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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Νοεμβρίου 2011
σχετικά με τα κριτήρια για την αναγνώριση των κέντρων κατάρτισης που εμπλέκονται στην εκπαίδευση
των μηχανοδηγών, τα κριτήρια για την αναγνώριση των εξεταστών των οδηγών τρένων και τα κριτήρια
για την οργάνωση των εξετάσεων σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 7966]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/765/ΕΕ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(5)

Οι εξεταστές των μηχανοδηγών θα πρέπει να είναι ειδικευ
μένοι και να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες ως προς
το αντικείμενο των εξετάσεων που επιθυμούν να διεξάγουν.
Οι απαιτήσεις σχετικά με τις ικανότητες του εκάστοτε εξετα
στή πρέπει να βασίζονται σε θέματα όπως οι μέθοδοι εξέτα
σης, άλλες δεξιότητες και η παιδαγωγική ικανότητα. Η αρμό
δια αρχή οφείλει να ελέγχει σε ατομική βάση κατά πόσον
κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για
να αναγνωριστεί ως εξεταστής μηχανοδηγών είναι κατάλληλο
για τη διενέργεια εξετάσεων στους αντίστοιχους τομείς ικα
νοτήτων.

(6)

Οι εξεταστές των μηχανοδηγών οφείλουν να διενεργούν τις
εξετάσεις με ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο. Προς
τούτο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν
αίτηση αναγνώρισης θα πρέπει να αποδεικνύουν στην αρμό
δια αρχή ότι ανταποκρίνονται στις ως άνω απαιτήσεις.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 32 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά
με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και
συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (1), και ιδίως
το άρθρο 23 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 25
παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να επιτευχθεί κατάλληλο και συγκρίσιμο επίπεδο ποι
ότητας όσον αφορά την κατάρτιση και τις εξετάσεις των
μηχανοδηγών και των υποψήφιων οδηγών τρένων με
σκοπό την πιστοποίησή τους σε όλα τα κράτη μέλη, επιβάλ
λεται να θεσπιστούν κοινά κριτήρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες για την αναγνώριση των
εκπαιδευτικών κέντρων και των εξεταστών των μηχανοδηγών.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η εκπαίδευση και οι εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται
με κατάλληλο τρόπο και σε εύλογο και συγκρίσιμο επίπεδο
ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να καταστεί δυνατή η
αμοιβαία αποδοχή των εξετάσεων.

(3)

Τα κέντρα κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτη
τες δυνατότητες όσον αφορά την εκπαίδευση που παρέχουν.
Ειδικότερα, τα κέντρα κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν
τεχνική και επιχειρησιακή επάρκεια και καταλληλότητα για
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων, ενώ παράλληλα
επιβάλλεται να είναι επαρκώς στελεχωμένα και εξοπλισμένα.

(4)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τα κέντρα
εκπαίδευσης που ανήκουν σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
ή σε διαχειριστές υποδομής που υποβάλλουν αίτηση για
χορήγηση πιστοποιητικών ή εγκρίσεων ασφαλείας. Για να
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να επιτραπεί στα
κράτη μέλη να παρέχουν τη δυνατότητα να συνδυάζεται η
αναγνώριση των εν λόγω κέντρων κατάρτισης με τη διαδι
κασία χορήγησης των πιστοποιητικών ή των εγκρίσεων ασφα
λείας.

(1) ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 51.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση των
κέντρων κατάρτισης που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση σε
μηχανοδηγούς και υποψήφιους μηχανοδηγούς τρένων για την ανα
γνώριση των εξεταστών μηχανοδηγών τρένων και των υποψήφιων
μηχανοδηγών τρένων και για την οργάνωση των εξετάσεων σύμφωνα
με την οδηγία 2007/59/ΕΚ.
Εφαρμόζεται:
α) στα κέντρα κατάρτισης που παρέχουν μαθήματα κατάρτισης των
οδηγών και των υποψήφιων οδηγών τρένων σχετικά με τα εκπαι
δευτικά καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οδηγίας
2007/59/ΕΚ·
β) στους εξεταστές των μηχανοδηγών που επιτρέπεται να ελέγχουν
την ικανότητα των υποψήφιων μηχανοδηγών ή των προς πιστο
ποίηση μηχανοδηγών σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας
2007/59/ΕΚ.
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Άρθρο 2
Ορισμοί
Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν για τους σκοπούς της παρούσας
απόφασης:
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τους ίδιους κανόνες τόσο στα πρόσωπα που απασχολούνται στην
ιδιοκτήτρια εταιρεία του κέντρου κατάρτισης όσο και σε άλλα
πρόσωπα. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε να λαμβάνονται τα ανα
γκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ως άνω αρχής.
Άρθρο 4

α) ως «αιτών» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει
συστήσει εταιρεία και υποβάλλει αίτηση ώστε να αναγνωριστεί
για να παρέχει μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τα εκπαιδευ
τικά καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 5
και 6 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, η οποία αφορά ένα και μόνο
πρόσωπο προκειμένου να αναγνωριστεί ως εξεταστής σύμφωνα
με το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·
β) ως «εκπαιδευτής» νοείται ένα άτομο με σχετικές δεξιότητες και
ικανότητες για την προετοιμασία την οργάνωση και τη διεξα
γωγή μαθημάτων κατάρτισης·
γ) ως «εξεταστής» νοείται το πρόσωπο το οποίο διαθέτει σχετικές
δεξιότητες και ικανότητες και στο οποίο έχει αναγνωριστεί το
δικαίωμα διεξαγωγής και βαθμολόγησης εξετάσεων για τους
σκοπούς της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·
δ) ως «εξέταση» νοείται η διαδικασία για τον έλεγχο των ικανοτή
των μηχανοδηγού τρένου ή υποψηφίου μηχανοδηγού τρένου
σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ με έναν ή περισσότερους
τρόπους, όπως είναι οι γραπτές, οι προφορικές και οι πρακτικές
εξετάσεις·
ε) ως «εξεταστικό κέντρο» νοείται το νομικό πρόσωπο που έχει
συσταθεί ώστε να διενεργεί εξετάσεις για μηχανοδηγούς σύμ
φωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·
στ) ως «αναγνώριση» νοείται η επίσημη δήλωση σχετικά με την
επάρκεια του φυσικού ή νομικού προσώπου για την άσκηση
εκπαιδευτικών καθηκόντων ή τη διενέργεια εξετάσεων, η οποία
εκδίδεται από αρχή που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από το
κράτος μέλος·
ζ) ως «αρμόδια αρχή» νοείται η αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ ή κάθε άλλος φορέας που
ορίζει το κράτος μέλος ή που έχει επιφορτιστεί, κατόπιν εκχώ
ρησης ανάλογων δικαιωμάτων από την αρμόδια αρχή, με το
καθήκον της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών κέντρων και των
εξεταστών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Άρθρο 3
Ανεξαρτησία και αμεροληψία
Στα εκπαιδευτικά κέντρα πρέπει να παραδίδονται μαθήματα κατάρ
τισης με αμερόληπτο τρόπο σε όλους τους συμμετέχοντες.
Ειδικότερα, όταν ένα κέντρο εκπαίδευσης παρέχει εκπαίδευση σε
πρόσωπα που απασχολούνται στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του κέντρου
εκπαίδευσης καθώς και σε άλλα πρόσωπα, η εκπαίδευση πρέπει να
πραγματοποιείται ανεξαρτήτως των συμφερόντων της ιδιοκτήτριας
εταιρείας και πρέπει να είναι αμερόληπτη ως προς όλους τους
συμμετέχοντες. Τα εκπαιδευτικά κέντρα οφείλουν να εφαρμόζουν

Απαιτήσεις επάρκειας
1.
Ο αιτών πρέπει να αποδείξει την τεχνική και επιχειρησιακή
του επάρκεια καθώς και την καταλληλότητά του για τη διοργάνωση
εκπαιδευτικών μαθημάτων που να είναι κατάλληλα για τα προβλε
πόμενα εκπαιδευτικά καθήκοντα. Θα πρέπει να είναι επαρκώς στε
λεχωμένος και εξοπλισμένος και να αναπτύσσει τις επιχειρησιακές
του δραστηριότητες σε περιβάλλον κατάλληλο για εκπαίδευση με
στόχο την προετοιμασία των μηχανοδηγών τρένων για τις εξετάσεις
που αποσκοπούν στην απόκτηση ή τη διατήρηση των αδειών και
των πιστοποιητικών σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ.
2.

Ειδικότερα, ο αιτών:

α) θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματική διοικητική δομή η οποία
να εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές έχουν τα δέοντα προσόντα
και την ενδεδειγμένη πείρα για να παρέχουν εκπαίδευση σύμ
φωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία
2007/59/ΕΚ·
β) διαθέτει το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα
καταλύματα που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και τον
εκτιμώμενο αριθμό των εκπαιδευομένων·
γ) διασφαλίζει ότι η πρακτική εκπαίδευση γίνεται από εκπαιδευτές
που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας μηχανοδηγού και έγκυρου
πιστοποιητικού, ώστε να καλύπτεται το θέμα της κατάρτισης, ή
παρομοίου τύπου τροχαίου υλικού γραμμής, και οι οποίοι
διαθέτουν επαγγελματική πείρα στην οδήγηση σιδηροδρομικών
συρμών τουλάχιστον τριών ετών. Όταν ο εκπαιδευτής δεν κατέ
χει έγκυρο πιστοποιητικό για την αντίστοιχη υποδομή ή ανά
λογο τροχαίο υλικό, ένας οδηγός που διαθέτει πιστοποιητικό
για τη συγκεκριμένη υποδομή ή το τροχαίο υλικό πρέπει να
είναι παρών κατά την εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·
δ) γνωστοποιεί τη μεθοδολογία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει
για να διασφαλιστεί το περιεχόμενο, η οργάνωση και η διάρκεια
των εκπαιδευτικών μαθημάτων, των εκπαιδευτικών προγραμμά
των και των συστημάτων επιχειρησιακής επάρκειας·
ε) παρέχει συστήματα για την καταγραφή των δραστηριοτήτων
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τους
συμμετέχοντες, τους εκπαιδευτές καθώς και τον αριθμό και τον
σκοπό των μαθημάτων·
στ) διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ή εφαρμόζει ισο
δύναμη διαδικασία ώστε να παρακολουθείται η συμμόρφωση
και η επάρκεια των συστημάτων και των διαδικασιών που εξα
σφαλίζουν ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση πληροί τους όρους
που ορίζονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ·
ζ) παρέχει διαχείριση ικανοτήτων, συνεχή εκπαίδευση και να λάβει
μέτρα ώστε να επικαιροποιούνται οι επαγγελματικές δεξιότητες
των εκπαιδευτών·
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η) υιοθετεί τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες ώστε να επικαι
ροποιούνται διαρκώς οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, τα εργαλεία και
ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανόμενης της αντίστοιχης εκπαιδευ
τικής βιβλιογραφίας, των λογισμικών κατάρτισης, των εγγράφων
που παρέχονται από τον διαχειριστή της εκάστοτε υποδομής,
όπως για παράδειγμα τα εγχειρίδια που αφορούν τους υπηρε
σιακούς κανόνες, τα σήματα ή τα συστήματα ασφαλείας.

29.11.2011

Ο εκπαιδευτής πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλους τους άλλους
όρους του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) όσον αφορά την
άδεια και το πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 και
15 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, και την απαιτούμενη περίοδο επαγ
γελματικής πείρας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.
Κάθε κράτος μέλος δύναται να καθορίσει πρόσθετους όρους
για την εκπαίδευση όσον αφορά την υποδομή στην επικράτειά του.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ

Άρθρο 7
Ανεξαρτησία και αμεροληψία

4.
Οι υποψήφιοι για κατάρτιση σε ειδικά θέματα επικοινωνίας
και ορολογίας, σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σιδη
ροδρόμων και τις διαδικασίες ασφαλείας, οφείλουν να υποβάλουν
την αίτησή τους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο
βρίσκεται η υποδομή και στην οποία αναφέρεται η επικοινωνία και
η ορολογία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν ότι θα διενεργούν τις εξετά
σεις αμερόληπτα και δίχως διακρίσεις, χωρίς καμία πίεση και κίνη
τρο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση ή τα αποτελέ
σματα της εξέτασης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διενεργείται.
Προς τούτο η αρμόδια αρχή συντάσσει δήλωση που ενσωματώνεται
στο έντυπο της αίτησης και πρέπει να υπογραφεί από τον αιτούντα.

Άρθρο 5
Εκπαιδευτικά

κέντρα που ανήκουν σε σιδηροδρομική
επιχείρηση ή διαχειριστή υποδομής

1.
Κάθε κράτος μέλος δύναται να επιτρέψει να αναγνωρίζεται ο
αιτών από σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστή υποδομής ο
οποίος παρέχει αποκλειστικά κατάρτιση στο προσωπικό της εται
ρείας στην οποία ανήκει, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέ
πονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, σε συνδυασμό με τη
διαδικασία πιστοποίησης ή έγκρισης της ασφάλειας, σύμφωνα με
την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1).
2.
Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση της αναγνώρισης μπορεί να
συμπεριληφθεί στο σχετικό πιστοποιητικό ασφάλειας ή έγκρισης
ασφάλειας.
3.
Η οργάνωση της εργασίας και η διαχείριση τους αιτούντος
σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1 πρέπει να οργανώνονται και
να διαμορφώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται οιαδήποτε σύγκρουση
συμφερόντων.
Άρθρο 6
Νέα ή προσφάτως εξοπλισθείσα γραμμή και προσφάτως
χρησιμοποιούμενο τροχαίο υλικό
Όσον αφορά τις νέες και τις πρόσφατα εξοπλισμένες γραμμές ή το
προσφάτως χρησιμοποιούμενο τροχαίο υλικό, ένα κράτος μέλος
μπορεί να καθορίζει προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα αναγνωρι
σμένο εκπαιδευτικό κέντρο μπορεί να οργανώνει μαθήματα πρακτι
κής εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4
παράγραφος 2 στοιχείο γ).
Η χρήση της ως άνω παρέκκλισης πρέπει να περιορίζεται αυστηρά
στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμος κανένας εκπαι
δευτής με πιστοποιητικό το οποίο να καλύπτει τη νέα ή την πρό
σφατα εξοπλισμένη γραμμή με το νέο τροχαίο υλικό.
(1) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44.

Άρθρο 8
Απαιτήσεις επάρκειας
1.
Οι αιτούντες πρέπει να είναι ικανοί και έμπειροι σχετικά με το
αντικείμενο της εξέτασης που θέλουν να διεξάγουν.
Η ζητούμενη πείρα θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί κατά τη διάρ
κεια επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, εντός
περιόδου που να μην υπερβαίνει τα πέντε έτη πριν από την ημερο
μηνία υποβολής της αίτησης.
Η ζητούμενη περίοδος επαγγελματικής πείρας ενδέχεται να περιλαμ
βάνει περιόδους πείρας υπό την ιδιότητα του προϊσταμένου μηχα
νοδηγών, εφόσον ο ενδιαφερόμενος κατέχει έγκυρη άδεια μηχανο
δηγού και συμπληρωματικό πιστοποιητικό, ή υπό την ιδιότητα του
εκπαιδευτή για εργασίες κατάρτισης σχετικές προς την υποβληθείσα
αίτηση.
2.
Όσον αφορά τις πρακτικές εξετάσεις για τις αμαξοστοιχίες, ο
αιτών πρέπει να είναι κάτοχος τόσο έγκυρης άδειας μηχανοδηγού
όσο και έγκυρου πιστοποιητικού που να καλύπτει το αντικείμενο
εξέτασης ή παρόμοιο τύπο τροχαίου υλικού ή υλικού γραμμής.
Όταν ο εξεταστής δεν διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό για την υπο
δομή / το τροχαίο υλικό της εξέτασης, ένας οδηγός που είναι
κάτοχος του πιστοποιητικού για την εν λόγω υποδομή / το αντί
στοιχο τροχαίο υλικό πρέπει να είναι παρών κατά την εξέταση,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας
2007/59/ΕΚ.
Ο αιτών πρέπει να διαθέτει επαγγελματική πείρα οδήγησης σιδηρο
δρομικών συρμών τουλάχιστον τεσσάρων ετών και να την έχει
συγκεντρώσει σε χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τα
πέντε χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι
γνώσεις του αιτούντος πρέπει να είναι επικαιροποιημένες μέχρι την
ημερομηνία της υποβολής της αίτησης.
3.
Επιπλέον οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα στοι
χειώδη κριτήρια:
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α) να είναι ικανοί για ακρόαση και προφορική επικοινωνία στη
γλώσσα της εξέτασης τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 του ευρωπαϊ
κού πλαισίου γλωσσικών γνώσεων (EFLC) που θεσπίστηκε από
το Συμβούλιο της Ευρώπης (1)·
β) να έχουν τις δεξιότητες και την παιδαγωγική ικανότητα που
απαιτούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και να διαθέτουν
πλήρη γνώση των αντίστοιχων εξεταστικών μεθόδων και εξετα
στικών εγγράφων·
γ) να αποδεικνύουν με ποιο τρόπο θα διατηρήσουν τις επαγγελμα
τικές τους ικανότητες όσον αφορά τα θέματα που εξετάζουν·
δ) να είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα πιστοποίησης των μηχα
νοδηγών.
4.
Κάθε κράτος μέλος δύναται να θεσπίζει πρόσθετους όρους
για τους εξεταστές που διενεργούν εξετάσεις οι οποίες αφορούν τη
δική του υποδομή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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δ) σε περίπτωση που ο εξεταστής που συμμετέχει στην εξέταση έχει
παράσχει την κατάρτιση σχετικά με το θέμα της εξέτασης στον
μηχανοδηγό του τρένου ή στον υποψήφιο μηχανοδηγό τρένου,
η εξέταση διενεργείται από έτερον εξεταστή ο οποίος δεν έχει
συμμετάσχει στην προηγηθείσα εκπαίδευση·
ε) η εξέταση πρέπει να προετοιμάζεται με ιδιαίτερη προσοχή όσον
αφορά την εμπιστευτικότητα των ερωτήσεων που θα υποβληθούν
κατά τη διάρκειά της.
Άρθρο 10
Νέα ή προσφάτως εξοπλισθείσα γραμμή και προσφάτως
χρησιμοποιούμενο τροχαίο υλικό
Όσον αφορά τις νέες ή προσφάτως εξοπλισμένες γραμμές ή το
προσφάτως χρησιμοποιούμενο τροχαίο υλικό, κάθε κράτος μέλος
δύναται να επιβάλει ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ανα
γνωρισμένοι εξεταστές θα έχουν το δικαίωμα να διενεργούν εξετά
σεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9.
Η χρήση της εν λόγω παρέκκλισης πρέπει να περιορίζεται αυστηρά
στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ακόμη εξεταστής ο
οποίος να διαθέτει πιστοποιητικό το οποίο να καλύπτει ήδη τη νέα
ή την προσφάτως εξοπλισθείσα γραμμή ή το νέο τροχαίο υλικό.

Άρθρο 9
Κοινά κριτήρια για την οργάνωση των εξετάσεων
Οι εξετάσεις που διοργανώνονται για την αξιολόγηση των ικανοτή
των των μηχανοδηγών, σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας
2007/59/ΕΚ, πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:
α) σε περίπτωση εξετάσεων που διενεργούνται από δύο ή περισσό
τερα πρόσωπα, τουλάχιστον το πρόσωπο που είναι επικεφαλής
της εξέτασης πρέπει να είναι αναγνωρισμένος εξεταστής σύμ
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης·

Ο εξεταστής πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλες τις άλλες απαιτήσεις
του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) όσον αφορά την άδεια και
το πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 και 15 της
οδηγίας 2007/59/ΕΚ, και να διαθέτει την απαραίτητη επαγγελμα
τική πείρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Μεταβατική περίοδος

β) όταν η εξέταση αφορά το πρακτικό μέρος των ικανοτήτων οδή
γησης σιδηροδρομικών συρμών, ο εξεταστής θα πρέπει να δια
θέτει άδεια μηχανοδηγού και συμπληρωματικό πιστοποιητικό το
οποίο να του επιτρέπει τη χρήση της υποδομής και την οδήγηση
του τροχαίου υλικού που αποτελεί το αντικείμενο της εξέτασης
ή παρεμφερούς τύπου υλικού γραμμής ή τροχαίου υλικού. Όταν
ο εξεταστής δεν διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό για την υποδομή
ή το τροχαίο υλικό της εξέτασης, πρέπει να είναι παρών στην
εξέταση οδηγός με πιστοποιητικό για την υποδομή ή το τροχαίο
υλικό σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της
οδηγίας 2007/59/ΕΚ·
γ) oι εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπο δια
φανή και να διαρκούν όσο χρειάζεται, ώστε να πιστοποιείται
επαρκώς ότι καλύπτονται όλα τα σχετικά θέματα των παραρτη
μάτων της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·
(1) Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Εκμάθηση, Διδα
σκαλία, Αξιολόγηση, 2001 (για την αγγλική έκδοση — Cambridge
University Press — ISBN 0-521-00531-0). Διατίθεται επίσης στον
ιστοτόπο του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://www.coe.int/T/DG4/
Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%
20hyperlinked.pdf

Εάν σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής έχουν ήδη
επιλέξει εξεταστές για τη διεξαγωγή εξετάσεων του προσωπικού
τους, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις και τους όρους πριν από
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κάθε κράτος μέλος
μπορεί να αποφασίσει ότι οι ήδη επιλεχθέντες εξεταστές επιτρέπεται
να συνεχίσουν να διενεργούν εξετάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής να έχει
επιλέξει τον εξεταστή βάσει πιστοποιητικού ασφαλείας ή έγκρι
σης ασφαλείας που να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία
2004/49ΕΚ, εντός του πεδίου εφαρμογής που καθορίζει η
αρμόδια αρχή και μέχρι την εκπνοή του εν λόγω πιστοποιητικού
ασφαλείας ή της έγκρισης ασφαλείας·
β) η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής της υποδομής
ελέγχει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπο
νται στην παρούσα απόφαση όσον αφορά τους εξεταστές που
έχουν επιλέξει και, εάν ένας εξεταστής δεν ανταποκρίνεται στις
προβλεπόμενες απαιτήσεις, η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο
διαχειριστής της υποδομής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα,
ώστε να επιτευχθεί η εκπλήρωση των όρων για τους εξεταστές.
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Άρθρο 12
Εφαρμογή
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 15 Μαΐου 2012.
Για τα κέντρα κατάρτισης που παρέχουν ήδη εκπαιδευτικές υπηρεσίες κατά την ημερομηνία εφαρμογής της
παρούσας απόφασης, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2013.
Άρθρο 13
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2011.
Για την Επιτροπή
Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος
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