
 

RR\1090731EL.doc  PE575.347v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019 

 

 

Έγγραυο συνόδου 
 

A8-0073/2016 

31.3.2016 

***II 
ΤΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΗ 
ΑΝΑΓΝΧΗ 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξψηε αλάγλσζε ελφςεη ηεο έθδνζεο 

θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 

ηνλ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 881/2004 

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) 

Δπηηξνπή Μεηαθνξψλ θαη Σνπξηζκνχ 

Δηζεγεηήο: Roberts Zīle 

 



 

PE575.347v02-00 2/11 RR\1090731EL.doc 

EL 

 

PR_COD_2app 

 

 

Υπόμνημα για ηα σπηζιμοποιούμενα ζύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξψηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεχηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπφκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο) 

 

 

 

 

 

Τποπολογίερ ζε ζσέδιο ππάξηρ 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος ζε δωο ζηήλερ 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ ραξαθηήξεο ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ 

ένηονοςρ ραξαθηήξεο θαη ζηηο δχν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ ραξαθηήξεο ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξψηε θαη ε δεχηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθφ ηκήκα ηνπ εμεηαδφκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κηα 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος με μοπθή ενοποιημένος κειμένος 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ 

ραξαθηήξεο. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζχκβνιν ▌ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε  

πλάγιοςρ ένηονοςρ ραξαθηήξεο πνπ ππνδειψλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη.  

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θχζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηη θέζη ηος Σςμβοςλίος ζε ππϊηη ανάγνυζη ενψτει ηηρ έκδοζηρ 

κανονιζμοω ηος Δςπυπαφκοω Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ζσεηικά με ηον 

Οπγανιζμψ Σιδηποδπψμυν ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ και ηην καηάπγηζη ηος 

κανονιζμοω (ΔΚ) απιθ. 881/2004 

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) 

(Σςνήθηρ νομοθεηική διαδικαζία: δεωηεπη ανάγνυζη) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξψηε αλάγλσζε (10578/1/2015 – C8-

0415/2015), 

– έρνληαο ππφςε ηηο αηηηνινγεκέλεο γλψκεο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ην Κνηλνβνχιην ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Ληζνπαλίαο, ηε Γεξνπζία ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ην 

Κνηλνβνχιην ηνπ Βαζηιείνπ ηεο νπεδίαο, ζην πιαίζην ηνπ πξσηνθφιινπ αξηζ. 2 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, κε 

ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεηαη φηη ην ζρέδην λνκνζεηηθήο πξάμεο δελ ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ηεο 

11εο Ινπιίνπ 2013
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2013
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζέζε ηνπ ζε πξψηε αλάγλσζε
3
 ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην (COM(2013)0027), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 294 παξάγξαθνο 7 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 76 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε γηα ηε δεχηεξε αλάγλσζε ηεο Δπηηξνπήο Μεηαθνξψλ θαη 

Σνπξηζκνχ (A8-0073/2016), 

1. εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξψηε αλάγλσζε· 

2. ιακβάλεη ππφςε ηηο δειψζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηνλ παξφλ ςήθηζκα· 

3. δηαπηζηψλεη φηη ε πξάμε εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ· 

4. πξνηείλεη λα αλαθέξεηαη ε πξάμε σο «θαλνληζκφο Zīle-Matīss ζρεηηθά κε ηνλ 

Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

                                                 
1
 ΔΔ C 327 ηεο 12.11.2013, ζ. 122. 

2
 ΔΔ C 356 ηεο 5.12.2013, ζ. 92. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο 26.2.2014, P7_TA(2014)0151. 
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θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 881/2004»
1
· 

5. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα ππνγξάςεη ηελ πξάμε, καδί κε ηελ Πξφεδξν ηνπ 

πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 297 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

6. αλαζέηεη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ λα ππνγξάςεη ηελ πξάμε, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ειεγρζεί φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ δεφλησο νινθιεξσζεί, θαη λα πξνβεί, ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ, ζηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

7. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνχιην, 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα. 

                                                 
1
 Ο Roberts Zīle θαη ν Anrijs Matīss δηεμήγαγαλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ πξάμε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ αληηζηνίρσο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΦΗΦΙΜΑ 

Γήλυζη ηηρ Δπιηποπήρ ζσεηικά με ηο διοικηηικψ ζςμβοωλιο ηος Οπγανιζμοω 

Σιδηποδπψμυν ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ (ERA) και ηη διαδικαζία επιλογήρ και 

απψλςζηρ ηος ενηεηαλμένος διεςθςνηή 

 

 

Η Δπηηξνπή ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, ην θείκελν πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ηνλ λέν θαλνληζκφ ζρεηηθά κε ηνλ Οξγαληζκφ 

ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξεθθιίλεη απφ ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ βάζεη ηεο θνηλήο πξνζέγγηζεο γηα ηνπο απνθεληξσκέλνπο νξγαληζκνχο ηεο 

ΔΔ, απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή ην 2012. Απηφ αθνξά 

ηνλ αξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δπηηξνπήο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο θαη απφιπζεο ηνπ εληεηαικέλνπ δηεπζπληή. Η Δπηηξνπή ππνγξακκίδεη, ηδίσο, φηη ν 

δηνξηζκφο παξαηεξεηή κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ζηφρν ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ εληεηαικέλνπ 

δηεπζπληή δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε επηθάιπςε ησλ ξφισλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη 

δηνξηζκνχ (άξζξν 51 παξάγξαθνο 1). 

 

 

Γήλυζη ηηρ Δπιηποπήρ ζσεηικά με ηοςρ απαπαίηηηοςρ πψποςρ ηος πποχπολογιζμοω 

 

 

Η 4ε δέζκε κέηξσλ γηα ηνπο ζηδεξνδξφκνπο πξνβιέπεη λέεο αξκνδηφηεηεο γηα ηνλ Οξγαληζκφ 

ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο αδεηψλ νρεκάησλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιείαο απεπζείαο γηα  ηνλ θιάδν. Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην 

ελδερφκελν, θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ν Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα κελ έρεη αθφκε εηζπξάμεη ηέιε θαη επηβαξχλζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα 

πξνζιεθζεί θαη λα εθπαηδεπζεί ην πξνζσπηθφ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα αλαζηάησζε 

ζηελ αγνξά ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, ε Δπηηξνπή ζα πξνζπαζήζεη λα πξνβιέςεη ηα 

αλαγθαία θνλδχιηα γηα λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

1. Ο ηεσνικψρ πςλϊναρ ηηρ ηέηαπηηρ δέζμηρ μέηπυν για ηοςρ ζιδηποδπψμοςρ 

 

Οη πξνεγνχκελεο ηξεηο «δέζκεο κέηξσλ γηα ηνπο ζηδεξνδξφκνπο» είραλ ήδε επηθέξεη 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο πνπ απνζθνπνχζαλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο επξσπατθνχο ζηδεξνδξφκνπο 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνχο θαη δηαιεηηνπξγηθνχο, δηαηεξψληαο, παξάιιεια, ην πςειφ 

επίπεδν αζθαιείαο. Χζηφζν, ν επξσπατθφο ζηδεξνδξνκηθφο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα 

αληηκεησπίδεη θξαγκνχο ζηνλ αληαγσληζκφ, δηαθξίζεηο θαη ηελ έιιεηςε ελφο 

απειεπζεξσκέλνπ, δπλακηθνχ θαη θηιηθνχ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πεξηβάιινληνο. Τθίζηαληαη 

ππεξβνιηθά πνιινί δηαθνξεηηθνί εζληθνί θαλφλεο, κε δηαδηθαζίεο θαη πξφηππα πνπ 

ζηεξνχληαη δηαθάλεηαο.  

 

Γηα λα βειηησζεί ε επίδνζε θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα θαη λα εληζρπζεί ε πνηφηεηα 

θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή ππέβαιε ηελ ηέηαξηε 

δέζκε κέηξσλ γηα ηνπο ζηδεξνδξφκνπο. Η πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα ηνλ Οξγαληζκφ 

ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ERA), απφ θνηλνχ κε ηελ πξφηαζε αλαδηαηχπσζεο 

ηεο νδεγίαο 2004/49/ΔΚ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ηελ πξφηαζε 

αλαδηαηχπσζεο ηεο νδεγίαο 2008/57/ΔΚ (δηαιεηηνπξγηθφηεηα) ζπληζηνχλ ηνλ ηερληθφ ππιψλα 

ηεο παξνχζαο δέζκεο κέηξσλ.  

 

Απηφο ν ππιψλαο επηρεηξεί λα βειηηψζεη ηελ ηερληθή ζπκβαηφηεηα ησλ ππνδνκψλ, ηνπ 

ηξνραίνπ πιηθνχ, ηεο ζεκαηνδφηεζεο θαη άιισλ πηπρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηδεξνδξφκσλ, 

θαζψο θαη λα απινπζηεχζεη ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ηξνραίνπ πιηθνχ πξνο ρξήζε ζην 

επξσπατθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. Οη ηξεηο πξνηάζεηο ζπλδένληαη ζηελά, θπξίσο επεηδή 

πνιιά απφ ηα θαζήθνληα ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαζνξίδνληαη ζηηο νδεγίεο. 

 

2. Οι πποηεπαιψηηηερ ηος Κοινοβοςλίος 

 

Σν Κνηλνβνχιην έρεη ππνζηεξίμεη κε ζπλέπεηα ηε κεγαιχηεξε νινθιήξσζε ηνπ επξσπατθνχ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ρψξνπ, ζεσξψληαο φηη απηφ ην είδνο κεηαθνξάο ζπλεηζθέξεη κε πην βηψζηκν 

ηξφπν ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε. ηελ πξψηε αλάγλσζε, ην 

Κνηλνβνχιην επεδίσμε λα απνζαθελίζεη ηνλ ξφιν ηνπ ERA, αλαδεηψληαο ιχζεηο πνπ ζα 

κείσλαλ ην θφζηνο θαη ηε γξαθεηνθξαηία παξέρνληαο, παξάιιεια, νθέιε γηα φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. θνπφο ήηαλ λα δηαζθαιηζηνχλ θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο 

θαη επθαηξίεο αληαγσληζκνχ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα 

παξέρεηαη πςειφηεξε πνηφηεηα θαη νηθνλνκηθφηεξεο ππεξεζίεο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, 

φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ φζν θαη επηβαηψλ  

 

πλεπψο, νη ηξνπνινγίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ απνζθνπνχζαλ: 

 

 λα θαζνξηζηεί κηα θνηλή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ·

 λα δνζεί ζηνλ ERA ε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο θαη θηιηθέο πξνο ηνλ 

πειάηε δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κηα «ππεξεζία 

κηαο ζηάζεο»· 
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 λα δηαζθαιηζηεί φηη ε κέζνδνο γηα ηελ έγθξηζε ζηνηρείσλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο ηδεξνδξνκηθήο Κπθινθνξίαο (ERTMS) ζα νδεγήζεη ζε 

έλα εληαίν επξσπατθφ ζχζηεκα αληί κηαο πιεξψξαο εζληθψλ ζπζηεκάησλ· 

 λα αληηκεησπηζηνχλ ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, θαη

 λα επηηαρπλζνχλ νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη παξάιιεια λα απνθεπρζνχλ νη 

ζπγθεθαιπκκέλεο δηαθξίζεηο.

 

Δπηθπιάμεηο εθθξάζηεθαλ, επίζεο, σο πξνο ην φηη ε δέζκε κέηξσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ κε εχξνο ζηδεξνηξνρηψλ πνπ 

δηαθέξεη απφ ην ηππηθφ ζηελ Έλσζε εχξνο (1.435 mm) θαη, εηδηθφηεξα, εθείλε ησλ βαιηηθψλ 

θξαηψλ θαη ηεο Φηλιαλδίαο. Σα ελ ιφγσ δίθηπα έρνπλ επαξθψο ελζσκαησζεί ζηα δίθηπα 

ζηδεξνηξνρηψλ εχξνπο 1520 mm πνπ θαιχπηνπλ ηε Ρσζία θαη ηηο ρψξεο ΚΑΚ, αιιά 

παξακέλνπλ απνθνκκέλα απφ ην θπξίσο ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ΔΔ.  

 

Δπηπιένλ, νη ηξεηο εηζεγεηέο επηρείξεζαλ λα πηνζεηήζνπλ κηα εληαία πξνζέγγηζε ιφγσ ησλ 

πνιιψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξνηάζεσλ.  

 

3. Μια ζςμθυνία πος επεηεωσθη ωζηεπα απψ μεγάλη πποζπάθεια 

 

Μεηά απφ άηππεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

δηάξθεηαο ελλέα κελψλ, επεηεχρζε ζπκθσλία κε ηελ νπνία: 

 

 δελ ζα ππάξρεη αλάγθε ππνβνιήο πνιιαπιψλ αηηήζεσλ: Ο ERA ζα εθδίδεη φιεο ηηο 

άδεηεο γηα ηα νρήκαηα πνπ ζα πξννξίδνληαη γηα δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία θαη φια ηα 

πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 

δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο. ε φ, ηη αθνξά ηα νρήκαηα θαη ηηο ζηδεξνδξνκηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζε εζληθέο κεηαθνξέο, ν αηηψλ ζα κπνξεί 

λα επηιέμεη αλ ηελ αίηεζή ηνπ ζα επεμεξγαζζεί ν Οξγαληζκφο ή ε εζληθή αξρή·

 παξέρεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεκαληηθφηεξν 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ERTMS. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ηα ζρέδηα ζα 

είλαη δηαιεηηνπξγηθά, ν ERA ζα αμηνινγεί ηηο πξνβιεπφκελεο ηερληθέο ιχζεηο πξηλ απφ 

ηε δεκνζίεπζε νπνηαζδήπνηε πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ αθνξά 

παξαηξφρην πιηθφ γηα ην ERTMS·

 ζα επηηξαπεί ζηνλ ERA λα δεκηνπξγήζεη κηα «ππεξεζία κηαο ζηάζεο» πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί σο εληαίν ζεκείν εηζφδνπ γηα φιεο ηηο αηηήζεηο. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζα θαηαζηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο απιέο θαη δηαθαλείο. 

Θα επηηξέπεη ηφζν ζηνλ Οξγαληζκφ φζν θαη ζηηο εζληθέο αξρέο αζθαιείαο λα 

παξαθνινπζνχλ ηα δηάθνξα ζηάδηα εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο·

 ζα ππάξμνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ εζληθψλ αξρψλ αζθαιείαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

«ππεξεζία κηαο ζηάζεο», απηέο νη ζπκθσλίεο ζα δηαζθαιίζνπλ ηνλ ζαθή 

θαηακεξηζκφ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θαη ησλ εζληθψλ αξρψλ. Θα 

δηαζθαιίζνπλ, επίζεο, ηε ζπλεθηηθφηεηα ζε πεξίπησζε ππνβνιήο δηαθνξεηηθψλ 

αηηήζεσλ γηα παξφκνηεο εγθξίζεηο ή πηζηνπνηήζεηο· θαη

 ζα απαηηεζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξνδξφκσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο λα εγθξίλεη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
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αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

εζληθέο δηθαζηηθέο αξρέο.

 

4. Μελλονηική ποπεία 

 

Με ηελ παξνχζα ζπκθσλία αλακέλεηαη λα απμεζνχλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Θα πεξηνξηζηεί 

ην δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη ζα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο, θαη, παξάιιεια ζα δηαηεξεζεί ην 

πθηζηάκελν πςειφ επίπεδν αζθαιείαο. Σαπηφρξνλα, απηή ζα ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή ηπρφλ 

ζπγθεθαιπκκέλσλ δηαθξίζεσλ, ηδίσο εηο βάξνο λέσλ εηαηξεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ 

ζηελ αγνξά. Θα κεηψζεη, επίζεο, ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ εζληθψλ ξπζκίζεσλ ζε ηνκείο φπνπ 

εηζάγεηαη ελαξκνληζκέλε ζε επίπεδν ΔΔ λνκνζεζία. 

 

Χζηφζν, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ν Οξγαληζκφο 

ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα ρξεηαζηεί λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηηο εζληθέο 

αξρέο, αληαιιάζζνληαο εκπεηξνγλσκνζχλε θαη πιεξνθνξίεο. Αλ θαη έλαο ηζρπξφο, άξηηα 

εμνπιηζκέλνο θαη απνηειεζκαηηθφο νξγαληζκφο ζηδεξνδξφκσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο επξσπατθήο αγνξάο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, ν Οξγαληζκφο 

ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηρεηξήζεη λα θάλεη ηα 

πάληα.  

 

Σαπηφρξνλα, νη εζληθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ERA θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν, 

δπλακηθφ θαη δηαζπλνξηαθφ ζχζηεκα ζηδεξνδξφκσλ. Απηή ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο είλαη 

αθφκα κεγαιχηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εχξνο ζηδεξνηξνρηάο 

1.520 mm θαζψο ζα πξέπεη λα ζπλάςνπλ πνιπκεξή ζπκθσλία κε ηνλ Οξγαληζκφ 

ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζα θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

κία έγθξηζε νρήκαηνο ηζρχεη θαη γηα ηα άιια ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε. Μφλν εθφζνλ 

ζπλαθζεί ε ελ ιφγσ πνιπκεξήο ζπκθσλία ζα κπνξεί ε πεξηνρή λα επσθειεζεί πιήξσο ησλ 

επηπξφζζεησλ δπλαηνηήησλ επειημίαο πνπ πξνζθέξεη ν ηερληθφο ππιψλαο κε ζηφρν ηε κείσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο επηβάξπλζεο γηα ηνλ αηηνχληα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 
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