την πρόοδο που επιτέλεσε ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός στην άσκηση 
των νέων αρμοδιοτήτων του και στη 
λειτουργία του.

Or. fr

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν 
να εφαρμόζουν τις διατάξεις του 
κεφαλαίου V της οδηγίας 2008/57/ΕΚ 
μέχρι [δύο έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος].

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν 
να εφαρμόζουν τις διατάξεις του 
κεφαλαίου V της οδηγίας 2008/57/ΕΚ 
μέχρι [τρία έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος].

Or. fr

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση προς το άρθρο 1, το άρθρο 2, 
το άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 4, το άρθρο 
11 παράγραφος 1, το άρθρο 13, το άρθρο 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση προς το άρθρο 1, το άρθρο 2, 
το άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 4, το άρθρο 
11 παράγραφος 1, το άρθρο 13, το άρθρο 
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14 παράγραφοι 1 έως 7, το άρθρο 15 
παράγραφοι 1 έως 6, τα άρθρα 17 έως 21, 
το άρθρο 22 παράγραφοι 3 έως 7, τα άρθρα 
23 έως 36, το άρθρο 37 παράγραφος 2, το 
άρθρο 38, το άρθρο 39, τα άρθρα 41 έως 
43, το άρθρο 45 παράγραφοι 1 έως 5, το 
άρθρο 51, και τα παραρτήματα I έως III 
μέχρι [δύο έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος] το αργότερο . 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω μέτρων , καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Οι 
πίνακες αντιστοιχίας απαιτούνται 
προκειμένου όλοι οι φορείς να είναι σε 
θέση να εντοπίζουν με σαφήνεια τις 
σχετικές διατάξεις που ισχύουν σε εθνικό 
επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

14 παράγραφοι 1 έως 7, το άρθρο 15 
παράγραφοι 1 έως 6, τα άρθρα 17 έως 21, 
το άρθρο 22 παράγραφοι 3 έως 7, τα άρθρα 
23 έως 36, το άρθρο 37 παράγραφος 2, το 
άρθρο 38, το άρθρο 39, τα άρθρα 41 έως 
43, το άρθρο 45 παράγραφοι 1 έως 5, το 
άρθρο 51, και τα παραρτήματα I έως III 
μέχρι [τρία έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος] το αργότερο . 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω μέτρων , καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Οι 
πίνακες αντιστοιχίας απαιτούνται 
προκειμένου όλοι οι φορείς να είναι σε 
θέση να εντοπίζουν με σαφήνεια τις 
σχετικές διατάξεις που ισχύουν σε εθνικό 
επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2008/57/ΕΚ όπως έχει 
τροποποιηθεί από τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα IV, μέρος A 
καταργείται από τις [δύο έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος , με την 
επιφύλαξη υποχρεώσεων των κρατών 
μελών σχετικά με τις προθεσμίες 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των 
οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα 
IV, μέρος B .

Η οδηγία 2008/57/ΕΚ όπως έχει 
τροποποιηθεί από τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα IV, μέρος A 
καταργείται από τις [τρία έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος , με την 
επιφύλαξη υποχρεώσεων των κρατών 
μελών σχετικά με τις προθεσμίες 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των 
οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα 
IV, μέρος B .

Or. fr



PE514.700v01-00 36/37 PA\941208EL.doc

EL

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 3 έως 10, το άρθρο 11 
παράγραφοι 2, 3 και 4, το άρθρο 12, το 
άρθρο 16, ισχύουν από [δύο έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Τα άρθρα 3 έως 10, το άρθρο 11 
παράγραφοι 2, 3 και 4, το άρθρο 12, το 
άρθρο 16, ισχύουν από [τρία έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Or. fr

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Κατά την ανάλυση κόστους-ωφέλειας των 
προτεινόμενων μέτρων λαμβάνονται 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία:
– κόστος του προτεινόμενου μέτρου,
– πλεονεκτήματα, για τη 
διαλειτουργικότητα, της επέκτασης του 
πεδίου εφαρμογής σε ορισμένες 
υποκατηγορίες δικτύων και οχημάτων,
– μείωση του κόστους κεφαλαίου και των 
επιβαρύνσεων, λόγω των οικονομιών 
κλίμακας και της καλύτερης χρήσης των 
οχημάτων,
– μείωση του επενδυτικού κόστους και 
του κόστους συντήρησης/εκμετάλλευσης 
χάρη σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ 
των κατασκευαστών και των εταιρειών 
συντήρησης,
– περιβαλλοντικά οφέλη χάρη στις 
τεχνικές βελτιώσεις του σιδηροδρομικού 
συστήματος·
– ενίσχυση της ασφάλειας της 
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εκμετάλλευσης.
Επιπλέον, η αξιολόγηση αυτή θα 
παρουσιάζει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο σε 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 
οικονομικούς παράγοντες, μεταξύ των 
οποίων οι τοπικές και οι περιφερειακές 
αρχές.

Or. fr


