Επίσηµη Εφηµερίδα

ISSN 1725-2415

C 270 E
46ο έτος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Ανακοίνωση αριθ.

Περιεχόµενα

11 Νοεµβρίου 2003

Σελίδα

Ι Ανακοινώσεις
Συµβου΄λιο
2003/C 270 Ε/01

2003/C 270 Ε/02

Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 53/2003, της 26ης Ιουνίου 2003, που καθορίστηκε από το Συµβούλιο
µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 54/2003, της 26ης Ιουνίου 2003, που καθορίστηκε από το Συµβούλιο
µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2003/C 270 Ε/03

Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 55/2003, της 26ης Ιουνίου 2003, που καθορίστηκε από το Συµβούλιο
µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ασφάλεια
των κοινοτικών σιδηροδρόµων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά µε
την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη
χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . 25

2003/C 270 Ε/04

Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 56/2003, της 26ης Ιουνίου 2003, που καθορίστηκε από το Συµβούλιο
µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

EL

EL

11.11.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 270 E/1

Ι
(Ανακοινώσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 53/2003
που καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 26 Ιουνίου 2003
για την έκδοση της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . .,
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών
σιδηροδρόµων
(2003/C 270 E/01)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου

(5),

τητα των σιδηροδροµικών µεταφορών σε σύγκριση µε τους
άλλους τρόπους µεταφοράς. Θα διευκολύνει επίσης τις βιώσιµες µεταφορές µεταξύ και εντός των κρατών µελών, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισµό και παρέχοντας τη δυνατότητα εισροής
νέων κεφαλαίων και δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων.
(4) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις εξελίξεις της κυκλοφο-

ρίας, της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και της κατάστασης των επιχειρήσεων συνεπεία της εφαρµογή της πρώτης
δέσµης µέτρων για τους σιδηροδρόµους και να υποβάλει,
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007, έκθεση για τις εξελίξεις
αυτές, συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από νέες προτάσεις που
θα εξασφαλίζουν τη βάση για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
για τις οικονοµίες των κρατών µελών, για τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους, καθώς και για τους
χρήστες.
(5) Οι υπηρεσίες σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών

παρέχουν σηµαντικές ευκαιρίες για τη δηµιουργία νέων µεταφορικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ήδη υφισταµένων, σε
εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

προ1991, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων
βλέπει ότι, στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει
άδεια, παρέχονται δικαιώµατα πρόσβασης στο διευρωπαϊκό
δίκτυο σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών και, από
το 2008 το αργότερο, σε ολόκληρο το σιδηροδροµικό δίκτυο
για την εκτέλεση διεθνών υπηρεσιών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών.

(6) Προκειµένου οι σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές να

(2) Η επέκταση αυτών των δικαιωµάτων πρόσβασης για τις διεθνείς

(7) Εφόσον η ασφάλεια των σιδηροδρόµων ρυθµίζεται από την

υπηρεσίες σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών σε ολόκληρο το δίκτυο από την 1η Ιανουαρίου 2006, θα πρέπει να
αυξήσει τα αναµενόµενα οφέλη όσον αφορά την αλλαγή του
τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών και την ανάπτυξη των διεθνών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών.
(3) Η επέκταση αυτών των δικαιωµάτων πρόσβασης σε παντός

τύπου υπηρεσία σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών
από την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, θα βελτιώσει την αποτελεσµατικό-

γίνουν πλήρως ανταγωνιστικές, απαιτείται όλο και περισσότερο
η παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων
των µεταφορών µεταξύ και εντός των κρατών µελών.
οδηγία 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της . . ., για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων (6), ως µέρος ενός νέου συνεκτικού κοινοτικού ρυθµιστικού πλαισίου για τον σιδηροδροµικό τοµέα, οι διατάξεις της
οδηγίας 91/440/ΕΟΚ που αφορούν την ασφάλεια θα πρέπει να
καταργηθούν.
(8) Εποµένως, η οδηγία 91/440/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί

αναλόγως,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 291 Ε της 26.11.2002, σ. 1.
ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131.
ΕΕ C 66 της 19.3.2003, σ. 5.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . . (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 1).

Άρθρο 1
Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 διαγράφεται κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
(6) ΕΕ L . . .
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2. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει:

α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

— εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη και
αποτέλεσµα της λειτουργίας των διαφόρων ενεχοµένων
φορέων,

«3. Στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 παρέχεται, υπό δίκαιους
όρους, πρόσβαση στο διευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδροµικών
υπηρεσιών µεταφοράς φορτίου, όπως ορίζεται στο άρθρο
10α και στο παράρτηµα Ι και, το αργότερο έως την 1η
Ιανουαρίου 2006, σε όλο το σιδηροδροµικό δίκτυο, µε
σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών διεθνών µεταφορών εµπορευµάτων.

— ανάπτυξη της αγοράς, ιδιαίτερα εξέλιξη της διεθνούς
κυκλοφορίας, δραστηριότητες και µερίδιο της αγοράς
από όλους τους φορείς της, συµπεριλαµβανοµένων των
νεοεισερχοµένων,
— επιπτώσεις επί του συνολικού τοµέα των µεταφορών,
ιδίως όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης
των µεταφορών,

Επιπροσθέτως, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2008,
στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 2 παρέχεται, υπό δίκαιους όρους,
πρόσβαση στην υποδοµή όλων των κρατών µελών, µε σκοπό
την εκτέλεση παντός τύπου σιδηροδροµικών υπηρεσιών
µεταφοράς εµπορευµάτων.»

— επιπτώσεις στο επίπεδο ασφάλειας σε κάθε κράτος µέλος,
— συνθήκες εργασίες στον εν λόγω τοµέα, για κάθε κράτος
µέλος.
Εφόσον χρειάζεται, η έκθεση αυτή συνοδεύεται από τις δέουσες προτάσεις ή συστάσεις για συνέχιση της κοινοτικής δράσης όσον αφορά την ανάπτυξη της σιδηροδροµικής αγοράς
και του νοµικού πλαισίου που τη διέπει.»

β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση που έχει αναλάβει την
παροχή υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών συνάπτει τις
αναγκαίες συµφωνίες, επί τη βάσει του ιδιωτικού ή του
δηµοσίου δικαίου, µε τους διαχειριστές υποδοµής της χρησιµοποιούµενης σιδηροδροµικής υποδοµής. Οι όροι που διέπουν αυτές τις συµφωνίες είναι αµερόληπτοι και διαφανείς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/14/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για
τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας (*).
___________
(*) ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/844/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 289 της 26.10.2002, σ. 30).»
γ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6. Η σιδηροδροµική πρόσβαση και η παροχή υπηρεσιών
στους τερµατικούς σταθµούς και τους λιµένες που συνδέονται µε σιδηροδροµικές δραστηριότητες που αναφέρονται
στις παραγράφους 1, 2 και 3, και οι οποίες εξυπηρετούν,
πραγµατικά ή δυνητικά, περισσότερους από έναν τελικούς
πελάτες, παρέχονται σε όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,
κατά τρόπο αµερόληπτο και µε διαφάνεια, και οι σχετικές
αιτήσεις σιδηροδροµικών επιχειρήσεων µπορούν να υπάγονται σε περιορισµούς µόνον εάν υπάρχουν βιώσιµες σιδηροδροµικές εναλλακτικές λύσεις υπό τις συνθήκες της αγοράς.»
δ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«8. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στο Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας.
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3. Στο άρθρο 10β, παράγραφος 4, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«γ) την κατάσταση του ευρωπαϊκού δικτύου σιδηροδροµικών
µεταφορών».
4. Το άρθρο 14 διαγράφεται.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005, το αργότερο. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
...
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1)
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 71 της συνθήκης ΕΚ —καθώς και το άρθρο 156 στην επιµέρους περίπτωση της
νοµοθετικής πρότασης για τη διαλειτουργικότητα— και στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης σύµφωνα
µε το άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο υιοθέτησε τις κοινές θέσεις του για τις τέσσερις νοµοθετικές προτάσεις της αποκαλούµενης «δεύτερης δέσµης για τους σιδηροδρόµους» (2) (3) στις 25 Ιουνίου
2003.

Κατά την υιοθέτηση των θέσεών του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις γνώµες που διατύπωσαν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Ιανουαρίου 2003 (4), η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (5) και
η Επιτροπή των Περιφερειών (6).

Ο γενικός στόχος της δέσµης νοµοθετικών προτάσεων είναι η αναζωογόνηση του τοµέα των σιδηροδρόµων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναζωογόνηση αυτή συµπίπτει βασικά µε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
για τον ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό τοµέα, τόσο για τα τους παρόχους υπηρεσιών όσο και για τους κατασκευαστές. Μέσω της κατάργησης των οιονεί µονοπωλίων και της αύξησης του ανταγωνισµού, είναι δυνατό να
επιτευχθούν εξοικονοµήσεις κόστους λόγω οικονοµικής κλίµακας, καθώς και περισσότερη καινοτοµία —
παράγοντες που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη σιδηροδροµικής βιοµηχανίας παγκόσµιας εµβέλειας.
Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα αυτού του τρόπου µεταφοράς έναντι των άλλων τρόπων µεταφοράς θα λάβει
σηµαντική ώθηση µε τα προτεινόµενα µέτρα και θα συµβάλει έτσι στην πολύ αναγκαία επανεξισορρόπηση της
κατανοµής µεταξύ των τρόπων µεταφοράς —ιδίως στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών— πράγµα που
θα έχει θετικές επιπτώσεις στη µείωση τόσο της συµφόρησης όσο και της ρύπανσης.

Στην προαναφερόµενη συνάρτηση, η δεύτερη δέσµη για τους σιδηροδρόµους αποσκοπεί στην επίτευξη της
αναγκαίας προόδου στους τοµείς της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της πρόσβασης στην αγορά
(όσον αφορά τις εµπορευµατικές µεταφορές). Επίσης, για να τελεσφορήσει το άκρως τεχνικό και σύνθετο έργο
του σχεδιασµού των απαραιτήτων µέσων —όπως οι τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆), οι
κοινοί στόχοι ασφαλείας (ΚΣΑ), τα κοινά µέτρα ασφαλείας (ΚΜΑ)— προτείνεται η συγκρότηση ευρωπαϊκού
επιτελείου εµπειρογνωµόνων υπό τη µορφή ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων, ο οποίος θα
επιτελεί καθαρά συµβουλευτικό έργο. Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων θα
συγκροτούν ένα επιτελείο εµπειρογνωµόνων που θα συµβάλλει στην εκπόνηση περαιτέρω κοινοτικής νοµοθεσίας. Θα πρέπει να παρέχουν ανεξάρτητες και ειδικευµένες εισηγήσεις και συµβουλές, µε ευρωπαϊκή —και όχι
εθνική— προοπτική.

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Εισαγωγή
Λόγω των σαφών επιχειρησιακών τους διασυνδέσεων, η Επιτροπή υπέβαλε τις διάφορες νοµοθετικές προτάσεις
ως δέσµη, ζητώντας να εξετασθούν ως δέσµη. Το Συµβούλιο σεβάστηκε αυτή την «προσέγγιση δέσµης» και
κατέληξε σε ενιαία συνολική συµφωνία για τη δέσµη αυτή, περιλαµβανοµένων των τεσσάρων νοµοθετικών
προτάσεων που υπόκεινται στη διαδικασία συναπόφασης (7).
(1) Η παρούσα αιτιολογική έκθεση ισχύει για όλες τις κοινές θέσεις για τις τρεις οδηγίες και τον κανονισµό που περιλαµβάνονται στη «δεύτερη δέσµη για τους σιδηροδρόµους».
(2) Η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της στις 25 Ιανουαρίου 2002.
— Ασφάλεια: ΕΕ C 126 Ε της 28.5.2002, σ. 332.
— ∆ιαλειτουργικότητα: ΕΕ C 126 Ε της 28.5.2002, σ. 312.
— Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων: ΕΕ C 126 Ε της 28.5.2002, σ. 323.
— Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων: ΕΕ C 291 Ε της 26.11.2002, σ. 1.
(3) Η δέσµη αυτή περιλαµβάνει επίσης τη «Σύσταση για απόφαση του Συµβουλίου µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να
διαπραγµατευθεί τους όρους προσχώρησης της Κοινότητας στη Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές
(COTIF) της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Vilnius της 3ης Ιουνίου 1999» (έγγραφο
5726/02 TRANS 20).
(4) ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
(5) ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131.
(6) ΕΕ C 66 της 19.3.2003, σ. 5.
(7) Η εν λόγω πολιτική συµφωνία αφορά τη δέσµη ως σύνολο και συνεπώς περιλαµβάνει και την έκδοση της απόφασης του
Συµβουλίου που µνηµονεύεται στην υποσηµείωση 3.
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Το Συµβούλιο, µε την υιοθέτηση της κοινής θέσης για τη δεύτερη δέσµη για τους σιδηροδρόµους, απέδειξε
τη συνολική του υποστήριξη στο γενικό προσανατολισµό αυτής της νοµοθετικής δέσµης. Το Συµβούλιο
εξέφρασε έτσι την επιθυµία και την αποφασιστικότητά του να υλοποιήσει αυτή την τόσο αναγκαία αναζωογόνηση του τοµέα των σιδηροδρόµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ανακτήσει το δίκαιο µερίδιό του
στην αγορά. Ωστόσο, ήταν επίσης σηµαντικό να ληφθεί υπόψη η περιπλοκότητα του σιδηροδροµικού τοµέα,
λαµβανοµένων υπόψη διαφόρων τεχνικών, οικονοµικών, κοινωνικοοικονοµικών και, σε ορισµένες περιπτώσεις,
πολιτικών εκτιµήσεων.

Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά µε τα επιµέρους σχέδια οδηγιών και το σχέδιο κανονισµού
α) Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων, η οποία τροποποιεί τη οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την
πιστοποίηση ασφάλειας
Οι τυχόν προσπάθειες για ένα πιο αποτελεσµατικό κοινοτικό σιδηροδροµικό σύστηµα δεν θα πρέπει να
αποβούν σε βάρος των υφιστάµενων υψηλών επιπέδων ασφάλειας στο σύστηµα αυτό. Πράγµατι, η τυχόν
εναρµονισµένη προσέγγιση θα πρέπει όχι µόνο να διατηρεί αυτά τα επίπεδα ασφάλειας αλλά να επιδιώκει τη
βελτίωσή τους οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό και εφικτό, µε παράλληλο σεβασµό των αρχών στις οποίες
στηρίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Με αυτά κατά νουν, το Συµβούλιο προέβη σε µια εξαιρετικά
προσεκτική εξέταση όλων των σχετικών διατάξεων της εν λόγω οδηγίας.

Για λόγους σαφήνειας, ένα χωριστό άρθρο αφιερώνεται τώρα στους κοινούς στόχους ασφάλειας (ΚΣΑ) (άρθρο
7) και στην κοινή µεθοδολογία ασφάλειας (ΚΜΑ) (άρθρο 6). Επίσης, προβλέπεται πλέον η πιο βαθµιαία
εισαγωγή τους. Έτσι, προκειµένου να αναπτυχθεί µια πρώτη και µια δεύτερη δέσµη ΚΣΑ και ΚΜΑ, προβλέπονται πλέον συγκεκριµένες προθεσµίες και περαιτέρω λεπτοµέρειες ως προς το περιεχόµενό τους.

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι η θέσπιση ενός κοινού ρυθµιστικού πλαισίου δεν θα πρέπει να εµποδίσει τα κράτη
µέλη από το να επιδιώκουν περαιτέρω βελτιώσεις των επιπέδων ασφάλειας —πέραν εκείνων που απορρέουν
από τα κοινά πρότυπα— των σιδηροδροµικών τους συστηµάτων. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να τεθεί σε
κίνδυνο η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η κοινή θέση του
Συµβουλίου (άρθρο 8 παράγραφος 4) προβλέπει ότι τα κράτη µέλη δύναται, µετά τη θέσπιση ΚΣΑ, να
καθιερώσουν νέους εθνικούς κανόνες ασφαλείας οι οποίος απαιτούν υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας από
αυτά που ορίζει ο ΚΣΑ. Ωστόσο, πριν από τη θέσπιση τέτοιων αυστηρότερων κανόνων, θα πρέπει να
διενεργούνται διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και να υποβάλλονται πληροφορίες στην Επιτροπή.
Σε περιπτώσεις που οι νέοι αυτοί κανόνες αυτός ενδέχεται να επηρεάσουν την εκµετάλλευση σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων άλλων κρατών µελών στην επικράτειά του οικείου κράτους µέλους, τότε ισχύει ειδική διαδικασία
κοινοποίησης στην Επιτροπή (άρθρο 8 παράγραφος 5).

Επίσης, η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει ένα νέο άρθρο σχετικά µε την έγκριση ασφάλειας των
διαχειριστών υποδοµής (άρθρο 11). Όσον αφορά το άρθρο 13, οι διατάξεις για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης ενισχύθηκαν ενώ ταυτόχρονα οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από το
σιδηροδροµικό προσωπικό διαγράφηκαν, δεδοµένου ότι σύντοµα θα περιληφθούν σε τεχνικές προδιαγραφές
για τη διαλειτουργικότητα (ΤΠ∆). Όσον αφορά την εναρµόνιση των πιστοποιητικών ασφάλειας (άρθρο 15),
κρίθηκε ότι το ενδιάµεσο στάδιο µε µη δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές δεν ήταν αναγκαίο.

Ενσωµατώθηκαν πολλές άλλες αλλαγές τεχνικής φύσης, µεταξύ των οποίων εκείνες που αφορούν τα καθήκοντα της αρχής της αρµόδιας για την ασφάλεια (άρθρο 16), καθώς και αρκετές αλλαγές στα τεχνικά
παραρτήµατα.

Το Συµβούλιο ήταν σε θέση να αποδεχθεί τις τροπολογίες 4 και 61, και σε κάποιο βαθµό την ουσία των
τροπολογιών 12, 16, 37, 56, 57 και 59.
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β) Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/48/ΕΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος
µεγάλης ταχύτητας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος
Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί την αρχή της εφαρµογής των διατάξεων της οδηγίας σε ολόκληρο το
σιδηροδροµικό δίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, λόγω ορισµένων χρηµατοπιστωτικών και οικονοµικών
εκτιµήσεων, προβλέπει την πιο βαθµιαία εισαγωγή των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαλειτουργικότητα
(ΤΠ∆) σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής. Μια πρώτη δέσµη νέων ΤΠ∆ ή/και τροποποιήσεων των ΤΠ∆
θα πρέπει πλέον να καταρτισθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2009 (άρθρο 2 παράγραφος 2)· επίσης, προσδιορίστηκε πλέον το αντικείµενο της πρώτης δέσµης των νέων ΤΠ∆ (άρθρο 2 παράγραφος 15). Για την εφαρµογή
συγκεκριµένης ΤΠ∆ προστέθηκαν στο παράρτηµα ΙΙΙ περαιτέρω κατηγορίες γραµµών και τροχαίου υλικού.
Τούτο θα επιτρέψει την εφαρµογή της συγκεκριµένης ΤΠ∆ κατά το πλέον αποτελεσµατικό από άποψη
κόστους τρόπο. Τα άρθρα 1 παράγραφος 6 και 2 παράγραφος 2 διευρύνουν τις δυνατότητες εξαιρέσεων
από την εφαρµογή των διατάξεων µιας ΤΠ∆.

Περαιτέρω αλλαγές που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση του Συµβουλίου σε σχέση µε την πρόταση της
Επιτροπής αφορούν µεγάλο αριθµό ήσσονος σηµασίας τεχνικών θεµάτων, περιλαµβανοµένων εκείνων που
αφορούν τα παραρτήµατα.

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε την τροπολογία 8 και πιστεύει ότι κατ' ουσίαν η κοινή θέση του περιλαµβάνει
διατυπώσεις που αντιστοιχούν στις τροπολογίες 6, 13 και 15.

γ) Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Σιδηροδρόµων
Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι ένας Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων µπορεί να έχει µια πολύ χρήσιµη
συµβολή στη νοµοθετική διαδικασία και άλλες πτυχές που αφορούν την αναζωογόνηση των Ευρωπαϊκών
σιδηροδρόµων. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, οι αλλαγές που έγιναν στην κοινή θέση του Συµβουλίου
δεν µεταβάλλουν σηµαντικά την ουσία της πρότασης της Επιτροπής. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα καθήκοντα
και τις ευθύνες του Οργανισµού, τη διαβούλευση µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, τη σύνθεση των οµάδων
εργασίας και του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και τις γλώσσες εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, το
Συµβούλιο επέλεξε να βασιστεί σε παρόµοιες διατάξεις των κανονισµών για τη δηµιουργία άλλων κοινοτικών
φορέων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Η κοινή θέση του Συµβουλίου συµπίπτει, ως προς πολλές πτυχές, εν µέρει ή ως προς την ουσία, µε
τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, όπως οι τροπολογίες 9,
22, 32, 36. Όσον αφορά τις τροπολογίες 2, 5, 14 και 35, οι οποίες αφορούν τη σύνθεση των οµάδων
εργασίας και του διοικητικού συµβουλίου, η κοινή θέση του Συµβουλίου προβλέπει ότι οι οµάδες εργασίας
αποτελούνται πλέον από αντιπροσώπους τόσο του τοµέα του σιδηροδρόµων όσο και των ενδιαφεροµένων
χρηστών (άρθρο 3)· παροµοίως, µετεβλήθη και η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου, µε την προσθήκη ενός
αντιπροσώπου από κάθε κράτος µέλος (άρθρο 26).

Όσον αφορά τις επισκέψεις εκπροσώπων του Οργανισµού στα κράτη µέλη, το Συµβούλιο κρίνει ότι το άρθρο
33 της κοινής θέσης του αντιστοιχεί σε µεγάλο βαθµό στην τροπολογία 37 του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά το θέµα των γλωσσικών ρυθµίσεων για τον Οργανισµό, το άρθρο 35 της κοινής θέσης προβλέπει
πλέον ότι οι ρυθµίσεις αυτές αποφασίζονται από το διοικητικό συµβούλιο. Το Συµβούλιο έκρινε ότι το
όργανο αυτό θα είναι το πλέον κατάλληλο για να λάβει την απόφαση αυτή, σταθµίζοντας όλους τους
σχετικούς παράγοντες, όπως το κόστος και η αποτελεσµατικότητα. Συνεπώς, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να
αποδεχθεί την τροπολογία 38, η οποία κατά την άποψή του θα επιβαρύνει υπερβολικά στη λειτουργία του
Οργανισµού και θα αντιστρατεύεται τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που επιβάλλονται στον κοινοτικό
προϋπολογισµό εν γένει, λαµβανοµένης επίσης υπόψη της προσχώρησης νέων κρατών µελών στην Ένωση από
την 1η Μαΐου 2004.
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δ) Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων
Στα πλαίσια της συνολικής συµφωνίας για την κοινή θέση του Συµβουλίου, το πεδίο εφαρµογής και το
χρονοδιάγραµµα της πρόσβασης στην αγορά αποτέλεσαν φυσιολογικά σηµαντικότατα στοιχεία της συνολικής
πολιτικής συµβιβαστικής λύσης που επιτεύχθηκε από το Συµβούλιο. Συνεπώς, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να
αποδεχθεί τις τροπολογίες 2 και 4, οι οποίες αποσκοπούν στο να διευρύνουν σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής
της εν λόγω οδηγίας µε την ενσωµάτωση της σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών.
Οι διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση του Συµβουλίου
µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
— στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρέχεται, υπό δίκαιους όρους και το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου
2006, πρόσβαση σε όλο το σιδηροδροµικό δίκτυο, µε σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών διεθνών µεταφορών
εµπορευµάτων,
— το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2008, στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρέχεται, υπό δίκαιους
όρους, πρόσβαση στην υποδοµή όλων των κρατών µελών, µε σκοπό την εκτέλεση παντός τύπου σιδηροδροµικών υπηρεσιών µεταφοράς εµπορευµάτων.
Επίσης, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας για την
πρόσβαση στην αγορά. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί εν προκειµένω ότι η Επιτροπή υπέβαλε δήλωση µε την
οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να υποβάλει έως το τέλος του 2003 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τη θέσπιση ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς τρένων.
Όσον αφορά τις προαναφερόµενες διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά, καθώς και σχετικά µε την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, το Συµβούλιο, για λόγους σαφήνειας, αναφέρθηκε σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες,
αντί να εξαρτήσει την εν λόγω ηµεροµηνία από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα, όπως
είχε προταθεί αρχικά: συνεπώς, αποδέχθηκε την τροπολογία 11. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η παρουσίαση αυτή
αποτελεί ένα σαφές µήνυµα προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Επιπλέον, το Συµβούλιο συµφώνησε επί
της ουσίας των τροπολογιών 1, 5, 7 και 9, οι οποίες επιδιώκουν την διατήρηση των παραποµπών στο
διευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών (∆Ε∆ΣΕΜ). Πράγµατι, οι τροπολογίες 7
και 9 έγιναν δεκτές κατά γράµµα, ενώ οι άλλες τροπολογίες ελήφθησαν υπόψη σε µεγάλο βαθµό (βλέπε
άρθρο 1 παράγραφος 2).
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 54/2003
που καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 26 Ιουνίου 2003
για την έκδοση της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . .,
για την τροποποίηση της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος
(2003/C 270 E/02)
την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις τροποποίησης της
οδηγίας 96/48/ΕΚ µε βάση το πρότυπο της οδηγίας
2001/16/ΕΚ (6).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 71 και 156,

(4)

Η οδηγία 2001/16/ΕΚ όπως και η οδηγία 96/48/EK, θεσπίζουν κοινοτικές διαδικασίες για την προετοιµασία και την
υιοθέτηση ΤΠ∆, καθώς και κοινούς κανόνες για την αξιολόγηση της πιστότητας προς αυτές τις ΤΠ∆. Η εντολή για την
ανάπτυξη της πρώτης οµάδας ΤΠ∆ ανατέθηκε στην AEIF, η
οποία ορίζεται επίσης ως κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισµός.

(5)

Οι εργασίες για την ανάπτυξη των ΤΠ∆ στον τοµέα του σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας, η εφαρµογή της
οδηγίας 96/48/ΕΚ σε συγκεκριµένα σχέδια και οι εργασίες της
επιτροπής που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία, ώθησαν την Επιτροπή να προτείνει αλλαγές στις δύο
οδηγίες για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων.

(6)

Η έγκριση, αφενός, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . ./2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . ., σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων (7) («κανονισµός για τον Οργανισµό») και, αφετέρου, της
οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της . . ., για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων (8) («οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων»),
καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση ορισµένων διατάξεων
των οδηγιών 96/148/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων. Συγκεκριµένα, άπαξ και
συσταθεί ο Οργανισµός, οι εργασίες για την κατάρτιση κάθε
σχεδίου ΤΠ∆, νέου ή προς αναθεώρηση, θα ανατίθενται σε
αυτόν από την Επιτροπή.

(7)

Η θέση σε ισχύ της οδηγίας 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου
2001, για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων (9),
της οδηγίας 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την
παροχή αδειών σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (10), και της
οδηγίας 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την
κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών
και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής

την πρόταση της Επιτροπής (1),
την γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 154 και 155 της συνθήκης, η Κοινότητα συµβάλλει στην εγκατάσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα των µεταφορών. Για να υλοποιήσει
αυτούς τους στόχους, η Κοινότητα αναλαµβάνει κάθε δράση
που αποδεικνύεται αναγκαία για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των δικτύων, ιδίως στον τοµέα της εναρµόνισης
των τεχνικών προτύπων.
Στο σιδηροδροµικό τοµέα, ένα πρώτο µέτρο που λήφθηκε
ήταν η έκδοση της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της
23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (5). Για να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτής της οδηγίας,
καταρτίσθηκαν σχέδια τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆) από την ευρωπαϊκή ένωση για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων (AEIF), η οποία ορίζεται ως κοινός
αντιπροσωπευτικός οργανισµός στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2002.
Η Επιτροπή ενέκρινε στις 10 Σεπτεµβρίου 1999 έκθεση προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η οποία παρείχε
µια πρώτη αξιολόγηση της προόδου που είχε σηµειωθεί στην
υλοποίηση της διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας. Στο ψήφισµά του
της 17ης Μαΐου 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από

ΕΕ C 126 E της 28.5.2002, σ. 312.
EE C 61 της 14.3.2003, σ. 131.
EE C 66 της 19.3.2003, σ. 5.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . . (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.

(6)
(7)
(8)
(9)
10
( )

ΕΕ
EE
EE
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

110 της 20.4.2001, σ. 1.
...
...
75 της 15.3.2001, σ. 1.
75 της 15.3.2001, σ. 26.
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καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας (1), επηρεάζει την
υλοποίηση της διαλειτουργικότητας. Η διεύρυνση των δικαιωµάτων πρόσβασης πρέπει, όπως και στους άλλους τρόπους
µεταφοράς, να προχωρήσει σε συνδυασµό µε την παράλληλη
εφαρµογή των αναγκαίων συνοδευτικών µέτρων εναρµόνισης.
Κατά συνέπεια, απαιτείται η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας σε ολόκληρο το δίκτυο, µε την προοδευτική επέκταση του
γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 2001/16/ΕΚ.
Είναι επίσης αναγκαίο να διευρυνθεί η νοµική βάση της οδηγίας 2001/16/ΕΚ ώστε να συµπεριλάβει και το άρθρο 71 της
συνθήκης, στο οποίο βασίζεται η οδηγία 2001/12/ΕΚ.
(8)

Η Λευκή Βίβλος σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών προαναγγέλλει την παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί
στοιχείο της στρατηγικής της Επιτροπής για την αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων και, κατά συνέπεια, για την επαναφορά της ισορροπίας στη χρήση των µεταφορικών µέσων, στα
πλαίσια της επιδίωξης του απώτερου στόχου της αποσυµφόρησης των οδικών αρτηριών στην Ευρώπη.

(9)

Οι ΤΠ∆ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας
96/48/ΕΚ δεν αφορούν ρητά τις εργασίες ανανέωσης των
υποδοµών και του τροχαίου υλικού ούτε τις αντικαταστάσεις
που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια προληπτικής συντήρησης.
Αυτό προβλέπεται απεναντίας στο πλαίσιο της οδηγίας
2001/16/ΕΚ σχετικά µε τους συµβατικούς σιδηροδρόµους,
και οι δύο οδηγίες θα πρέπει να εναρµονισθούν ως προς το
σηµείο αυτό.

11.11.2003

(13) Όλες οι διατάξεις που πρέπει να πληρούνται από ένα στοιχείο

διαλειτουργικότητας, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να
τηρείται για την αξιολόγηση της πιστότητας, καθορίζονται από
την ΤΠ∆. Επίσης, χρειάζεται να διευκρινισθεί ότι κάθε στοιχείο
πρέπει να υποβάλλεται στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας και της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρεται στις
ΤΠ∆ και να συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό.
(14) Για λόγους ασφαλείας, επιβάλλεται να ζητηθεί από τα κράτη

µέλη να δίνουν έναν αναγνωριστικό κωδικό σε κάθε όχηµα που
κυκλοφορεί. Στη συνέχεια, το όχηµα θα πρέπει να καταγράφεται σε ένα εθνικό µητρώο. Όλα τα κράτη µέλη, καθώς και
ορισµένοι οικονοµικοί παράγοντες της Κοινότητας, πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να συµβουλεύονται τα µητρώα. Τα
µητρώα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνοχή όσον
αφορά τη µορφή των δεδοµένων. Κατά συνέπεια, τα µητρώα
αυτά θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο κοινών προδιαγραφών λειτουργικών και τεχνικών.
(15) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα αντιµε-

τωπίζονται οι περιπτώσεις των βασικών απαιτήσεων που εφαρµόζονται µεν σε ένα υποσύστηµα χωρίς όµως να έχουν ακόµα
διατυπωθεί πλήρεις σχετικές προδιαγραφές στα πλαίσια της
αντίστοιχης ΤΠ∆. Στην περίπτωση αυτή, είναι επιθυµητό οι
οργανισµοί που έχουν επιφορτισθεί µε τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας και µε τη διαδικασία ελέγχου να είναι οι
οργανισµοί που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στο πλαίσιο του
άρθρου 20 των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ.

(10) Η ανάπτυξη των ΤΠ∆ στον τοµέα του σιδηροδροµικού συστή-

µατος µεγάλης ταχύτητας απέδειξε την ανάγκη να διευκρινισθεί η σχέση ανάµεσα στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας
96/48/ΕΚ και τις ΤΠ∆, αφενός, και τα ευρωπαϊκά πρότυπα
και άλλα κείµενα ρυθµιστικού χαρακτήρα, αφετέρου. Ιδίως, θα
πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάµεσα στα πρότυπα ή τα
τµήµατα προτύπων η εφαρµογή των οποίων πρέπει να καταστεί υποχρεωτική προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της εν
λόγω οδηγίας και τα «εναρµονισµένα» πρότυπα που έχουν
αναπτυχθεί στο πνεύµα της νέας προσέγγισης όσον αφορά
την τεχνική εναρµόνιση και την τυποποίηση.
(11) Κατά κανόνα, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναπτύσσονται στο

πνεύµα της νέας προσέγγισης όσον αφορά την τεχνική εναρµόνιση και την τυποποίηση. Βάσει αυτών τεκµαίρεται η πιστότητα προς ορισµένες βασικές απαιτήσεις της οδηγίας
96/48/ΕΚ, ιδίως στις περιπτώσεις των στοιχείων διαλειτουργικότητας και των διεπαφών. Αυτές οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές
(ή τα εφαρµοστέα τµήµατά τους) δεν είναι υποχρεωτικές και
καµία ρητή αναφορά στις προδιαγραφές αυτές δεν πρέπει να
προβλέπεται στις ΤΠ∆. Οι αναφορές στις ευρωπαϊκές αυτές
προδιαγραφές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα
στοιχεία αναφοράς των εθνικών προτύπων στα οποία έχουν
µεταφερθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
(12) Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απολύτως απαραί-

τητο για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, οι
ΤΠ∆ µπορούν να παραπέµπουν ρητώς σε ευρωπαϊκά πρότυπα
ή προδιαγραφές. Αυτή η ρητή παραποµπή έχει κάποιες συνέπειες που πρέπει να διευκρινίζονται συγκεκριµένα· η εφαρµογή
αυτών των ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών καθίσταται
ιδίως υποχρεωτική από τη στιγµή που τίθεται σε ισχύ η ΤΠ∆.
(1) ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/844/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 289 της 26.10.2002,
σ. 30).

(16) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας

θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).
(17) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο ορισµός του τροχαίου υλικού

που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/48/ΕΚ.
Η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να αναφέρεται και στο τροχαίο
υλικό που έχει σχεδιασθεί για να κυκλοφορεί αποκλειστικά σε
γραµµές που έχουν διευθετηθεί ή πρόκειται να διευθετηθούν
για µεγάλη ταχύτητα, σε ταχύτητες της τάξης των 200 χιλιοµέτρων/ώρα.
(18) Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγει,

κατά το δυνατόν, τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει στα
πλαίσια των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ, ούτε την
εφαρµογή των εν λόγω οδηγιών από τα κράτη µέλη στις
περιπτώσεις σχεδίων που βρίσκονται ήδη σε προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(19) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, δηλαδή

η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
συστήµατος, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα
κράτη µέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω του διευρωπαϊκού
του χαρακτήρα που αναγνωρίζεται στη συνθήκη, να επιτευχθεί
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που καθιερώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του
στόχου αυτού.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(20) Η Επιτροπή θέσπισε στις 30 Μαΐου 2002 τις ΤΠ∆ που

ισχύουν για το σιδηροδροµικό σύστηµα µεγάλης ταχύτητας
σχετικά µε την υποδοµή, το τροχαίο υλικό, την ενέργεια,
τον έλεγχο, την οδήγηση και τη σηµατοδότηση, την εκµετάλλευση και τη συντήρηση, τα δε σχέδια ΤΠ∆ που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 5 και στο άρθρο 2 παράγραφος 5
αφορούν την αναθεώρηση αυτών των ΤΠ∆ ή τη θέσπιση νέων
ΤΠ∆.
(21) ∆εδοµένου ότι αναπτύσσεται ένα σχέδιο συστήµατος αναφοράς

τεχνικών κανόνων που αφορούν τον υφιστάµενο βαθµό διαλειτουργικότητας του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
συστήµατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 της οδηγίας
2001/16/ΕΚ, απαιτείται να ενηµερωθούν οι τεχνικοί αυτοί
κανόνες ενόψει της επέκτασης του πεδίου εφαρµογής που
προβλέπεται από την ενλόγω οδηγία και να ληφθεί επίσης
υπόψη η πρώτη οµάδα ΤΠ∆ που θα θεσπισθεί έως το 2004.
(22) Παρά τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας

2001/16/ΕΚ, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η εθελοντική εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της εν λόγω οδηγίας από τα
κράτη µέλη σε εθνικό επίπεδο µε σκοπό να βελτιωθεί η σχέση
κόστους/αποτελεσµατικότητας και να αυξηθούν οι εξοικονοµήσεις κλίµακας στον κατασκευαστικό τοµέα.
(23) Εποµένως, οι οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ είναι ανάγκη

να τροποποιηθούν,
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γ) να συντελέσει στη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας.»
2. Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«ι) “βασική παράµετρος”: κάθε ρυθµιστική, τεχνική ή λειτουργική προϋπόθεση, ζωτική για τη διαλειτουργικότητα, η
οποία πρέπει να αποτελεί αντικείµενο απόφασης ή σύστασης σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2, πριν από την κατάρτιση ολοκληρωµένων σχεδίων
ΤΠ∆·
ια) “ειδική περίπτωση”: κάθε τµήµα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας για το οποίο
απαιτούνται ειδικές, προσωρινές ή οριστικές, διατάξεις
των ΤΠ∆ λόγω περιορισµών γεωγραφικών, τοπογραφικών,
αστικού περιβάλλοντος ή συνοχής µε το υπάρχον
σύστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται ειδικότερα, οι σιδηροδροµικές γραµµές και
τα δίκτυα που είναι αποµονωµένα από το δίκτυο του
υπόλοιπου κοινοτικού εδάφους, το περίγραµµα τροχαίου
υλικού, το ελεύθερο εύρος των σιδηροδροµικών οδών ή η
απόσταση µεταξύ των σιδηροδροµικών οδών·
ιβ) “αναδιευθέτηση”: σοβαρές εργασίες µετατροπής ενός υποσυστήµατος ή τµήµατος ενός υποσυστήµατος οι οποίες
βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήµατος·

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 96/48/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο καθορισµός των
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί η
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας, στο κοινοτικό έδαφος, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα Ι.
Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν το σχεδιασµό, την κατασκευή,
τη θέση σε λειτουργία, την αναδιευθέτηση, την ανανέωση, την
εκµετάλλευση και τη συντήρηση των τµηµάτων του συστήµατος αυτού, τα οποία τίθενται σε λειτουργία µετά τις . . . (*),
καθώς και τα προσόντα και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού που συµµετέχει στην εκµετάλλευση του
συστήµατος.
2. Η επιδίωξη του στόχου αυτού πρέπει να οδηγήσει στον
καθορισµό ενός ελαχίστου επιπέδου τεχνικής εναρµόνισης και:
α) να επιτρέψει να διευκολυνθούν, να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν διεθνείς υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών
στο κοινοτικό έδαφος καθώς και σε τρίτες χώρες·
β) να συντελέσει στην προοδευτική υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς εξοπλισµού και υπηρεσιών κατασκευής, ανανέωσης,
αναδιευθέτησης και εκµετάλλευσης του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας·
(*) Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ιγ) “αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης”: αντικατάσταση
στοιχείων από άλλα µε την ίδια λειτουργία και τις ίδιες
επιδόσεις στο πλαίσιο προληπτικής ή διορθωτικής συντήρησης·
ιδ) “ανανέωση”: σοβαρές εργασίες υποκατάστασης ενός υποσυστήµατος ή τµήµατος ενός υποσυστήµατος οι οποίες
δεν τροποποιούν τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήµατος·
ιε) “υπάρχον σιδηροδροµικό σύστηµα”: το σύνολο το οποίο
απαρτίζεται από τη σιδηροδροµική υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών και των µόνιµων εγκαταστάσεων
του υπάρχοντος σιδηροδροµικού δικτύου και από το
υπάρχον τροχαίο υλικό κάθε κατηγορίας και προέλευσης
που κυκλοφορεί επί της υποδοµής αυτής·
ιστ) “θέση σε λειτουργία”: το σύνολο των λειτουργιών µε τις
οποίες ένα υποσύστηµα τίθεται σε κατάσταση ονοµαστικής
λειτουργίας.»
3. Στο άρθρο 2, το στοιχείο η) διαγράφεται.
4. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Κάθε υποσύστηµα αποτελεί αντικείµενο µίας ΤΠ∆.
Εφόσον απαιτείται, ένα υποσύστηµα είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείµενο περισσότερων ΤΠ∆, ενώ µια ΤΠ∆ είναι
δυνατόν να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήµατα.
Η απόφαση για την κατάρτιση ή/και την αναθεώρηση µιας
ΤΠ∆ καθώς και η επιλογή του τεχνικού και γεωγραφικού
της πεδίου εφαρµογής, απαιτούν εντολή σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 1.»
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β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Στο βαθµό που απαιτείται προς επίτευξη των στόχων
που αναφέρονται στο άρθρο 1, κάθε ΤΠ∆:
α) αναφέρει το σκοπούµενο πεδίο εφαρµογής (τµήµα του
δικτύου ή του τροχαίου υλικού που αναφέρεται στο
παράρτηµα Ι, υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος
που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ)·
β) διευκρινίζει τις βασικές απαιτήσεις του σχετικού υποσυστήµατος και των διεπαφών του µε άλλα υποσυστήµατα·
γ) καθορίζει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
που πρέπει να πληρούνται από το υποσύστηµα και
τις διεπαφές του µε τα άλλα υποσυστήµατα. Εάν χρειάζεται, οι εν λόγω προδιαγραφές µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση του υποσυστήµατος,
π.χ. ανάλογα µε τις κατηγορίες γραµµών, ή/και τροχαίου υλικού που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι·
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 διευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας·
ε) αναφέρει, σε κάθε υπό εξέταση περίπτωση, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για να αξιολογείται
η πιστότητα ή η καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων
διαλειτουργικότητας, αφενός, ή ο έλεγχος “ΕΚ” των
υποσυστηµάτων, αφετέρου. Οι εν λόγω διαδικασίες
βασίζονται στις ενότητες που ορίζονται στην απόφαση
93/465/ΕΟΚ·
στ) προσδιορίζει τη στρατηγική εφαρµογής των ΤΠ∆. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται τα στάδια
που πρέπει να ολοκληρωθούν για την προοδευτική
µετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση προς την
τελική κατάσταση κατά την οποία η τήρηση των ΤΠ∆
αποτελεί τον κανόνα·
ζ) προσδιορίζει, για το οικείο προσωπικό, τα επαγγελµατικά προσόντα και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας
κατά την εργασία που απαιτούνται για την λειτουργία
και τη συντήρηση των εν λόγω υποσυστηµάτων καθώς
και για την εφαρµογή των ΤΠ∆.»
γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6. Στις ΤΠ∆ είναι δυνατόν να γίνεται ρητή, σαφώς
προσδιορισµένη παραποµπή σε ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την
υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές (ή τα σχετικά αποσπάσµατα αυτών) θεωρούνται ως
παραρτήµατα της σχετικής ΤΠ∆ και η εφαρµογή τους καθίσταται υποχρεωτική από τη στιγµή που τίθεται σε ισχύ η
ΤΠ∆. Ελλείψει ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών και
εν αναµονή της κατάρτισής τους, είναι δυνατόν να γίνεται
παραποµπή σε άλλα σαφώς καθορισµένα κανονιστικά
έγγραφα· στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα είναι ευκόλως
προσιτά και δηµοσιοποιήσιµα.»

11.11.2003

5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
1.
Τα σχέδια των ΤΠ∆ και οι επακόλουθες τροποποιήσεις
αυτών συντάσσονται κατόπιν εντολής της Επιτροπής σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2. Συντάσσονται υπό την ευθύνη του Οργανισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα
3 και 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . ./2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . ., σχετικά µε τη
σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων (*) (“κανονισµός για τον Οργανισµό”), σε συνεργασία µε τις οµάδες εργασίας που αναφέρονται σε αυτά τα άρθρα.
Οι ΤΠ∆ θεσπίζονται και αναθεωρούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει
τις ΤΠ∆ στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Ο Οργανισµός ευθύνεται για την προετοιµασία της αναθεώρησης και της ενηµέρωσης των ΤΠ∆ και την υποβολή
οιασδήποτε σκόπιµης σύστασης στην επιτροπή που αναφέρεται
στο άρθρο 21, ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη η εξέλιξη
της τεχνολογίας ή οι κοινωνικές επιταγές.
3.

Κάθε σχέδιο ΤΠ∆ καταρτίζεται σε δύο φάσεις.

Κατ' αρχάς, ο Οργανισµός προσδιορίζει τις βασικές παραµέτρους για τη συγκεκριµένη ΤΠ∆, καθώς και τις διεπαφές µε τα
άλλα υποσυστήµατα και όποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις είναι
αναγκαίες. Για καθεµιά από τις παραµέτρους και τις διεπαφές
αυτές, υποβάλλονται οι πλέον βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις
συνοδευόµενες από τεχνική ή οικονοµική αιτιολόγηση. Λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 21 παράγραφος 2· εφόσον απαιτείται, αναφέρονται
ειδικές περιπτώσεις.
Στη συνέχεια, ο Οργανισµός καταρτίζει το σχέδιο της ΤΠ∆ µε
βάση τις βασικές αυτές παραµέτρους. Ενδεχοµένως, ο Οργανισµός λαµβάνει υπόψη του την τεχνική πρόοδο, τις ήδη επιτελεσθείσες εργασίες τυποποίησης, τις ήδη συγκροτηµένες οµάδες εργασίας και τις αναγνωρισµένες ερευνητικές εργασίες. Στο
σχέδιο της ΤΠ∆, επισυνάπτεται µία συνολική εκτίµηση του
αναµενόµενου κόστους και οφέλους της εφαρµογής των
ΤΠ∆· στην εκτίµηση αναφέρεται ο αναµενόµενος αντίκτυπος
για όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς και οικονοµικούς
παράγοντες.
4.
Κατά την κατάρτιση, θέσπιση και αναθεώρηση κάθε ΤΠ∆
(συµπεριλαµβανοµένων των βασικών παραµέτρων) λαµβάνονται
υπόψη το αναµενόµενο κόστος και όφελος όλων των εξεταζόµενων τεχνικών λύσεων, καθώς και οι µεταξύ τους διεπαφές,
προκειµένου να καθορισθούν και να υλοποιηθούν οι πλέον
βιώσιµες λύσεις. Τα κράτη µέλη συµµετέχουν στην εκτίµηση
αυτή παρέχοντας τα αναγκαία δεδοµένα.
5.
Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 τηρείται
τακτικά ενήµερη για τις εργασίες κατάρτισης των ΤΠ∆. Η
επιτροπή µπορεί, κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, να
διατυπώνει οιεσδήποτε προϋποθέσεις ή χρήσιµες συστάσεις
σχετικά µε το σχεδιασµό των ΤΠ∆ και την εκτίµηση του
κόστους/οφέλους. Ειδικότερα, η επιτροπή µπορεί, κατόπιν
αιτήσεως κράτους µέλους, να ζητήσει να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις και να συµπεριληφθεί, στην επισυναπτόµενη στο
σχέδιο ΤΠ∆ έκθεση, η εκτίµηση του κόστους/οφέλους των εν
λόγω εναλλακτικών λύσεων.
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6. Κατά τη θέσπιση κάθε ΤΠ∆, η ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της ΤΠ∆ καθορίζεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 21 παράγραφος 2. Όταν διάφορα υποσυστήµατα
πρέπει να τεθούν ταυτόχρονα σε λειτουργία για λόγους τεχνικής συµβατότητας, οι ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος των αντίστοιχων ΤΠ∆ πρέπει να συµπίπτουν.

γ) σε πρόταση νέας γραµµής, ανανέωσης ή αναδιευθέτησης
ήδη υπάρχουσας γραµµής στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους, όταν το σιδηροδροµικό του δίκτυο είναι
περίκλειστο ή αποκοµµένο λόγω της θάλασσας από το
σιδηροδροµικό δίκτυο του υπόλοιπου κοινοτικού εδάφους·

7. Κατά την κατάρτιση, θέσπιση και αναθεώρηση των ΤΠ∆
λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των χρηστών, όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά που έχουν άµεσο αντίκτυπο στις συνθήκες
υπό τις οποίες χρησιµοποιούν τα υποσυστήµατα αυτά. Προς
το σκοπό αυτόν, ο Οργανισµός συµβουλεύεται τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και οργανισµούς χρηστών κατά τις εργασίες
κατάρτισης και αναθεώρησης των ΤΠ∆. Στο σχέδιο ΤΠ∆ επισυνάπτεται έκθεση περί των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων αυτών.

δ) σε κάθε σχέδιο ανανέωσης, επέκτασης ή αναδιευθέτησης
ήδη υπάρχουσας γραµµής, όταν η εφαρµογή των εν
λόγω ΤΠ∆ θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική βιωσιµότητα
του σχεδίου ή/και τη συνοχή του σιδηροδροµικού συστήµατος του κράτους µέλους·

Ο κατάλογος των αντιπροσωπευτικών ενώσεων και οργανισµών
των οποίων πρέπει να ζητείται η γνώµη, καταρτίζεται οριστικά
από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21, προτού
εκδοθεί η εντολή για την αναθεώρηση των ΤΠ∆, και µπορεί
να επανεξετάζεται και να ενηµερώνεται κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους ή της Επιτροπής.
8. Κατά την κατάρτιση, τη θέσπιση και την αναθεώρηση
των ΤΠ∆, λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των κοινωνικών εταίρων
όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ζ).
Προς τον σκοπό αυτόν, ζητείται η γνώµη των κοινωνικών
εταίρων πριν από την υποβολή του σχεδίου ΤΠ∆, στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21, προς θέσπιση ή αναθεώρηση.
Η γνώµη των κοινωνικών εταίρων ζητείται στο πλαίσιο της
επιτροπής κλαδικού διαλόγου, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει
της απόφασης 98/500/ΕΚ της Επιτροπής (**). Οι κοινωνικοί
εταίροι διατυπώνουν τη γνώµη τους εντός προθεσµίας τριών
µηνών.
___________
(*) ΕΕ L . . .
(**) ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27.»
6. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

ε) όταν, κατόπιν ατυχήµατος ή θεοµηνίας, οι συνθήκες για
την ταχεία αποκατάσταση του δικτύου δεν επιτρέπουν
τεχνικώς ή οικονοµικώς τη µερική ή ολική εφαρµογή των
αντίστοιχων ΤΠ∆.
Σε όλες τις περιπτώσεις, το οικείο κράτος µέλος κοινοποιεί εκ
των προτέρων στην Επιτροπή τη σκοπούµενη παρέκκλισή του
και της διαβιβάζει φάκελο µε τις ΤΠ∆ ή τα αποσπάσµατα των
ΤΠ∆ που δεν επιθυµεί να εφαρµόσει, καθώς και µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές που επιθυµεί να εφαρµόσει. Η Επιτροπή
εξετάζει τα µέτρα που προβλέπει το κράτος µέλος. Στις περιπτώσεις των στοιχείων β) και δ), η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21
παράγραφος 2. Εφόσον απαιτείται, καταρτίζεται σύσταση σχετικά µε τις προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµοσθούν.
Ωστόσο, στην περίπτωση του στοιχείου β), η απόφαση της
Επιτροπής δεν αφορά το περίγραµµα τροχαίου υλικού και το
ελεύθερο εύρος των σιδηροδροµικών οδών.»
7. Στο άρθρο 9 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ειδικότερα, δεν µπορούν να απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων
που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας
η οποία οδηγεί στη δήλωση πιστότητας “ΕΚ” ή καταλληλότητας χρήσης.»
8. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7
Ένα κράτος µέλος δύναται να µην εφαρµόζει µια ή περισσότερες ΤΠ∆, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν το
τροχαίο υλικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις και συνθήκες:
α) σε πρόταση νέας γραµµής, στην ανανέωση ή αναδιευθέτηση
υφισταµένης γραµµής ή σε οιοδήποτε στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης ή αποτελεί αντικείµενο µιας
υπό εκτέλεση σύµβασης κατά τη δηµοσίευση των ΤΠ∆·
β) στα σχέδια ανανέωσης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας
γραµµής, όταν το περίγραµµα τροχαίου υλικού, το ελεύθερο εύρος των σιδηροδροµικών οδών η απόσταση µεταξύ
των σιδηροδροµικών οδώ ή η τάση της ηλεκτρικής παροχής της εν λόγω ΤΠ∆ είναι ασύµβατες µε εκείνες της
υπάρχουσας γραµµής·

«2. Κάθε στοιχείο διαλειτουργικότητας υποβάλλεται στη
διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας και της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρεται στην αντίστοιχη ΤΠ∆ και
συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό.»
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Τα κράτη µέλη κρίνουν ότι ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας πληροί τις βασικές απαιτήσεις εφόσον συµµορφώνεται προς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αντίστοιχη ΤΠ∆ ή προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που
καταρτίζονται για τη συµµόρφωση προς τις εν λόγω προϋποθέσεις.»
γ) οι παράγραφοι 4 και 5 διαγράφονται.
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9. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 11
Όταν κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές οι οποίες χρησιµοποιούνται άµεσα ή έµµεσα
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν πληρούν τις
βασικές απαιτήσεις, µπορεί να αποφασίζεται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2, και αφού ζητηθεί η
γνώµη της επιτροπής που έχει συσταθεί µε την οδηγία
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και
κανονισµών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (*), να αποσυρθούν µερικώς ή
πλήρως αυτές οι προδιαγραφές από τις δηµοσιεύσεις όπου
έχουν καταχωρηθεί ή να τροποποιηθούν.
___________
(*) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998,
σ. 18).»
10. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 14
1. Κάθε κράτος µέλος εγκρίνει να τίθενται σε λειτουργία τα
διαρθρωτικά υποσυστήµατα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας τα οποία ευρίσκονται
στην επικράτειά του ή αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης
σε αυτή.
Προς το σκοπό αυτόν, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει κάθε
αναγκαίο µέτρο ώστε τα εν λόγω υποσυστήµατα να µπορούν
να τίθενται σε λειτουργία µόνον εάν έχουν σχεδιασθεί, κατασκευασθεί και εγκατασταθεί κατά τρόπον ώστε να µη θίγεται η
τήρηση των σχετικών µε αυτά βασικών απαιτήσεων, όταν ενσωµατώνονται στο διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα µεγάλης
ταχύτητας.
Ειδικότερα, κάθε κράτος µέλος ελέγχει τη συνάφεια των εν
λόγω υποσυστηµάτων προς το σύστηµα στο οποίο ενσωµατώνονται.
2. Όταν τα υποσυστήµατα τίθενται σε λειτουργία και, στη
συνέχεια, σε τακτά διαστήµατα, κάθε κράτος µέλος ελέγχει
κατά πόσον η εκµετάλλευση και η συντήρηση των υποσυστηµάτων αυτών πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις σχετικές
βασικές απαιτήσεις. Προς το σκοπό αυτόν, χρησιµοποιούνται
οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που προβλέπονται στο
πλαίσιο των αντιστοίχων διαρθρωτικών και λειτουργικών ΤΠ∆.
3. Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναδιευθέτησης, ο διαχειριστής της υποδοµής ή η σιδηροδροµική εταιρεία υποβάλλει στο
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος φάκελο µε περιγραφή του σχεδίου. Το κράτος µέλος εξετάζει το φάκελο αυτόν και αποφασίζει, λαµβάνοντας υπόψη τη στρατηγική υλοποίησης που
αναφέρεται στην οικεία ΤΠ∆, κατά πόσον το µέγεθος των
εργασιών επιβάλλει την έκδοση νέας έγκρισης για τη θέση
σε λειτουργία κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
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Η νέα αυτή έγκριση για τη θέση σε λειτουργία απαιτείται κάθε
φορά που το συνολικό επίπεδο ασφάλειας του θεωρουµένου
υποσυστήµατος µπορεί να επηρεασθεί από τις προβλεπόµενες
εργασίες.
4.
Όταν τα κράτη µέλη εγκρίνουν τη θέση σε λειτουργία
τροχαίου υλικού, έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι σε
κάθε όχηµα δίδεται αλφαριθµητικός αναγνωριστικός κωδικός.
Αυτός ο κωδικός πρέπει να αναγράφεται σε κάθε όχηµα και να
είναι καταγεγραµµένος σε εθνικό µητρώο οχηµάτων το οποίο
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) το µητρώο τηρεί τις κοινές προδιαγραφές που ορίζονται
στην παράγραφο 5·
β) το µητρώο τηρείται και ενηµερώνεται από οργανισµό ανεξάρτητο από οιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση·
γ) έχουν πρόσβαση στο µητρώο οι αρµόδιες για την ασφάλεια
αρχές και οι φορείς διερεύνησης που αναφέρονται στα
άρθρα 16 και 21 της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . ., για την
ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων (*) (“οδηγία για
την ασφάλεια των σιδηροδρόµων”) καθώς και οι ρυθµιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 30 της οδηγίας
2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την
κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας (**), ο Οργανισµός, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές
της υποδοµής, για την ικανοποίηση οποιουδήποτε νόµιµου
αιτήµατός τους.
Σε περίπτωση τροχαίου υλικού που τίθεται σε λειτουργία για
πρώτη φορά σε τρίτη χώρα, τα κράτη µέλη δύνανται να αποδεχθούν οχήµατα σαφώς αναγνωρισµένα σύµφωνα µε διαφορετικό κωδικό σύστηµα. Ωστόσο, όταν ένα κράτος µέλος έχει
επιτρέψει τη θέση σε λειτουργία τέτοιων οχηµάτων στο έδαφός
του, θα πρέπει να είναι δυνατόν να λαµβάνονται, από το
εθνικό µητρώο οχηµάτων, τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχεία γ), δ) και ε).
5.
Οι κοινές προδιαγραφές για το µητρώο οχηµάτων θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος
2, βάσει σχεδίου προδιαγραφών που καταρτίζει ο Οργανισµός.
Αυτά τα σχέδια προδιαγραφών περιλαµβάνουν: το περιεχόµενο,
τη µορφή των δεδοµένων, τη λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική, τον τρόπο λειτουργίας, τους κανόνες εισαγωγής
δεδοµένων και ανάγνωσης. Το εν λόγω µητρώο περιλαµβάνει
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) αναφορές στη δήλωση ελέγχου “ΕΚ” και στο φορέα που
την εξέδωσε·
β) αναφορές στο µητρώο τροχαίου υλικού που αναφέρεται
στο άρθρο 22α·
γ) στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήµατος ή του
µισθωτή χρηµατοδοτικής µίσθωσης·
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δ) ενδεχόµενους περιορισµούς όσον αφορά τον τρόπο χρήσεως του οχήµατος·
ε) ζωτικά για την ασφάλεια στοιχεία σχετικά µε το πρόγραµµα
συντήρησης του οχήµατος.
___________
(*) ΕΕ L . . .
(**) ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/844/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ
L 289 της 26.10.2002, σ. 30).»
11. Στο άρθρο 15, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ειδικότερα, δεν µπορούν να απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων
που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας
για τη δήλωση ελέγχου “ΕΚ”.»
12. Στο άρθρο 16, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Εάν δεν υπάρχουν ΤΠ∆, καθώς και σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες έχει κοινοποιηθεί παρέκκλιση δυνάµει του άρθρου
7, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, για κάθε υποσύστηµα, στα
λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή, κατάλογο των τεχνικών
κανόνων που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των βασικών
απαιτήσεων. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται µέχρι τις
. . . (*), και, στη συνέχεια, κάθε φορά που τροποποιείται ο
κατάλογος τεχνικών κανόνων. Με την ευκαιρία αυτή, τα
κράτη µέλη ορίζουν επίσης τους οργανισµούς που είναι αρµόδιοι να πραγµατοποιούν, στην περίπτωση αυτών των τεχνικών
κανόνων, τη διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο
18.»
13. Στο άρθρο 17 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στην περίπτωση αυτή οι ΤΠ∆ αναθεωρούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 6, παράγραφος 2. Εάν ορισµένες τεχνικές πτυχές οι
οποίες αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις δεν είναι δυνατόν
να καλυφθούν ρητώς από ΤΠ∆, τότε αυτές προσδιορίζονται
σαφώς σε παράρτηµα της ΤΠ∆. Για τις πτυχές αυτές, εφαρµόζεται το άρθρο 16 παράγραφος 3.»
14. Στο άρθρο 18, παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Καλύπτει επίσης τον έλεγχο των διεπαφών του υποσυστήµατος αυτού µε το σύστηµα στο οποίο ενσωµατώνεται, βάσει των
πληροφοριών που περιέχονται στη αντίστοιχη ΤΠ∆ και στα
µητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 22α».
15. Στο άρθρο 20, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Η Επιτροπή συγκροτεί οµάδα συντονισµού των κοινοποιηµένων οργανισµών (εφεξής καλούµενη “οµάδα συντονισµού”), η οποία συζητεί όλα τα ζητήµατα που έχουν σχέση
µε την εφαρµογή των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας
ή της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 13
και της διαδικασίας ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 18 ή
µε την εφαρµογή των ΤΠ∆ στον τοµέα αυτόν. Οι εκπρόσωποι
των κρατών µελών µπορούν να συµµετέχουν ως παρατηρητές
στις εργασίες της οµάδας συντονισµού.
(*) Ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Η Επιτροπή και οι παρατηρητές ενηµερώνουν την επιτροπή του
άρθρου 21, για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της οµάδας συντονισµού. Η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται,
προτείνει τα µέτρα που απαιτούνται για την επίλυση των προβληµάτων.
Εφόσον απαιτείται, ο συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών επιτελείται σύµφωνα µε το άρθρο 21.»
16. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (*), τηρουµένων των διατάξεων του
άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσµία που καθορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4.
Εφόσον αποδειχθεί αναγκαίο, η επιτροπή δύναται να
συστήσει οµάδες εργασίας που θα την επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της, ιδίως προκειµένου να συντονισθούν
οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί.
___________
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
17. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 21α
1.
Η επιτροπή µπορεί να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτηµα
σχετικό µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που αφορούν τη διαλειτουργικότητα µεταξύ
του συστήµατος αυτού και εκείνου τρίτων χωρών.
2.
Η επιτροπή µπορεί να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτηµα
σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Εάν χρειασθεί, η Επιτροπή εκδίδει σύσταση εφαρµογής, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2.
Άρθρο 21β
1.
Η Επιτροπή, είτε µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν
αιτήµατος κράτους µέλους, µπορεί να αποφασίσει, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2,
να αναθέσει την κατάρτιση ΤΠ∆ για κάποιο συµπληρωµατικό
θέµα, στο µέτρο που αυτό αφορά υποσύστηµα που αναφέρεται
στο παράρτηµα ΙΙ.
2.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος
2, η επιτροπή, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, θεσπίζει το
πρόγραµµα εργασιών της, το οποίο είναι σύµφωνο µε τους
στόχους της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης
Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού
διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (*).
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2. Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

Άρθρο 21γ
Τα παραρτήµατα II έως VI µπορούν να τροποποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2.
___________
(*) ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1.»
18. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 22α
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να δηµοσιεύονται και να
ενηµερώνονται κάθε χρόνο µητρώο υποδοµών και µητρώο
τροχαίου υλικού, αντιστοίχως. Τα µητρώα αυτά αναγράφουν,
για κάθε σχετικό υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος, τα
κύρια χαρακτηριστικά, όπως τις βασικές παραµέτρους, και
την αντιστοιχία τους µε τα χαρακτηριστικά που επιτάσσουν
οι εφαρµοστέες ΤΠ∆. Προς το σκοπό αυτό, κάθε ΤΠ∆ αναφέρει επακριβώς ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνονται στα
µητρώα υποδοµών και τροχαίου υλικού.
2. Αντίγραφο των µητρώων αυτών διαβιβάζεται στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και στον Οργανισµό και διατίθεται προκειµένου να το συµβουλεύονται τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον των επαγγελµατικών παραγόντων του τοµέα.»
19. Το παράρτηµα I αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας.
20. Το παράρτηµα II αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος II της παρούσας οδηγίας.
21. Στο παράρτηµα VII σηµείο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ειδικότερα, ο Οργανισµός και το προσωπικό που επιφορτίζεται µε τη διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει να είναι λειτουργικώς
ανεξάρτητα από τις αρχές που είναι αρµόδιες για την έκδοση
των εγκρίσεων θέσης σε λειτουργία στο πλαίσιο της παρούσας
οδηγίας, των αδειών στο πλαίσιο της οδηγίας 95/18/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις άδειες σε
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (*), και των πιστοποιητικών ασφαλείας στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ (+), καθώς και
ανεξάρτητα από τους φορείς που είναι αρµόδιοι για τη διεξαγωγή των ερευνών σε περίπτωση ατυχήµατος.
___________
(*) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 70· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της 15.3.2001,
σ. 26).»
Άρθρο 2

«3. Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας επεκτείνεται
σταδιακά ώστε να καλύψει ολόκληρο το συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένης της σιδηροδροµικής
πρόσβασης στις κύριες εγκαταστάσεις τερµατικών σταθµών και
λιµένων που εξυπηρετούν, πραγµατικά ή δυνητικά, περισσότερους από έναν χρήστες, µε εξαίρεση τις υποδοµές και το
τροχαίο υλικό που προορίζονται αποκλειστικά και µόνον για
τοπική, ιστορική ή τουριστική χρήση ή την υποδοµή που είναι
λειτουργικώς αποµονωµένη από το υπόλοιπο σιδηροδροµικό
σύστηµα, και µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων από την
εφαρµογή των ΤΠ∆ που αναφέρονται στο άρθρο 7.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα τµήµατα του δικτύου τα
οποία δεν καλύπτονται ακόµη από την παράγραφο 1, µόνο
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των οικείων ΤΠ∆ που
πρόκειται να εγκριθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω και για το πεδίο εφαρµογής που ορίζονται
σ' αυτές.
Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του άρθρου 21 παράγραφος 2, πρόγραµµα
εργασιών για την κατάρτιση νέων ΤΠ∆ ή/και την αναθεώρηση
των ΤΠ∆ που έχουν ήδη θεσπισθεί προκειµένου να καλυφθούν
οι σιδηροδροµικές γραµµές και το τροχαίο υλικό που δεν
καλύπτονται ακόµη.
Αυτό το πρόγραµµα εργασιών θα αναφέρει µια πρώτη δέσµη
νέων ΤΠ∆ ή/και τροποποιήσεων ΤΠ∆ που πρέπει να καταρτισθούν έως τον Ιανουάριο του 2009, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 5 παράγραφος 5, για τη δυνατότητα πρόβλεψης ειδικών περιπτώσεων και του άρθρου 7 για την πρόβλεψη παρεκκλίσεων σε ειδικές περιστάσεις. Η επιλογή των θεµάτων που
καλύπτονται από τις ΤΠ∆ βασίζεται στην αναµενόµενη οικονοµική απόδοση κάθε προτεινοµένου µέτρου και στην αρχή
της αναλογικότητας των µέτρων που λαµβάνονται σε κοινοτικό
επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό, δίδεται η δέουσα προσοχή στο
παράρτηµα I, σηµείο 4 και στην απαιτούµενη ισορροπία
µεταξύ, αφενός, των στόχων για απρόσκοπτη κίνηση των σιδηροδρόµων και τεχνική εναρµόνιση και, αφετέρου, του προβλεποµένου διευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου κυκλοφορίας.
Μετά την κατάρτιση αυτής της πρώτης οµάδας, ο καθορισµός
των προτεραιοτήτων για την κατάρτιση νέων ΤΠ∆ ή για την
αναθεώρηση υφισταµένων ΤΠ∆ θεσπίζεται σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του άρθρου 21 παράγραφος 2.
Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την παρούσα
παράγραφο στην περίπτωση σχεδίων που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο υλοποίησης ή που υπόκεινται σε σύµβαση
υπό εκτέλεση κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της σχετικής οµάδας ΤΠ∆.»

Η οδηγία 2001/16/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «Οδηγία
2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του
συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος».
(+) Αριθµός της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

3. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) το στοιχείο η) διαγράφεται·
β) τα στοιχεία ιβ) και ιγ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
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«ιβ) “αναδιευθέτηση”: σοβαρές εργασίες µετατροπής ενός
υποσυστήµατος ή τµήµατος ενός υποσυστήµατος οι
οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήµατος·
ιγ) “ανανέωση”: σοβαρές εργασίες υποκατάστασης ενός
υποσυστήµατος ή τµήµατος ενός υποσυστήµατος οι
οποίες δεν τροποποιούν τις συνολικές επιδόσεις του
υποσυστήµατος·»
γ) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«ιε) “αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης”: αντικατάσταση στοιχείων από άλλα µε την ίδια λειτουργία
και τις ίδιες επιδόσεις στο πλαίσιο προληπτικής ή
διορθωτικής συντήρησης·
ιστ) “θέση σε λειτουργία”: το σύνολο των λειτουργιών µε
τις οποίες ένα υποσύστηµα τίθεται σε κατάσταση ονοµαστικής λειτουργίας.»
4. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
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1.
Τα σχέδια των ΤΠ∆ και οι επακόλουθες τροποποιήσεις
αυτών συντάσσονται κατόπιν εντολής της Επιτροπής σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2. Συντάσσονται υπό την ευθύνη του Οργανισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα
3 και 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . ./2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . ., σχετικά µε τη
σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων (*) (“κανονισµός για τον Οργανισµό”), σε συνεργασία µε τις οµάδες εργασίας που αναφέρονται σε αυτά τα άρθρα.
Οι ΤΠ∆ θεσπίζονται και αναθεωρούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει
τις ΤΠ∆ στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Ο Οργανισµός ευθύνεται για την προετοιµασία της αναθεώρησης και της ενηµέρωσης των ΤΠ∆ και την υποβολή
οιασδήποτε σκόπιµης σύστασης στην επιτροπή που αναφέρεται
στο άρθρο 21, ούτως ώστε να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη
της τεχνολογίας ή οι κοινωνικές επιταγές.
3.

Κάθε σχέδιο ΤΠ∆ καταρτίζεται σε δύο φάσεις.

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Κάθε υποσύστηµα αποτελεί αντικείµενο µίας ΤΠ∆.
Εφόσον απαιτείται, ένα υποσύστηµα είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείµενο περισσότερων ΤΠ∆, ενώ µια ΤΠ∆ είναι
δυνατόν να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήµατα.
Η απόφαση για την κατάρτιση ή/και την αναθεώρηση µιας
ΤΠ∆ καθώς και η επιλογή του τεχνικού και γεωγραφικού
της πεδίου εφαρµογής, απαιτούν εντολή σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 1.»
β) στην παράγραφο 3, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«ε) να αναφέρει, σε κάθε υπό εξέταση περίπτωση, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για να αξιολογείται είτε η πιστότητα ή η καταλληλότητα χρήσης των
στοιχείων διαλειτουργικότητας, αφενός, ή ο έλεγχος
“ΕΚ” των υποσυστηµάτων, αφετέρου. Οι εν λόγω διαδικασίες βασίζονται στις ενότητες που ορίζονται στην
απόφαση 93/465/ΕΟΚ·»
γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7. Στις ΤΠ∆ είναι δυνατόν να γίνεται ρητή, σαφώς
προσδιορισµένη παραποµπή σε ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την
υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές (ή τα σχετικά αποσπάσµατα αυτών) θεωρούνται ως
παραρτήµατα της σχετικής ΤΠ∆ και η εφαρµογή τους καθίσταται υποχρεωτική από τη στιγµή που τίθεται σε ισχύ η
ΤΠ∆. Ελλείψει ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών και
εν αναµονή της κατάρτισής τους, είναι δυνατόν να γίνεται
παραποµπή σε άλλα σαφώς καθορισµένα κανονιστικά
έγγραφα· στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα είναι ευκόλως
προσιτά και δηµοσιοποιήσιµα.»
5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6

Κατ' αρχάς, ο Οργανισµός προσδιορίζει τις βασικές παραµέτρους για τη συγκεκριµένη ΤΠ∆, καθώς και τις διεπαφές µε τα
άλλα υποσυστήµατα και όποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις είναι
αναγκαίες. Για καθεµιά από τις παραµέτρους και τις διεπαφές
αυτές, υποβάλλονται οι πλέον βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις
συνοδευόµενες από τεχνική ή οικονοµική αιτιολόγηση. Λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 21 παράγραφος 2· εφόσον απαιτείται, αναφέρονται
ειδικές περιπτώσεις.
Στη συνέχεια, ο Οργανισµός καταρτίζει το σχέδιο της ΤΠ∆ µε
βάση τις βασικές αυτές παραµέτρους. Ενδεχοµένως, ο Οργανισµός λαµβάνει υπόψη του την τεχνική πρόοδο, τις ήδη επιτελεσθείσες εργασίες τυποποίησης, τις ήδη συγκροτηµένες οµάδες εργασίας και τις αναγνωρισµένες ερευνητικές εργασίες. Στο
σχέδιο της ΤΠ∆ επισυνάπτεται µία συνολική εκτίµηση του
αναµενόµενου κόστους και οφέλους της εφαρµογής των
ΤΠ∆. Στην εκτίµηση αναφέρεται ο αναµενόµενος αντίκτυπος
για όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς και οικονοµικούς
παράγοντες.
4.
Κατά την κατάρτιση, θέσπιση και αναθεώρηση κάθε ΤΠ∆
(συµπεριλαµβανοµένων των βασικών παραµέτρων) λαµβάνονται
υπόψη το αναµενόµενο κόστος και όφελος όλων των εξεταζόµενων τεχνικών λύσεων, καθώς και οι µεταξύ τους διεπαφές,
προκειµένου να καθορισθούν και να υλοποιηθούν οι πλέον
βιώσιµες λύσεις. Τα κράτη µέλη συµµετέχουν στην εκτίµηση
αυτή παρέχοντας τα αναγκαία δεδοµένα.
5.
Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 τηρείται
τακτικά ενήµερη για τις εργασίες κατάρτισης των ΤΠ∆. Η
επιτροπή µπορεί, κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, να
διατυπώνει οιεσδήποτε προϋποθέσεις ή χρήσιµες συστάσεις
σχετικά µε το σχεδιασµό των ΤΠ∆ και την εκτίµηση του
κόστους/οφέλους. Ειδικότερα, η επιτροπή µπορεί, κατόπιν
αιτήσεως κράτους µέλους, να ζητήσει να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις και να συµπεριληφθεί, στην επισυναπτόµενη στο
σχέδιο ΤΠ∆ έκθεση, η εκτίµηση του κόστους/οφέλους των εν
λόγω εναλλακτικών λύσεων.
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6. Κατά τη θέσπιση κάθε ΤΠ∆ η ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της ΤΠ∆ καθορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου
21 παράγραφος 2. Όταν διάφορα υποσυστήµατα πρέπει να
τεθούν ταυτόχρονα σε λειτουργία για λόγους τεχνικής συµβατότητας, οι ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος των αντίστοιχων ΤΠ∆
πρέπει να συµπίπτουν.
7. Κατά την κατάρτιση, θέσπιση και αναθεώρηση των ΤΠ∆
λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των χρηστών, όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά που έχουν άµεσο αντίκτυπο στις συνθήκες
υπό τις οποίες χρησιµοποιούν τα υποσυστήµατα αυτά. Προς
το σκοπό αυτόν, ο Οργανισµός συµβουλεύεται τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και οργανισµούς χρηστών κατά τις εργασίες
κατάρτισης και αναθεώρησης των ΤΠ∆. Στο σχέδιο ΤΠ∆ επισυνάπτεται έκθεση περί των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων αυτών.
Ο κατάλογος των αντιπροσωπευτικών ενώσεων και οργανισµών
των οποίων πρέπει να ζητείται η γνώµη, καταρτίζεται οριστικά
από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21, προτού
εκδοθεί η εντολή για την πρώτη ΤΠ∆, και µπορεί να επανεξετάζεται και να ενηµερώνεται κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους
ή της Επιτροπής.
8. Κατά την κατάρτιση, τη θέσπιση και την αναθεώρηση
των ΤΠ∆, λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των κοινωνικών εταίρων
όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ζ).
Προς το σκοπό αυτόν, ζητείται η γνώµη των κοινωνικών εταίρων πριν από την υποβολή του σχεδίου ΤΠ∆, στην επιτροπή
που αναφέρεται στο άρθρο 21, προς θέσπιση ή αναθεώρηση.
Η γνώµη των κοινωνικών εταίρων ζητείται στο πλαίσιο της
επιτροπής κλαδικού διαλόγου που έχει συσταθεί δυνάµει της
απόφασης 98/500/ΕΚ της Επιτροπής (**). Οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν τη γνώµη τους εντός προθεσµίας τριών
µηνών.
___________
(*) ΕΕ L . . .
(**) ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27.»
6. Στο άρθρο 7, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«α) στα σχέδια νέας γραµµής, ανανέωσης ή αναδιευθέτησης
ήδη υπάρχουσας γραµµής, ή σε κάθε στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το οποίο βρίσκεται σε
προηγµένο στάδιο ανάπτυξης ή για το οποίο εκτελείται
ήδη σύµβαση κατά τη δηµοσίευση αυτών των ΤΠ∆».
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φώνεται προς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αντίστοιχη ΤΠ∆ ή προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που
καταρτίζονται για τη συµµόρφωση προς τις εν λόγω προϋποθέσεις.»
γ) οι παράγραφοι 4 και 5 διαγράφονται.
8. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 11
Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι ευρωπαϊκές
προδιαγραφές οι οποίες χρησιµοποιούνται άµεσα ή έµµεσα για
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν πληρούν τις βασικές
απαιτήσεις, µπορεί να αποφασίζεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 21 παράγραφος 2, και αφού ζητηθεί η γνώµη της
επιτροπής που έχει συσταθεί µε την οδηγία 98/34/ΕΚ, να
αποσυρθούν µερικώς ή ολικώς αυτές οι προδιαγραφές από
τις δηµοσιεύσεις όπου έχουν καταχωρηθεί ή να τροποποιηθούν».
9. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Προς το σκοπό αυτόν, χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες
αξιολόγησης και ελέγχου που προβλέπονται στο πλαίσιο
των σχετικών διαρθρωτικών και λειτουργικών ΤΠ∆.»
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Σε περίπτωση ανανέωσης ή αναδιευθέτησης, ο διαχειριστής της υποδοµής ή η σιδηροδροµική επιχείρηση
υποβάλλει στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος φάκελο µε
περιγραφή του σχεδίου. Το κράτος µέλος εξετάζει το
φάκελο αυτόν και αποφασίζει, λαµβάνοντας υπόψη τη
στρατηγική υλοποίησης που αναφέρεται στην οικεία ΤΠ∆,
κατά πόσον το µέγεθος των εργασιών επιβάλλει την έκδοση
νέας έγκρισης για τη θέση σε λειτουργία κατά την έννοια
της παρούσας οδηγίας.
Η νέα αυτή έγκριση για τη θέση σε λειτουργία απαιτείται
κάθε φορά που το συνολικό επίπεδο ασφάλειας του θεωρουµένου υποσυστήµατος µπορεί να επηρεασθεί από τις
προβλεπόµενες εργασίες. Εάν απαιτείται νέα έγκριση, το
κράτος µέλος αποφασίζει σε ποιον βαθµό θα πρέπει να
ισχύσει η ΤΠ∆ στο σχέδιο. Το κράτος µέλος κοινοποιεί
την απόφασή του στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη
µέλη.»
γ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

7. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Κάθε στοιχείο διαλειτουργικότητας υποβάλλεται στη
διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας και της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρεται στην αντίστοιχη ΤΠ∆ και
συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό.»

«4. Όταν τα κράτη µέλη εγκρίνουν τη θέση σε λειτουργία τροχαίου υλικού, έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν
ότι σε κάθε όχηµα δίδεται αλφαριθµητικός αναγνωριστικός
κωδικός. Αυτός ο κωδικός πρέπει να αναγράφεται σε κάθε
όχηµα και να είναι καταγεγραµµένος σε εθνικό µητρώο
οχηµάτων το οποίο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

α) το µητρώο τηρεί τις κοινές προδιαγραφές που ορίζονται
στην παράγραφο 5·

«3. Τα κράτη µέλη κρίνουν ότι ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας πληροί τις βασικές απαιτήσεις εφόσον συµµορ-

β) το µητρώο τηρείται και ενηµερώνεται από οργανισµό
ανεξάρτητο από οιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση·
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γ) έχουν πρόσβαση στο µητρώο οι αρχές για την ασφάλεια
και οι φορείς διερεύνησης που αναφέρονται στα άρθρα
16 και 21 της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . ., για την
ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων (*) (“Οδηγία
για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων”). Έχουν επίσης
πρόσβαση σε αυτό, οι ρυθµιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την κατανοµή
της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και
τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής
καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας (**), ο Οργανισµός, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές της υποδοµής, για την ικανοποίηση οποιουδήποτε
νόµιµου αιτήµατός τους.
Σε περίπτωση τροχαίου υλικού που τίθεται σε λειτουργία
για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα, τα κράτη µέλη δύνανται να
αποδεχθούν οχήµατα σαφώς αναγνωρισµένα σύµφωνα µε
διαφορετικό κωδικό σύστηµα. Ωστόσο, όταν ένα κράτος
µέλος έχει επιτρέψει τη θέση σε λειτουργία τέτοιων οχηµάτων στο έδαφός του, πρέπει να είναι δυνατόν να λαµβάνονται, από το µητρώο, τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχεία γ), δ) και ε).
5.
Οι κοινές προδιαγραφές για το µητρώο οχηµάτων
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21
παράγραφος 2, βάσει σχεδίου προδιαγραφών που καταρτίζει ο Οργανισµός. Αυτά τα σχέδια προδιαγραφών περιλαµβάνουν: το περιεχόµενο, τη µορφή των δεδοµένων, τη λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική, τον τρόπο λειτουργίας,
τους κανόνες εισαγωγής δεδοµένων και ανάγνωσης. Το εν
λόγω µητρώο περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) αναφορές στη δήλωση ελέγχου “ΕΚ” και στο φορέα που
την εξέδωσε·
β) αναφορές στο µητρώο τροχαίου υλικού που αναφέρεται
στο άρθρο 24·
γ) στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήµατος ή του
µισθωτή χρηµατοδοτικής µίσθωσης·
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λοιπά κράτη µέλη και στην Επιτροπή, κατάλογο των τεχνικών
κανόνων που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των βασικών
απαιτήσεων. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται πριν από τις
. . . (*) και, στη συνέχεια, κάθε φορά που τροποποιείται ο
κατάλογος τεχνικών κανόνων. Με την ευκαιρία αυτή, τα
κράτη µέλη ορίζουν επίσης τους οργανισµούς που είναι αρµόδιοι να πραγµατοποιούν, στην περίπτωση αυτών των τεχνικών
κανόνων, τη διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο
18.»
11. Στο άρθρο 17 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στην περίπτωση αυτή, οι ΤΠ∆ αναθεωρούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 2. Εάν ορισµένες τεχνικές πτυχές οι
οποίες αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις δεν είναι δυνατόν
να καλυφθούν ρητώς από ΤΠ∆, τότε αυτές προσδιορίζονται
σαφώς σε παράρτηµα της ΤΠ∆. Για τις πτυχές αυτές, εφαρµόζεται το άρθρο 16 παράγραφος 3.»
12. Στο άρθρο 20, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Η Επιτροπή συγκροτεί οµάδα συντονισµού των κοινοποιηµένων οργανισµών, εφεξής αναφερόµενη ως “οµάδα συντονισµού”, η οποία εξετάζει όλα τα ζητήµατα που έχουν σχέση
µε την εφαρµογή των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας
ή της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 13
και της διαδικασίας ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 18, ή
µε την εφαρµογή των ΤΠ∆ στον τοµέα αυτόν. Οι εκπρόσωποι
των κρατών µελών µπορούν να συµµετέχουν ως παρατηρητές
στις εργασίες της οµάδας συντονισµού.
Η Επιτροπή και οι παρατηρητές ενηµερώνουν την επιτροπή του
άρθρου 21 παράγραφος 1 για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της οµάδας συντονισµού. Η Επιτροπή,
εφόσον απαιτείται, προτείνει τα µέτρα που απαιτούνται για
την επίλυση των προβληµάτων.
Εφόσον απαιτείται, ο συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών επιτελείται σύµφωνα µε το άρθρο 21.»
13. Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

δ) ενδεχόµενους περιορισµούς όσον αφορά τον τρόπο χρήσεως του οχήµατος·
ε) ζωτικά για την ασφάλεια στοιχεία σχετικά µε το πρόγραµµα συντήρησης του οχήµατος.
___________
(*) ΕΕ L . . .
(**) ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/844/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 289 της 26.10.2002, σ. 30).»
10. Στο άρθρο 16, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Εάν δεν υπάρχουν ΤΠ∆, καθώς και σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες έχει κοινοποιηθεί παρέκκλιση δυνάµει του άρθρου
7, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, για κάθε υποσύστηµα, στα

«4. Εφόσον αποδειχθεί αναγκαίο, η επιτροπή δύναται να
συστήνει οµάδες εργασίας για να την επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της, ιδίως προκειµένου να συντονισθούν
οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί.»
14. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 21α
Η Επιτροπή µπορεί να υποβάλλει στην επιτροπή οιοδήποτε
ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Εάν χρειασθεί, η Επιτροπή εκδίδει σύσταση εφαρµογής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2.
(*) Ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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δ) έκδοση των απαιτούµενων εντολών για την κατάρτιση των
ΤΠ∆·

Άρθρο 21β
Τα παραρτήµατα II έως VI µπορούν να τροποποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2.»

ε) θέσπιση των βασικών παραµέτρων για κάθε ΤΠ∆·
στ) έγκριση των σχεδίων προγραµµάτων τυποποίησης·

15. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

ζ) διαχείριση της µεταβατικής περιόδου µεταξύ της έναρξης
ισχύος της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ (*) και της δηµοσίευσης
των ΤΠ∆, περιλαµβανοµένης της θέσπισης του συστήµατος
αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 25.

«Άρθρο 23
1. Η σειρά προτεραιότητας για τη θέσπιση ΤΠ∆ είναι η
ακόλουθη, µε την επιφύλαξη της σειράς έκδοσης των εντολών
που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1:
α) η πρώτη οµάδα ΤΠ∆ καλύπτει τον έλεγχο/χειρισµό και τη
σηµατοδότηση, τις τηλεµατικές εφαρµογές για τη µεταφορά εµπορευµάτων, την εκµετάλλευση και διαχείριση
της κυκλοφορίας (περιλαµβανοµένων των προσόντων του
προσωπικού για τις διασυνοριακές υπηρεσίες βάσει των
κριτηρίων που ορίζονται στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ), τα
φορτηγά οχήµατα, τα προβλήµατα θορύβου που προκύπτουν από το τροχαίο υλικό και την υποδοµή. Όσον
αφορά το τροχαίο υλικό, αναπτύσσεται κατ' αρχάς το προοριζόµενο για διεθνή χρήση·
β) οι ακόλουθες πτυχές εξετάζονται επίσης σε συνάρτηση µε
τους πόρους της Επιτροπής και του Οργανισµού: τηλεµατικές εφαρµογές για τη µεταφορά επιβατών, συντήρηση, µε
ιδιαίτερη σηµασία στην ασφάλεια, οχήµατα επιβατών, µονάδες έλξης και µηχανές τρένων, υποδοµή, ενέργεια και ατµοσφαιρική ρύπανση. Όσον αφορά το τροχαίο υλικό, αναπτύσσεται κατ' αρχάς το προοριζόµενο για διεθνή χρήση·

___________
(*) ΕΕ L . . .»
16. Στο άρθρο 24, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Αντίγραφο των µητρώων αυτών διαβιβάζεται στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και στον Οργανισµό και διατίθεται προκειµένου να το συµβουλεύονται τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον των επαγγελµατικών παραγόντων του τοµέα.»
17. Στο άρθρο 25, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Ο Οργανισµός εκπονεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 12
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . ./2003 (+), βάσει των πληροφοριών που κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του
άρθρου 16 παράγραφος 3, των τεχνικών εγγράφων του επαγγέλµατος και των κειµένων των οικείων διεθνών συµφωνιών,
σχέδιο συστήµατος αναφοράς για τους τεχνικούς κανόνες που
εξασφαλίζουν το σηµερινό βαθµό διαλειτουργικότητας των
σιδηροδροµικών γραµµών του τροχαίου υλικού που προστίθεται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2, εξετάζει το σχέδιο
και αποφασίζει κατά πόσον αυτό µπορεί να αποτελέσει
σύστηµα αναφοράς εν αναµονή της θέσπισης των ΤΠ∆.»

γ) κατ' αίτηση της Επιτροπής, ενός κράτους µέλους ή του
Οργανισµού, η επιτροπή δύναται να αποφασίσει, σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2, να καταρτίσει ΤΠ∆ για ένα πρόσθετο αντικείµενο εφόσον αυτό
αφορά υποσύστηµα αναφερόµενο στο παράρτηµα ΙΙ.
2. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος
2, η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραµµα εργασιών τηρώντας τη
σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην παράγραφο 1 και
εκείνη των άλλων καθηκόντων που της αναθέτει η παρούσα
οδηγία.

18. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.
19. Στο παράρτηµα VII σηµείο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Οι ΤΠ∆ του πρώτου προγράµµατος εργασιών που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο α), πρέπει να έχουν καταρτισθεί
έως τις 20 Απριλίου 2004 το αργότερο.

«Ειδικότερα, o Οργανισµός και το προσωπικό που επιφορτίζεται µε τη διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει να είναι λειτουργικώς
ανεξάρτητα από τις αρχές που είναι αρµόδιες για την έκδοση
των εγκρίσεων θέσης σε λειτουργία στο πλαίσιο της παρούσας
οδηγίας, των αδειών στο πλαίσιο της οδηγίας 95/18/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις άδειες σε
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (*) και των πιστοποιητικών ασφαλείας στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ (++) καθώς και
ανεξάρτητα από τους φορείς που είναι αρµόδιοι για τη διεξαγωγή των ερευνών σε περίπτωση ατυχήµατος.

3. Το πρόγραµµα εργασιών αποτελείται από τα ακόλουθα
στάδια:
α) ανάπτυξη, βάσει σχεδίου του Οργανισµού, αντιπροσωπευτικής αρχιτεκτονικής του συµβατικού σιδηροδροµικού
συστήµατος, λαµβανοµένου υπόψη του καταλόγου υποσυστηµάτων (παράρτηµα ΙΙ), ώστε να εξασφαλίζεται συνοχή
µεταξύ των ΤΠ∆· η αρχιτεκτονική αυτή πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως τα διάφορα στοιχεία του συστήµατος αυτού
και τις διεπαφές τους και να λειτουργεί ως πλαίσιο αναφοράς για τον προσδιορισµό των χώρων χρήσης κάθε ΤΠ∆·

___________
(*) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 70· οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ.
26).»

β) θέσπιση µιας πρότυπης δοµής για την ανάπτυξη των ΤΠ∆·
γ) καθιέρωση µεθόδου εκτίµησης του κόστους/οφέλους των
λύσεων που περιέχονται στις ΤΠ∆·

11.11.2003

(+) Αριθµός του κανονισµού για τον Οργανισµό.
Αριθµός της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

(++)

11.11.2003
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20. Το παράρτηµα VIII διαγράφεται.
Άρθρο 3
Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η εφαρµογή των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας να µην θίγει, κατά το δυνατόν,
τις εργασίες κατάρτισης ΤΠ∆ για τις οποίες έχει ήδη δοθεί σχετική
εντολή στο πλαίσιο των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ, και
να εξασφαλίζει ότι δεν επηρεάζονται τα σχέδια που βρίσκονται σε
προχωρηµένο στάδιο εκπόνησης κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις
για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 6
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία πριν από τις . . . (*). Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

(*) 24 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

...
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
1. Η ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Η υποδοµή του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας αποτελείται από την υποδοµή των σιδηροδροµικών γραµµών του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών που προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (1), ή εκείνων που αναφέρονται σε κάθε ενηµέρωση της απόφασης αυτής
κατόπιν της αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 21 της απόφασης αυτής.
Στις γραµµές µεγάλης ταχύτητας περιλαµβάνονται:
— οι γραµµές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για µεγάλη ταχύτητα και εξοπλισθεί για ταχύτητες γενικώς ίσες προς ή
µεγαλύτερες από 250 km/ώρα,
— οι γραµµές που έχουν ειδικά διευθετηθεί για µεγάλη ταχύτητα και εξοπλισθεί για ταχύτητες της τάξης των
200 km/ώρα,
— οι γραµµές που έχουν ειδικά διευθετηθεί για µεγάλη ταχύτητα, διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά λόγω περιορισµών
οφειλοµένων στην τοπογραφία, στη διαµόρφωση του εδάφους ή στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, και η ταχύτητα των
οποίων πρέπει να προσαρµόζεται κατά περίπτωση.
Η εν λόγω υποδοµή περιλαµβάνει τα συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας, εντοπισµού και καθορισµού πορείας: τις
τεχνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδοµένων και τηλεπικοινωνιών που προβλέπονται για τη µεταφορά επιβατών στις εν
λόγω γραµµές ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αρµονική εκµετάλλευση του δικτύου και η αποτελεσµατική διαχείριση
της κυκλοφορίας.

2. ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ
Το τροχαίο υλικό στο οποίο αναφέρεται η παρούσα οδηγία περιλαµβάνει τις αµαξοστοιχίες που έχουν σχεδιασθεί για να
κυκλοφορούν:
— είτε, στις γραµµές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για µεγάλη ταχύτητα, µε ταχύτητα τουλάχιστον 250 km/ώρα, ενώ
υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα είναι δυνατόν να αναπτύξουν ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 300 km/ώρα,
— είτε µε ταχύτητες της τάξης των 200 km/ώρα στις γραµµές του τµήµατος 1, όπου είναι συµβατές µε τα επίπεδα
επιδόσεων αυτών των γραµµών.

3. ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Η ποιότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών απαιτεί µεταξύ άλλων άριστη συνοχή µεταξύ των χαρακτηριστικών
της υποδοµής (υπό την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή τα σταθερά µέρη όλων των σχετικών υποσυστηµάτων) και εκείνων
του τροχαίου υλικού (το οποίο περιλαµβάνει τα επί της αµαξοστοιχίας µέρη όλων των σχετικών υποσυστηµάτων). Από τη
συνοχή αυτή εξαρτώνται τα επίπεδα επιδόσεων, η ασφάλεια, η ποιότητα εξυπηρέτησης και το κόστος.»

(1) EE L 228 της 9.9.1996, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185 της 6.7.2001, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το σύστηµα που συγκροτεί το διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα µεγάλης
ταχύτητας υποδιαιρείται στα ακόλουθα υποσυστήµατα που αντιστοιχούν:
α) είτε σε τοµείς διαρθρωτικής φύσεως:
— υποδοµή,
— ενέργεια,
— έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση,
— εκµετάλλευση και διαχείριση της κυκλοφορίας,
— τροχαίο υλικό
β) είτε σε τοµείς λειτουργικής φύσεως:
— συντήρηση,
— τηλεµατικές εφαρµογές για τη µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων.

2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Για κάθε υποσύστηµα, ο κατάλογος των πτυχών που αφορούν τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου καθορίζεται
στις εντολές για την εκπόνηση ΤΠ∆ που ανατίθενται στον Οργανισµό.
Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1, οι εντολές αυτές καταρτίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2.
Εφόσον απαιτείται, ο κατάλογος των πτυχών που αφορούν τη διαλειτουργικότητα ο οποίος καθορίζεται στις εντολές
διευκρινίζεται από τον Οργανισµό σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ).»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Η υποδοµή του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος αποτελείται από τις γραµµές του διευρωπαϊκού
δικτύου µεταφορών που προσδιορίζονται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών (1), ή απαριθµούνται σε τυχόν ενηµέρωση της απόφασης αυτής κατόπιν της αναθεώρησης η οποία προβλέπεται
στο άρθρο 21 της απόφασης αυτής.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το δίκτυο αυτό µπορεί να υποδιαιρείται στις ακόλουθες κατηγορίες:
γραµµές προβλεπόµενες για τη µεταφορά επιβατών·
γραµµές προβλεπόµενες για µεικτή µεταφορά (επιβατών και εµπορευµάτων)·
γραµµές ειδικά σχεδιασµένες ή διευθετηµένες για τη µεταφορά εµπορευµάτων·
κόµβοι επιβατών·
κόµβοι εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των διατροπικών τερµατικών σταθµών·
γραµµές σύνδεσης των ανωτέρω στοιχείων.
Η εν λόγω υποδοµή περιλαµβάνει συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας, εντοπισµού και καθορισµού πορείας: τις τεχνικές
εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδοµένων και τηλεπικοινωνιών που προβλέπονται για τη µεταφορά επιβατών σε µεγάλες
αποστάσεις και τη µεταφορά εµπορευµάτων στο εν λόγω δίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αρµονική εκµετάλλευση του δικτύου και η αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας.

2. ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ
Το τροχαίο υλικό περιλαµβάνει όλο το υλικό που µπορεί να κυκλοφορεί σε όλο ή σε µέρος του συµβατικού διευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων:
των θερµικών ή ηλεκτροκίνητων αυτοκινηταµαξών·
των θερµικών ή ηλεκτροκίνητων µονάδων έλξης·
των οχηµάτων επιβατών·
των φορτηγών οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του τροχαίου υλικού που έχει σχεδιασθεί για τη µεταφορά φορτηγών
αυτοκινήτων.
Η κατασκευή κινητής σιδηροδροµικής υποδοµής και ο εξοπλισµός συντήρησης περιλαµβάνονται αλλά δεν αποτελούν την
πρώτη προτεραιότητα.
Καθεµιά από τις κατηγορίες αυτές πρέπει να υποδιαιρείται σε:
τροχαίο υλικό διεθνούς χρήσης·
τροχαίο υλικό εθνικής χρήσης.

3. ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η ποιότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών απαιτεί µεταξύ άλλων άριστη συνοχή µεταξύ των χαρακτηριστικών
της υποδοµής (υπό την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή τα σταθερά µέρη όλων των σχετικών υποσυστηµάτων) και εκείνων
του τροχαίου υλικού (το οποίο περιλαµβάνει τα επί της αµαξοστοιχίας µέρη όλων των σχετικών υποσυστηµάτων). Από τη
συνοχή αυτή εξαρτώνται τα επίπεδα επιδόσεων, η ασφάλεια, η ποιότητα εξυπηρέτησης και το κόστος.
(1) EE L 228 της 9.9.1996, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185 της 6.7.2001, σ. 1).
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4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Υποκατηγορίες γραµµών και τροχαίου υλικού
Προκειµένου να επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα αποτελεσµατικώς από άποψη κόστους, µπορούν να αναπτυχθούν
περισσότερες υποκατηγορίες όλων των κατηγοριών γραµµών και τροχαίου υλικού που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Εφόσον απαιτείται, οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 3, είναι δυνατόν να διαφέρουν αναλόγως της υποκατηγορίας.
2. ∆ιασφαλίσεις όσον αφορά το κόστος
Στην εκτίµηση του κόστους-οφέλους των προτεινοµένων µέτρων θα συνυπολογίζονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
— κόστος του προτεινόµενου µέτρου,
— µείωση του κόστους κεφαλαίων και των επιβαρύνσεων, λόγω των εξοικονοµήσεων κλίµακας της καλύτερης χρήσης
του τροχαίου υλικού,
— µείωση των δαπανών επενδύσεων και συντήρησης/λειτουργίας, λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού µεταξύ κατασκευαστών και επιχειρήσεων συντήρησης,
— περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω τεχνικών βελτιώσεων του σιδηροδροµικού συστήµατος,
— αύξηση της ασφάλειας λειτουργίας.
Επιπλέον, σε αυτή την εκτίµηση αναφέρεται ο αναµενόµενος αντίκτυπος για όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς και
οικονοµικούς παράγοντες.»
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1)

(1) Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 55/2003
που καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 26 Ιουνίου 2003
για την έκδοση της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . .,
για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά µε
την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για την χρήση
σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας
(2003/C 270 E/03)
χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφάλειας (7), γίνονται τα πρώτα βήµατα προς τη ρύθµιση
της αγοράς των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών, µε
το άνοιγµα της αγοράς των διεθνών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών υπηρεσιών. Ωστόσο, οι διατάξεις για την ασφάλεια
απεδείχθησαν ανεπαρκείς, και οι διαφορές µεταξύ των απαιτήσεων ασφάλειας εξακολουθούν να υφίστανται και να επηρεάζουν τη βέλτιστη λειτουργία των σιδηροδροµικών µεταφορών
στην Κοινότητα. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να εναρµονισθεί
το περιεχόµενο των κανόνων ασφάλειας, η πιστοποίηση της
ασφάλειας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, τα καθήκοντα
και οι αρµοδιότητες των αρχών ασφάλειας, καθώς και η διερεύνηση των ατυχηµάτων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71, παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
την γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
(3)

Τα µετρό, τα τραµ και άλλα ελαφρά σιδηροδροµικά συστήµατα υπόκεινται σε πολλά κράτη µέλη σε τοπικούς ή περιφερειακούς κανόνες ασφάλειας, εποπτεύονται συχνά από τις
τοπικές ή περιφερειακές αρχές και δεν καλύπτονται από τις
απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα ή τη χορήγηση αδειών
σε κοινοτικό επίπεδο. Επιπλέον, για τα τραµ ισχύει συχνά η
νοµοθεσία οδικής ασφάλειας, και δεν µπορούν εποµένως να
καλυφθούν πλήρως από τους κανόνες σιδηροδροµικής ασφάλειας. Για τους λόγους αυτούς, και σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης,
τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να εξαιρούν τα
τοπικά αυτά σιδηροδροµικά συστήµατα από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(4)

Τα επίπεδα ασφάλειας του κοινοτικού σιδηροδροµικού συστήµατος είναι κατά κανόνα υψηλά, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε τις
οδικές µεταφορές. Είναι σηµαντική η διατήρηση της ασφάλειας
κατά την τρέχουσα φάση αναδιάρθρωσης, στο πλαίσιο της
οποίας ο σιδηροδροµικός τοµέας θα στραφεί περισσότερο
από την αυτορύθµιση στη ρύθµιση από δηµόσιο φορέα.
Παράλληλα µε την τεχνική και την επιστηµονική πρόοδο θα
πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω και η ασφάλεια, στο µέτρο του
δυνατού, και λαµβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα των
σιδηροδροµικών µεταφορών.

(5)

Όλοι οι φορείς εκµετάλλευσης του σιδηροδροµικού συστήµατος, διαχειριστές υποδοµής και σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,
θα πρέπει να φέρουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την ασφάλεια του συστήµατος, ο καθένας για το δικό του τµήµα. Όπου
αρµόζει, θα πρέπει να συνεργάζεται στην υλοποίηση µέτρων
ελέγχου των κινδύνων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαχωρίσουν σαφώς την άµεση αυτή ευθύνη για την ασφάλεια από το
καθήκον των αρµόδιων για την ασφάλεια αρχών να παράσχουν
ένα εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο και να εποπτεύουν τις επιδόσεις
των φορέων εκµετάλλευσης.

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο
251 της συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(1)

Προκειµένου να συνεχισθούν οι προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών, που ξεκίνησαν µε την οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόµων (5), χρειάζεται να θεσπισθεί ένα
κοινό ρυθµιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων. Μέχρι σήµερα τα κράτη µέλη καταρτίζουν τους κανόνες
και τα πρότυπα ασφαλείας τους, κυρίως για τις εθνικές γραµµές, µε βάση τις τεχνικές και λειτουργικές έννοιες που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι διαφορές ως προς
τις αρχές, την προσέγγιση και τη νοοτροπία δυσχεραίνουν την
άρση των τεχνικών φραγµών και την καθιέρωση διεθνών µεταφορικών δραστηριοτήτων.
Με την οδηγία 91/440/ΕΟΚ, την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις άδειες σε
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (6), και την οδηγία 2001/14/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη

ΕΕ C 126 E της 28.5.2002, σ. 332.
(2) ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131.
(3) ΕΕ C 66 της 19.3.2003, σ. 5.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . . (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 1).
(6) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 70· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 26).

(7) ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/844/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 289 της 26.10.2002, σ.
30).
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Οι απαιτήσεις ασφάλειας για τα υποσυστήµατα των διευρωπαϊκών σιδηροδροµικών δικτύων θεσπίζονται στην οδηγία
96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά
µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (1), και στην οδηγία
2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του
συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (2).
Εντούτοις, οι οδηγίες αυτές δεν καθορίζουν κοινές απαιτήσεις
σε επίπεδο συστήµατος και δεν αναφέρονται λεπτοµερώς στη
ρύθµιση, τη διαχείριση και την εποπτεία της ασφάλειας. Κατά
τον καθορισµό των ελάχιστων επιπέδων ασφάλειας των υποσυστηµάτων από τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας
(ΤΠ∆), αυξάνεται η σηµασία του καθορισµού στόχων ασφάλειας και σε επίπεδο συστήµατος.

(7)

Θα πρέπει να θεσπισθούν προοδευτικά κοινοί στόχοι ασφάλειας (ΚΣΑ) και κοινές µέθοδοι ασφάλειας (ΚΜΑ), προκειµένου να διασφαλίζεται η διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και, όπου και όποτε χρειάζεται και είναι εύλογα εφικτή,
η βελτίωσή του. Οι κοινοί αυτοί στόχοι και µέθοδοι θα πρέπει
να παρέχουν µέσα αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας και
των επιδόσεων των φορέων εκµετάλλευσης σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στα κράτη µέλη.

(8)

Οι πληροφορίες για την ασφάλεια του σιδηροδροµικού συστήµατος σπανίζουν και συνήθως δεν δηµοσιεύονται. Είναι εποµένως απαραίτητο να καθορισθούν κοινοί δείκτες ασφάλειας
(Κ∆Α) προκειµένου να ελέγχεται η συµµόρφωση του συστήµατος προς τους ΚΣΑ και να διευκολύνεται η παρακολούθηση
του βαθµού σιδηροδροµικής ασφάλειας. Ωστόσο, οι εθνικοί
ορισµοί που αφορούν τους Κ∆Α µπορούν να εφαρµόζονται
για µεταβατική περίοδο και, κατά συνέπεια, κατά τη σύνταξη
της πρώτης σειράς ΚΣΑ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η έκταση
της ανάπτυξης των κοινών ορισµών των Κ∆Α.

(9)

Οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας, που βασίζονται συχνά σε εθνικά
τεχνικά πρότυπα, θα πρέπει να αντικατασταθούν προοδευτικά
από κανόνες βασισµένους σε κοινά πρότυπα, τα οποία καθορίζονται από τις ΤΠ∆. Οι νέοι εθνικοί κανόνες θα πρέπει να
είναι σύµφωνοι προς την κοινοτική νοµοθεσία και να διευκολύνουν τη µετάβαση προς µια κοινή προσέγγιση για τη σιδηροδροµική ασφάλεια. Θα πρέπει, εποµένως, να ζητείται η
γνώµη όλων των ενδιαφεροµένων προτού θεσπισθεί από κράτος µέλος εθνικός κανόνας ασφάλειας που επιτάσσει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από ό,τι ο ΚΣΑ. Αν ο εν λόγω νέος
κανόνας ενδέχεται να επηρεάσει σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
άλλων κρατών µελών, το νέο σχέδιο κανόνα θα πρέπει να
κοινοποιείται στην Επιτροπή.
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(11) Κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους και την εκπλήρωση

των καθηκόντων τους, οι διαχειριστές της υποδοµής και οι
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρµόζουν ένα
σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας, να πληρούν τις κοινοτικές
απαιτήσεις και να συµπεριλαµβάνουν κοινά στοιχεία. Οι πληροφορίες για την ασφάλεια και την εφαρµογή του συστήµατος
διαχείρισης της ασφάλειας, θα πρέπει να υποβάλλονται στην
αρχή για την ασφάλεια του οικείου κράτους µέλους.
(12) Στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, θα

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι οι διατάξεις της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την
εργασία (4), καθώς και των σχετικών µε αυτή ειδικών οδηγιών,
εφαρµόζονται πλήρως όσον αφορά την προστασία της υγείας
και της ασφάλειας των εργαζοµένων στις σιδηροδροµικές
µεταφορές. Στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης της
ασφάλειας, θα πρέπει να λαµβάνεται επίσης υπόψη η οδηγία
96/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις
σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (5).
(13) Προκειµένου να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας των

σιδηροδρόµων και ισότιµη µεταχείριση όλων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, οι τελευταίες θα πρέπει να υπόκεινται στις
ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας. Το πιστοποιητικό ασφάλειας θα
πρέπει να αποδεικνύει ότι η σιδηροδροµική επιχείρηση έχει
θεσπίσει το σύστηµά της για τη διαχείριση της ασφάλειας
και ότι είναι σε θέση να συµµορφωθεί προς τα σχετικά πρότυπα και κανόνες ασφάλειας. Για τις διεθνείς υπηρεσίες µεταφορών θα πρέπει να επαρκεί η έγκριση του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας σε ένα κράτος µέλος και να αποκτά η
έγκριση κοινοτική ισχύ. Από την άλλη πλευρά, η τήρηση των
εθνικών κανόνων θα πρέπει να πιστοποιείται περαιτέρω σε κάθε
κράτος µέλος. Τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η θέσπιση
ενός κοινού πιστοποιητικού ασφάλειας µε κοινοτική ισχύ.
(14) Επιπλέον των απαιτήσεων ασφαλείας που καθορίζονται στο

πιστοποιητικό ασφαλείας, οι εγκεκριµένες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει να συµµορφώνονται µε τις εθνικές απαιτήσεις,
οι οποίες είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο και εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις, όσον αφορά τις συνθήκες υγείας και
ασφάλειας και τις κοινωνικές συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένων
των νοµικών διατάξεων που αφορούν το χρονικό διάστηµα
οδήγησης, και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των καταναλωτών, όπως προβλέπονται στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 95/18/ΕΚ.

(10) Η ανάπτυξη των ΚΣΑ, ΚΜΑ και Κ∆Α, καθώς και η ανάγκη να

διευκολυνθεί η πορεία προς µία κοινοτική προσέγγιση για τη
σιδηροδροµική ασφάλεια, απαιτούν τεχνική υποστήριξη σε κοινοτικό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων,
που συστήθηκε βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . ./2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (3), δηµιουργείται για την έκδοση συστάσεων όσον αφορά τους ΚΣΑ,
τις ΚΜΑ και τους Κ∆Α, καθώς και για την περαιτέρω εναρµόνιση των µέτρων και την παρακολούθηση της προόδου της
σιδηροδροµικής ασφάλειας στην Κοινότητα.
(1) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.
(2) ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L . . .

(15) Κάθε διαχειριστής υποδοµής έχει καίρια ευθύνη για τον

ασφαλή σχεδιασµό, συντήρηση και λειτουργία του οικείου
σιδηροδροµικού δικτύου. Εκ παραλλήλου µε την πιστοποίηση
ασφαλείας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, ο διαχειριστής
της υποδοµής θα πρέπει να υπόκειται και σε άδεια ασφαλείας
εκδιδόµενη από την αρχή για την ασφάλεια σχετικά µε το
σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας και µε άλλες διατάξεις
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας.
(4) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(5) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/29/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 90 της 8.4.2003, σ.
47).
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(16) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για να

βοηθήσουν όσους υποψηφίους επιθυµούν να εισέλθουν στην
αγορά ως σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και να ανταποκρίνονται χωρίς
καθυστέρηση στα αιτήµατα πιστοποίησης της ασφάλειας. Για
τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν διεθνείς µεταφορές, είναι σηµαντικό να ακολουθούνται παρόµοιες διαδικασίες στα διάφορα κράτη µέλη. Μολονότι το πιστοποιητικό
ασφάλειας θα περιέχει εθνικά στοιχεία για το άµεσο µέλλον,
θα πρέπει, εντούτοις, να είναι δυνατή η εναρµόνιση των κοινών
στοιχείων του και η διευκόλυνση της δηµιουργίας ενός κοινού
προτύπου.
(17) Η πιστοποίηση του προσωπικού των συρµών και η άδεια θέσης

του χρησιµοποιούµενου τροχαίου υλικού σε λειτουργία για τα
διάφορα εθνικά δίκτυα, συνιστούν συχνά ανυπέρβλητα εµπόδια
για τους νεοεισερχοµένους. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις για την κατάρτιση και πιστοποίηση όσον αφορά το προσωπικό των συρµών που είναι
απαραίτητες για να πληρούνται οι απαιτήσεις εθνικών κανόνων, είναι διαθέσιµες στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που
ζητούν πιστοποιητικό ασφάλειας. Θα πρέπει να θεσπισθεί µία
κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη θέση σε λειτουργία του
χρησιµοποιούµενου τροχαίου υλικού.
(18) Στο πλαίσιο του νέου κοινού ρυθµιστικού πλαισίου για την

ασφάλεια των σιδηροδρόµων, θα πρέπει να δηµιουργηθούν
εθνικές αρχές σε όλα τα κράτη µέλη για τη ρύθµιση και την
εποπτεία της ασφάλειας των σιδηροδρόµων. Προκειµένου να
διευκολυνθεί η συνεργασία τους σε κοινοτικό επίπεδο, θα
πρέπει να ανατεθούν στις αρχές αυτές τα ίδια ελάχιστα καθήκοντα και αρµοδιότητες. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί στις
αρµόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές ασφάλειας υψηλός
βαθµός ανεξαρτησίας. Θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά
τους µε ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο, ούτως ώστε να συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός ενιαίου κοινοτικού σιδηροδροµικού συστήµατος, και να συνεργάζονται µε στόχο τον συντονισµό των κριτηρίων που χρησιµοποιούν για τη λήψη των
αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά την πιστοποίηση της ασφάλειας
των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που εκτελούν διεθνείς µεταφορές.
(19) Αν και τα σοβαρά σιδηροδροµικά ατυχήµατα είναι σπάνια,

µπορούν εντούτοις να έχουν καταστρεπτικές συνέπειες και
να προκαλέσουν στην κοινή γνώµη ανησυχία για το βαθµό
ασφάλειας του σιδηροδροµικού συστήµατος. Κατά συνέπεια,
όλα αυτά τα ατυχήµατα θα πρέπει να διερευνώνται ως προς
την ασφάλεια, ούτως ώστε να αποφεύγεται η επανάληψή τους,
και τα αποτελέσµατα των ερευνών θα πρέπει να δηµοσιεύονται.
Τα άλλα ατυχήµατα και συµβάντα ενδέχεται να αποτελούν
σηµαντικές προειδοποιήσεις για σοβαρά ατυχήµατα και θα
πρέπει επίσης να διερευνώνται ως προς την ασφάλεια, όταν
χρειάζεται.
(20) Η έρευνα ως προς την ασφάλεια θα πρέπει να διαχωρίζεται

από τη δικαστική ανάκριση για το ίδιο συµβάν, ενώ θα πρέπει
να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε στοιχεία και µαρτυρίες. Θα
πρέπει να πραγµατοποιείται από µόνιµο φορέα, ανεξάρτητο
από τους διάφορους παράγοντες στο χώρο των σιδηροδρόµων. Ο εν λόγω φορέας θα πρέπει να λειτουργεί ούτως ώστε
να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων και
οποιαδήποτε δυνατή σχέση µε τα αίτια των περιστατικών
που διερευνώνται. Συγκεκριµένα, η λειτουργική του ανεξαρτησία δεν θα πρέπει να θίγεται εάν συνδέεται στενά µε την εθνική
αρχή ασφαλείας ή τη ρυθµιστική αρχή, για λόγους που αφο-
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ρούν την οργάνωση και τις νοµικές δοµές. Οι έρευνες θα
πρέπει να διεξάγονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.
Για κάθε περιστατικό, ο φορέας διερεύνησης θα πρέπει να
συγκροτεί τη σχετική οµάδα έρευνας, η οποία θα διαθέτει
την απαραίτητη εµπειρογνωµοσύνη για την εξεύρεση των άµεσων καθώς και των βαθύτερων αιτίων του συµβάντος.

(21) Οι εκθέσεις για τις έρευνες και οποιαδήποτε πορίσµατα και

συστάσεις παρέχουν ζωτικής σηµασίας πληροφορίες για την
περαιτέρω βελτίωση της σιδηροδροµικής ασφάλειας και θα
πρέπει να δηµοσιοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο. Οι αποδέκτες των συστάσεων ασφάλειας θα πρέπει να προβαίνουν στις
δέουσες ενέργειες και ο φορέας διερεύνησης να λαµβάνει
γνώση αυτών των ενεργειών.

(22) Εφόσον οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, και συγκεκρι-

µένα ο συντονισµός των δραστηριοτήτων στα κράτη µέλη για
τη ρύθµιση και την εποπτεία της ασφάλειας, η διερεύνηση των
ατυχηµάτων και η κατάρτιση σε κοινοτικό επίπεδο κοινών
στόχων ασφάλειας, κοινών µεθόδων ασφάλειας, κοινών δεικτών
ασφάλειας και κοινών απαιτήσεων για τα πιστοποιητικά ασφάλειας, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη
µέλη και µπορούν, ως εκ τούτου, λόγω της κλίµακας της
προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως
ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(23) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας

θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(24) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση και την

ενοποίηση της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων. Συνεπώς, οι διατάξεις που αφορούν
την πιστοποίηση ασφαλείας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων,
τις οποίες είχε προηγουµένως καθορίσει η οδηγία
2001/14/ΕΚ, θα πρέπει να καταργηθούν µαζί µε όλες τις
αναφορές στην πιστοποίηση της ασφάλειας. Η οδηγία
95/18/ΕΚ περιλαµβάνει απαιτήσεις για τα προσόντα ασφαλείας του προσωπικού κίνησης και για την ασφάλεια του
τροχαίου υλικού, οι οποίες καλύπτονται από τις απαιτήσεις
για την πιστοποίηση ασφαλείας της παρούσας οδηγίας και δεν
θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν µέρος των απαιτήσεων
για τη χορήγηση άδειας. Προκειµένου να λάβει άδεια πρόσβασης στη σιδηροδροµική υποδοµή, η εγκεκριµένη σιδηροδροµική επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας.

(25) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώ-

σεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές,
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

11.11.2003

β) «διαχειριστής υποδοµής»: κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι
υπεύθυνος ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση της
σιδηροδροµικής υποδοµής, ή µέρους αυτής, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, της διαχείρισης των
συστηµάτων ελέγχου και ασφάλειας συµπεριλαµβανοµένης επίσης της υποδοµής. Τα καθήκοντα του διαχειριστή της υποδοµής ενός δικτύου ή ενός µέρους δικτύου µπορούν να ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή επιχειρήσεις·

Σκοπός
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλίσει την ανάπτυξη
και τη βελτίωση της ασφάλειας των κοινοτικών σιδηροδρόµων:
α) εναρµονίζοντας τη δοµή του ρυθµιστικού συστήµατος στα
κράτη µέλη·
β) καθορίζοντας τις αρµοδιότητες των παραγόντων·
γ) καταρτίζοντας κοινούς στόχους ασφάλειας και κοινές µεθόδους
ασφάλειας·
δ) απαιτώντας τη συγκρότηση, σε κάθε κράτος µέλος, αρχής ασφάλειας και φορέα διερεύνησης ατυχηµάτων και συµβάντων·
ε) καθορίζοντας κοινές αρχές διαχείρισης, ρύθµισης και εποπτείας
της ασφάλειας των σιδηροδρόµων.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1.
Η παρούσα οδηγία αφορά το σιδηροδροµικό σύστηµα των
κρατών µελών, το οποίο µπορεί να χωρισθεί σε υποσυστήµατα
σχετικά µε τοµείς διαρθρωτικής και λειτουργικής φύσεως. Καλύπτει
τις απαιτήσεις ασφάλειας ολόκληρου του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της ασφαλούς διαχείρισης της υποδοµής και της εκµετάλλευσης της κυκλοφορίας και της αλληλεπίδρασης σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και διαχειριστών υποδοµής.

γ) «σιδηροδροµική επιχείρηση»: κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου
2001, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας,
και κάθε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση η δραστηριότητα
της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς εµπορευµάτων ή/και επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι η
επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη· συµπεριλαµβάνονται επίσης οι επιχειρήσεις που παρέχουν µόνον
έλξη·
δ) «τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆)»: οι προδιαγραφές που ισχύουν για κάθε υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος προκειµένου αυτό να ανταποκρίνεται στις βασικές
απαιτήσεις και να εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας και
του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος,
όπως ορίζονται στην οδηγία 96/48/ΕΚ και στην οδηγία
2001/16/ΕΚ·
ε)

2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τα µέτρα που
θεσπίζουν για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας:
α) τα µετρό, τραµ και άλλα ελαφρά σιδηροδροµικά συστήµατα·
β) τα δίκτυα τα λειτουργικώς αποκοµµένα από τα υπόλοιπα σιδηροδροµικά συστήµατα και τα οποία προορίζονται µόνο για τη
λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών, καθώς και τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις µε
δραστηριότητες µόνο στα δίκτυα αυτά·
γ) τη σιδηροδροµική υποδοµή που ανήκει σε ιδιώτες και υπάρχει
για να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδοµής για τις δικές του µεταφορές φορτίου.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «σιδηροδροµικό σύστηµα»: το σύνολο των υποσυστηµάτων σχετικά µε τοµείς διαρθρωτικής και λειτουργικής φύσεως, όπως
ορίζονται στις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ, καθώς και
η διαχείριση και λειτουργία ολόκληρου του συστήµατος·

«κοινοί στόχοι ασφάλειας (ΚΣΑ)»: τα επίπεδα ασφάλειας που
πρέπει κατ' ελάχιστον να επιτυγχάνονται στα διάφορα τµήµατα
του σιδηροδροµικού συστήµατος (όπως φερ' ειπείν το συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα, το σιδηροδροµικό σύστηµα
µεγάλης ταχύτητας, τις µακρές σιδηροδροµικές σήραγγες ή
τις γραµµές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις µεταφορές εµπορευµάτων) καθώς και σε ολόκληρο το σύστηµα, τα
οποία εκφράζονται µε κριτήρια αποδοχής κινδύνων·

στ) «κοινές µέθοδοι ασφάλειας (ΚΜΑ)»: η µεθοδολογία που καταρτίζεται για την περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων ασφάλειας και της συµµόρφωσης µε άλλες
αιτήσεις ασφάλειας·
ζ)

«αρχή για την ασφάλεια»: ο εθνικός φορέας που αναλαµβάνει
τα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόµων
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία ή κάθε οργανισµός δύο
κρατών µελών στον οποίο τα κράτη µέλη έχουν αναθέσει τα
καθήκοντα αυτά ώστε να εξασφαλίζεται ένα ενιαίο καθεστώς
ασφαλείας για την εξειδικευµένη διαµεθοριακή υποδοµή·

η) «εθνικοί κανόνες ασφάλειας»: το σύνολο των κανόνων που
περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις σιδηροδροµικής ασφάλειας οι
οποίες επιβάλλονται σε επίπεδο κράτους µέλους και ισχύουν
για περισσότερες από µία σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του φορέα από τον οποίο εκδίδονται·
θ) «σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας»: η οργάνωση και οι ρυθµίσεις που θεσπίζονται από έναν διαχειριστή υποδοµής ή µία
σιδηροδροµική επιχείρηση µε στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης των µεταφορών που εκτελεί·
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«υπεύθυνος έρευνας»: το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για τη
διοργάνωση, τη διεξαγωγή και τον έλεγχο µιας έρευνας·

ια) «ατύχηµα»: κάθε ακούσιο ή απροµελέτητο αιφνίδιο περιστατικό
ή µία ειδική αλληλουχία τέτοιων περιστατικών µε βλαβερές
συνέπειες· τα ατυχήµατα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
συγκρούσεις, εκτροχιασµοί, ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις,
ατυχήµατα που προκαλούνται σε άτοµα από κινούµενο τροχαίο
υλικό, πυρκαγιές και άλλα·
ιβ) «σοβαρό ατύχηµα»: κάθε σύγκρουση ή εκτροχιασµός συρµών,
µε τουλάχιστον έναν νεκρό ή πέντε ή περισσότερους σοβαρά
τραυµατισµένους ή εκτεταµένες ζηµίες στο τροχαίο υλικό, την
υποδοµή ή το περιβάλλον, καθώς και κάθε άλλο παρόµοιο
ατύχηµα µε προφανείς επιπτώσεις για τη ρύθµιση της ασφάλειας των σιδηροδρόµων και τη διαχείριση της ασφάλειας. Ως
«εκτεταµένες ζηµίες» νοούνται οι ζηµίες οι οποίες µπορούν να
εκτιµηθούν αµέσως από τον φορέα των ερευνών ότι θα κοστίσουν συνολικά τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια ευρώ·
ιγ) «συµβάν»: κάθε περιστατικό, πλην ατυχήµατος ή σοβαρού ατυχήµατος, που συνδέεται µε τη λειτουργία των τρένων και επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία τους·
ιδ) «έρευνα/διερεύνηση»: διαδικασία που διεξάγεται µε σκοπό την
πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων και η οποία περιλαµβάνει
τη συγκέντρωση και την ανάλυση πληροφοριών, την εξαγωγή
συµπερασµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των
αιτίων, και, οσάκις κρίνεται ενδεδειγµένο, τη διατύπωση συστάσεων ασφάλειας·
ιε) «αίτια»: ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα ή συνθήκες, ή συνδυασµός αυτών, που οδηγούν σε ατύχηµα ή συµβάν·
ιστ) «Οργανισµός»: ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων, ο
κοινοτικός οργανισµός για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων·
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βελτίωσή της, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κοινοτικής
νοµοθεσίας, καθώς και την τεχνική και επιστηµονική πρόοδο, και
δίδοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των σοβαρών ατυχηµάτων.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση, εφαρµογή και επιβολή
των κανόνων ασφάλειας µε ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο, για την
προαγωγή της ανάπτυξης ενός ενιαίου συστήµατος ευρωπαϊκών
σιδηροδροµικών µεταφορών.
2.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι την ευθύνη για την ασφαλή
λειτουργία του σιδηροδροµικού συστήµατος και τον έλεγχο των
σχετικών κινδύνων αναλαµβάνουν οι διαχειριστές υποδοµής και οι
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, που υποχρεούνται να εφαρµόζουν τα
απαραίτητα µέτρα ελέγχου των κινδύνων, κατά περίπτωση, σε
συνεργασία µεταξύ τους καθώς και τους εθνικούς κανόνες και
πρότυπα ασφάλειας, και να καταρτίζουν συστήµατα διαχείρισης
της ασφάλειας σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.
Με επιφύλαξη της αστικής ευθύνης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
δικαίου των κρατών µελών, κάθε διαχειριστής υποδοµής και σιδηροδροµική επιχείρηση αναλαµβάνει την ευθύνη για το τµήµα του
συστήµατος που εµπίπτει στην αρµοδιότητά του και για την
ασφαλή λειτουργία του, συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας υλικού και της ανάθεσης υπηρεσιών, έναντι των χρηστών, των πελατών
και τρίτων.
Άρθρο 5
Κοινοί δείκτες ασφάλειας
1.
Προκειµένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της επίτευξης
των ΚΣΑ και να εξασφαλισθεί η παρακολούθηση της γενικής εξέλιξης της σιδηροδροµικής ασφάλειας, τα κράτη µέλη συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους κοινούς δείκτες ασφάλειας (Κ∆Α) µέσω
των ετήσιων εκθέσεων των αρχών για την ασφάλεια, σύµφωνα µε το
άρθρο 18.

ιζ) «κοινοποιηµένοι οργανισµοί»: οι οργανισµοί οι επιφορτισµένοι
µε την αξιολόγηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας
χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας ή τη διεξαγωγή
της κοινοτικής διαδικασίας ελέγχου των υποσυστηµάτων,
όπως ορίζονται στις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ·

Ως πρώτο έτος αναφοράς για τους Κ∆Α ορίζεται το . . . (*)· οι
σχετικές πληροφορίες υποβάλλονται µε την ετήσια έκθεση το επόµενο έτος.

ιη) «στοιχεία διαλειτουργικότητας»: κάθε βασικό στοιχείο, οµάδα
στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικών ενσωµατωµένων ή προοριζόµενων να ενσωµατωθούν σε ένα υποσύστηµα,
από το οποίο εξαρτάται άµεσα ή έµµεσα η διαλειτουργικότητα
του σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας ή του
συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος, όπως ορίζονται
στις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ. Η έννοια του «στοιχείου» καλύπτει στοιχεία υλικά όσο και άϋλα, όπως το λογισµικό.

2.
Πριν από τις . . . (**), το παράρτηµα Ι αναθεωρείται σύµφωνα
µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2,
ιδίως για να συµπεριλάβει τους κοινούς ορισµούς των Κ∆Α και τις
κοινές µεθόδους υπολογισµού του κόστους ατυχήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι Κ∆Α καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα I.

Άρθρο 6
Κοινές µέθοδοι ασφαλείας
1.
Μία πρώτη σειρά ΚΜΑ που καλύπτει τουλάχιστον τις µεθόδους που περιγράφονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) θεσπίζεται
από την Επιτροπή πριν από τις . . . (***), σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 και δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΚΜΑ δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4
Εξέλιξη και βελτίωση της σιδηροδροµικής ασφάλειας
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη συνολική διατήρηση της
σιδηροδροµικής ασφάλειας και, στο µέτρο του δυνατού, τη συνεχή

(*) ∆ύο έτη µετά το έτος κατά το οποίο αρχίζει να ισχύει η παρούσα
οδηγία.
(**) Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(***) Τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Μία δεύτερη σειρά ΚΜΑ που καλύπτει το υπόλοιπο τµήµα των
µεθόδων που περιγράφονται στην παράγραφο 3, θεσπίζεται από
την Επιτροπή πριν από τις . . . (*), σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 και δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΚΜΑ δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Τα σχέδια ΚΣΑ και τα σχέδια αναθεωρηµένων ΚΣΑ καταρτίζονται από τον Οργανισµό δυνάµει των εντολών που εγκρίνονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.
Το σχέδιο ΚΜΑ βασίζεται στην εξέταση των υφιστάµενων µεθόδων
στα κράτη µέλη.
3.
Η ΚΜΑ περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης του επιπέδου
ασφάλειας και της επίτευξης των στόχων ασφάλειας και της συµµόρφωσης προς άλλες απαιτήσεις ασφάλειας, αναπτύσσοντας και
ορίζοντας:
α) τις µεθόδους αξιολόγησης και εκτίµησης των κινδύνων·
β) τις µεθόδους αξιολόγησης της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις των πιστοποιητικών ασφάλειας και των αδειών ασφάλειας
που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 και
γ) καθόσον δεν καλύπτονται από ΤΠ∆, τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για να ελέγχεται κατά πόσον τα διαρθρωτικά υποσυστήµατα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος
µεγάλης ταχύτητας και του διευρωπαϊκού συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος λειτουργούν και συντηρούνται σύµφωνα
µε τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.
4.
Η ΚΜΑ αναθεωρείται τακτικά, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη την
εµπειρία από την εφαρµογή της καθώς και τη συνολική εξέλιξη της
ασφάλειας των σιδηροδρόµων και τις υποχρεώσεις των κρατών
µελών που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
5.
Τα κράτη µέλη επιφέρουν όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις
στους εθνικούς τους κανόνες ασφάλειας µε γνώµονα τη θέσπιση
Κ∆Α και τυχόν αναθεώρησή τους.
Άρθρο 7
Κοινοί στόχοι ασφάλειας
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Η δεύτερη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται στις εµπειρίες που αποκτώνται από την πρώτη σειρά σχεδίων ΚΣΑ και την εφαρµογή τους.
Αντανακλούν τους τοµείς προτεραιότητας στους οποίους η ασφάλεια επιβάλλεται να βελτιωθεί. Θεσπίζονται από την Επιτροπή πριν
από τις . . . (***), σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 27 παράγραφος 2 και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλες οι προτάσεις σχεδίων και αναθεωρηµένων ΚΣΑ αντανακλούν
τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που καθορίζει το άρθρο 4
παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας. Συνοδεύονται από αξιολόγηση του εκτιµώµενου κόστους και ωφέλειας, µε περιγραφή του
πιθανού αντίκτυπου σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και οικονοµικούς παράγοντες, και της κοινωνικής αποδοχής του κινδύνου.
Περιλαµβάνουν χρονοδιάγραµµα σταδιακής εφαρµογής, κατά περίπτωση, ιδίως προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη το είδος και το
ύψος της επένδυσης που απαιτείται για την εφαρµογή τους. Στα εν
λόγω σχέδια, αναλύεται ο πιθανός αντίκτυπος στις ΤΠ∆ για τα
υποσυστήµατα και περιλαµβάνονται, οσάκις ενδείκνυται, επακόλουθες προτάσεις τροποποίησης των ΤΠ∆.
4.
Οι ΚΣΑ ορίζουν τα επίπεδα ασφάλειας που πρέπει τουλάχιστον να επιτευχθούν στα διάφορα τµήµατα του σιδηροδροµικού
συστήµατος και σε ολόκληρο το σύστηµα, σε κάθε κράτος µέλος,
υπό µορφή κριτηρίων αποδοχής των κινδύνων για:
α) µεµονωµένους κινδύνους που αφορούν τους επιβάτες, το προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού των εργολάβων,
τους χρήστες των ισόπεδων διαβάσεων και άλλους, και, υπό την
επιφύλαξη των υφιστάµενων εθνικών και διεθνών κανόνων περί
ευθύνης, µεµονωµένους κινδύνους που αφορούν άτοµα που
βρίσκονται χωρίς άδεια στις σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις·
β) κινδύνους για την κοινωνία.
5.
Οι ΚΣΑ αναθεωρούνται τακτικά, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη
τη συνολική εξέλιξη της ασφάλειας των σιδηροδρόµων.
6.
Τα κράτη µέλη προβαίνουν σε κάθε αναγκαία τροποποίηση
των εθνικών τους κανόνων ασφάλειας ώστε να επιτευχθούν τουλάχιστον οι ΚΣΑ, και τυχόν αναθεωρηµένοι ΚΣΑ, σύµφωνα µε τα
προσαρτηµένα σε αυτούς χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής. Κοινοποιούν αυτούς τους κανόνες στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 8,
παράγραφος 3.

1.
Οι ΚΣΑ αναπτύσσονται, θεσπίζονται και αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει το παρόν άρθρο.
Άρθρο 8
2.
Τα σχέδια ΚΣΑ και τα σχέδια αναθεωρηµένων ΚΣΑ καταρτίζονται από τον Οργανισµό δυνάµει των εντολών που εγκρίνονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

Εθνικοί κανόνες ασφάλειας
1.
Τα κράτη µέλη καταρτίζουν δεσµευτικούς εθνικούς κανόνες
ασφαλείας και µεριµνούν ώστε να δηµοσιεύονται και τίθενται στη
διάθεση όλων των διαχειριστών υποδοµής, των σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων, των αιτούντων πιστοποιητικό ασφάλειας και των
αιτούντων άδεια ασφαλείας.

3.
Η πρώτη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται σε εξέταση των υφιστάµενων στόχων και επιδόσεων ασφάλειας των κρατών µελών και
εξασφαλίζει ότι δεν µειώνονται οι σηµερινές επιδόσεις σε θέµατα
ασφάλειας του σιδηροδροµικού συστήµατος σε κανένα κράτος
µέλος. Θεσπίζονται από την Επιτροπή πριν από τις . . . (**), σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

2.
Πριν από τις . . . (****), τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή όλους τους ισχύοντες σχετικούς εθνικούς κανόνες ασφάλειας, όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ, και επισηµαίνουν τον
τοµέα εφαρµογής τους.

(*) Έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(**) Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(***) Επτά έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(****) ∆ώδεκα µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Η κοινοποίηση παρέχει επιπλέον πληροφορίες για το βασικό περιεχόµενο των κανόνων, µε παραποµπές στα νοµικά κείµενα, για το
είδος της νοµοθεσίας, καθώς και για τον φορέα ή οργανισµό που
είναι υπεύθυνος για τη δηµοσίευσή της.
3.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε
τροποποίηση κοινοποιηµένων εθνικών κανόνων ασφάλειας και
κάθε νέο παρόµοιο κανόνα που έχει τυχόν θεσπισθεί, εκτός εάν ο
κανόνας αφορά εξ ολοκλήρου την εφαρµογή των Κ∆Α.
4.
Ένα κράτος µέλος δύναται, µετά τη θέσπιση ΚΣΑ, να καθιερώσει νέο εθνικό κανόνα ασφαλείας, ο οποίος απαιτεί υψηλότερο
επίπεδο ασφαλείας από αυτό που ορίζει ο ΚΣΑ. Προτού θεσπίσει
έναν τέτοιο κανόνα, το κράτος µέλος ζητεί εγκαίρως τη γνώµη
όλων των ενδιαφεροµένων µερών και ενηµερώνει την Επιτροπή η
οποία υποβάλλει το σχέδιο κανόνα ασφαλείας στην επιτροπή του
άρθρου 27 προκειµένου να γνωµοδοτήσει· η γνώµη διατυπώνεται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 3. Εάν ο
κανόνας αυτός ενδέχεται να επηρεάσει την εκµετάλλευση σιδηροδροµικών επιχειρήσεων από άλλα κράτη µέλη στην επικράτεια του
ενδιαφεροµένου κράτους µέλους, ισχύει η διαδικασία κοινοποίησης
της παραγράφου 5.
5.
Το κράτος µέλος αποστέλλει το σχέδιο κανόνα ασφαλείας
στην Επιτροπή, και δηλώνει τους λόγους θέσπισής του.

νες ασφάλειας, καθώς και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από το πιστοποιητικό ασφάλειας που έχουν λάβει. Το εν
λόγω σύστηµα καταρτίζεται επιπλέον µε στόχο το συντονισµό των
διαδικασιών έκτακτης ανάγκης του διαχειριστή της υποδοµής µε
όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα
στο πλαίσιο της υποδοµής του.
4.
Όλοι οι διαχειριστές υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις υποβάλλουν ετησίως στην αρµόδια για την ασφάλεια αρχή,
πριν από τις 30 Ιουνίου, ετήσια έκθεση ασφάλειας για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει:
α) πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στον
τοµέα της ασφάλειας και για τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων ασφάλειας·
β) την κατάρτιση των εθνικών δεικτών ασφάλειας και των Κ∆Α που
ορίζονται στο παράρτηµα I, εφόσον είναι συναφείς µε την επιχείρηση που υποβάλλει την έκθεση·
γ) τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου ασφάλειας·
δ) παρατηρήσεις για ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες των σιδηροδροµικών υπηρεσιών και της διαχείρισης της υποδοµής που
ενδέχεται να ενδιαφέρουν την αρµόδια για την ασφάλεια αρχή.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το σχέδιο κανόνα ασφαλείας δεν
συµβιβάζεται µε την ΚΜΑ ή τουλάχιστον µε την επίτευξη του
ΚΣΑ, ή ότι αποτελεί µέσο αυθαίρετης διάκρισης ή συγκεκαλυµµένο
περιορισµό των σιδηροδροµικών δραστηριοτήτων µεταξύ κρατών
µελών, λαµβάνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27
παράγραφος 2 απόφαση µε αποδέκτη το οικείο κράτος µέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 10
Πιστοποιητικά ασφάλειας

Άρθρο 9
Συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας
1.
Οι διαχειριστές της υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις θεσπίζουν τα συστήµατά τους για τη διαχείριση της ασφάλειας προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι το σιδηροδροµικό σύστηµα
µπορεί να επιτύχει τουλάχιστον τους ΚΣΑ, ότι πληροί τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται στο άρθρο 8 και στο
παράρτηµα ΙΙ και τις απαιτήσεις ασφάλειας που θεσπίζονται στο
πλαίσιο των ΤΠ∆, καθώς και ότι τα σχετικά µέρη των ΚΜΑ εφαρµόζονται.
2.
Το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας πληροί τις απαιτήσεις
και περιλαµβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, µε
προσαρµογή στη φύση, το µέγεθος και άλλες συνθήκες της επιδιωκόµενης δραστηριότητας. Εξασφαλίζει τον έλεγχο όλων των κινδύνων που προκαλεί η δραστηριότητα του διαχειριστή της υποδοµής
ή της σιδηροδροµικής επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένης της
παροχής συντήρησης και οσάκις και της χρησιµοποίησης εργολάβων. Με την επιφύλαξη των υφιστάµενων εθνικών και διεθνών
κανόνων περί ευθύνης, το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας λαµβάνει επίσης υπόψη, οσάκις ενδείκνυται και είναι εύλογο, τους
κινδύνους που προκύπτουν ως αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων
τρίτων.
3.
Το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας κάθε διαχειριστή υποδοµής λαµβάνει υπόψη τις συνέπειες της εκµετάλλευσης του
δικτύου από διάφορες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και λαµβάνει
µέτρα ώστε όλες οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να ασκούν τις
δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τις ΤΠ∆ και τους εθνικούς κανό-
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1.
Προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση στη σιδηροδροµική
υποδοµή, µία σιδηροδροµική επιχείρηση πρέπει να έχει λάβει πιστοποιητικό ασφάλειας σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο. Το πιστοποιητικό ασφάλειας µπορεί να καλύπτει ολόκληρο το σιδηροδροµικό
δίκτυο ενός κράτους µέλους ή µόνο ένα καθορισµένο τµήµα αυτού.
Το πιστοποιητικό ασφάλειας αποβλέπει να αποδείξει ότι η σιδηροδροµική επιχείρηση έχει θεσπίσει το σύστηµά της για τη διαχείριση
της ασφάλειας και είναι σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις των ΤΠ∆
και άλλης σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και των εθνικών
κανόνων ασφάλειας, προκειµένου να ελέγχει τους κινδύνους και να
προβαίνει σε ασφαλή εκµετάλλευση του δικτύου.
2.

Το πιστοποιητικό ασφάλειας περιλαµβάνει:

α) πιστοποίηση αποδοχής του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδροµικής επιχείρησης, όπως περιγράφεται στο
άρθρο 9 και στο παράρτηµα ΙΙΙ, και
β) πιστοποίηση αποδοχής των µέτρων που λαµβάνει η σιδηροδροµική επιχείρηση προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις που επιβάλλει η ασφαλής εκµετάλλευση του σχετικού δικτύου. Οι απαιτήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν εφαρµογή
των ΤΠ∆ και των εθνικών κανόνων ασφάλειας, την αποδοχή των
πιστοποιητικών του προσωπικού και την άδεια θέσης σε λειτουργία του τροχαίου υλικού που χρησιµοποιεί η σιδηροδροµική επιχείρηση. Η πιστοποίηση βασίζεται στην τεκµηρίωση που
υποβάλλει η σιδηροδροµική επιχείρηση, όπως περιγράφεται στο
παράρτηµα IV.
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3.
Η αρχή για την ασφάλεια του κράτους µέλους στο οποίο η
σιδηροδροµική επιχείρηση άρχισε να ασκεί τις δραστηριότητές της,
χορηγεί την πιστοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
Η πιστοποίηση που χορηγείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2
στοιχεία α) και β) πρέπει να καθορίζει το είδος και την έκταση
των καλυπτόµενων σιδηροδροµικών δραστηριοτήτων. Η πιστοποίηση που χορηγείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο α)
πρέπει να ισχύει σε όλη την Κοινότητα για ισοδύναµες δραστηριότητες σιδηροδροµικών µεταφορών.
4.
Η αρχή για την ασφάλεια του κράτους µέλους στο οποίο η
σιδηροδροµική επιχείρηση σκοπεύει να εκτελέσει συµπληρωµατικές
υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών χορηγεί τη συµπληρωµατική
εθνική πιστοποίηση που απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2
στοιχείο β).
5.
Το πιστοποιητικό ασφάλειας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως
της σιδηροδροµικής επιχείρησης σε διαστήµατα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία. Ενηµερώνεται, εν µέρει ή στο σύνολό του,
κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται
ουσιαστική τροποποίηση.
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Άρθρο 11
Έγκριση ασφάλειας των διαχειριστών υποδοµής
1.
Για να έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται και να εκµεταλλεύεται µια σιδηροδροµική υποδοµή, ο διαχειριστής υποδοµής πρέπει
να λαµβάνει έγκριση ασφαλείας από την αρχή για την ασφάλεια του
κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται η εν λόγω υποδοµή.
Η έγκριση ασφάλειας περιλαµβάνει:
α) έγκριση η οποία επιβεβαιώνει την αποδοχή του συστήµατος
διαχείρισης της ασφάλειας του διαχειριστή υποδοµής, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 9 και στο παράρτηµα ΙΙΙ, και
β) έγκριση που επιβεβαιώνει την αποδοχή των µέτρων που έχει
λάβει ο διαχειριστής υποδοµής προκειµένου να τηρούνται
συγκεκριµένες προδιαγραφές απαραίτητες για τον ασφαλή σχεδιασµό, συντήρηση και λειτουργία της σιδηροδροµικής υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον παρίσταται ανάγκη, της
συντήρησης και λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου κυκλοφορίας και σηµατοδότησης.

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ασφάλειας ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρχή για την ασφάλεια για όλες τις σηµαντικές τροποποιήσεις των όρων του οικείου µέρους του πιστοποιητικού ασφάλειας. Επιπλέον, κοινοποιεί στην αρχή για την ασφάλεια, όποτε
εισάγονται νέες κατηγορίες προσωπικού ή νέοι τύποι τροχαίου
υλικού.

2.
Η έγκριση ασφάλειας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της υποδοµής, σε διαστήµατα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία.
Οσάκις πραγµατοποιούνται ουσιώδεις µεταβολές στην υποδοµή,
τη σηµατοδότηση ή την ηλεκτροδότηση, ή στις αρχές της λειτουργίας και συντήρησής της, η εν λόγω έγκριση ενηµερώνεται, εν µέρει
ή στο σύνολό της. Ο κάτοχος της έγκρισης ασφάλειας ενηµερώνει
αµελλητί την αρχή για την ασφάλεια για τις µεταβολές αυτές.

Η αρχή για την ασφάλεια µπορεί να απαιτεί την αναθεώρηση του
οικείου µέρους του πιστοποιητικού ασφάλειας κατόπιν ουσιαστικών
µεταβολών του ρυθµιστικού πλαισίου ασφάλειας.

Η αρχή για την ασφάλεια µπορεί να απαιτεί η έγκριση ασφαλείας
να αναθεωρείται µετά από ουσιαστικές µεταβολές του κανονιστικού
πλαισίου της ασφαλείας.

Εάν η αρχή για τη ασφάλεια διαπιστώσει ότι ο κάτοχος πιστοποιητικού ασφαλείας δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις πιστοποίησης
που έχει εκδώσει, ανακαλεί το εν λόγω µέρος α) ή/και β) του
πιστοποιητικού, αιτιολογώντας την απόφασή της. Μία αρχή ασφαλείας που ανακαλεί συµπληρωµατική εθνική πιστοποίηση που χορηγήθηκε δυνάµει της παραγράφου 4 γνωστοποιεί, πάραυτα, την
απόφασή της στην αρχή ασφαλείας που χορήγησε την πιστοποίηση
της παραγράφου 2 στοιχείο α).

Εάν η αρχή για την ασφάλεια διαπιστώσει ότι ένας εγκεκριµένος
διαχειριστής υποδοµής δεν πληροί πλέον τους όρους της έγκρισης
ασφάλειας, ανακαλεί την έγκριση αιτιολογώντας την απόφασή της.

Επίσης, η αρχή ασφαλείας οφείλει να αφαιρεί το πιστοποιητικό
ασφαλείας εφόσον προκύπτει ότι ο κάτοχός του δεν το χρησιµοποίησε για το σκοπό για τον οποίο είχε εκδοθεί επί ένα έτος µετά
τη χορήγησή του.

3.
Η αρχή για την ασφάλεια ενηµερώνει τον Οργανισµό εντός
ενός µηνός για τις εγκρίσεις ασφάλειας που έχουν εκδοθεί, ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί. Γνωστοποιεί το όνοµα και τη
διεύθυνση του διαχειριστή υποδοµής, την ηµεροµηνία έκδοσης,
το πεδίο και την ισχύ της έγκρισης ασφάλειας και, σε περίπτωση
ανάκλησης, τους λόγους της απόφασής του.
Άρθρο 12
Απαιτήσεις υποβολής αιτήσεων

6.
Η αρχή για την ασφάλεια ενηµερώνει τον Οργανισµό εντός
µηνός για το αναφερόµενο στην παράγραφο 2 στοιχείο α) πιστοποιητικό ασφάλειας που έχει εκδοθεί, ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή
ανακληθεί. Γνωστοποιεί το όνοµα και τη διεύθυνση της σιδηροδροµικής επιχείρησης, την ηµεροµηνία έκδοσης, το πεδίο εφαρµογής
και την ισχύ του πιστοποιητικού ασφάλειας καθώς και, σε περίπτωση ανάκλησης, τους λόγους της απόφασης αυτής.
7.
Πριν από τις . . . (*), ο Οργανισµός αξιολογεί την εξέλιξη ως
προς την πιστοποίηση της ασφάλειας και υποβάλλει στην Επιτροπή
έκθεση µε συστάσεις για µία στρατηγική προσανατολισµένη στη
θέσπιση ενός ενιαίου κοινοτικού πιστοποιητικού ασφάλειας. Κατόπιν των συστάσεων, η Επιτροπή προβαίνει στις δέουσες ενέργειες.
(*) Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

1.
Η αρχή για την ασφάλεια λαµβάνει απόφαση για µια αίτηση
χορήγησης πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας αµελλητί, και το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών από την υποβολή
όλων των απαιτούµενων πληροφοριών και των τυχόν συµπληρωµατικών πληροφοριών που έχει ζητήσει η εν λόγω αρχή. Εάν ζητηθεί
από τον αιτούντα να υποβάλει συµπληρωµατικές πληροφορίες, οι
εν λόγω πληροφορίες υποβάλλονται εγκαίρως.
2.
Προκειµένου να διευκολύνεται η ίδρυση νέων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και η υποβολή αιτήσεων από σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις άλλων κρατών µελών, η αρχή για την ασφάλεια παρέχει
λεπτοµερή καθοδήγηση ως προς τον τρόπο λήψης του πιστοποιητικού ασφάλειας. Καταρτίζει κατάλογο µε όλες τις απαιτήσεις που
έχουν θεσπισθεί βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 και θέτει όλα
τα σχετικά έγγραφα στη διάθεση του αιτούντος.
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Παρέχονται ειδικές οδηγίες στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που
υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό ασφάλειας όσον αφορά υπηρεσίες σε καθορισµένο τµήµα υποδοµής, µε σαφή προσδιορισµό
των κανόνων που ισχύουν για το οικείο τµήµα.
3.
Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν έγγραφο µε οδηγίες για
την υποβολή αιτήσεων, που, αφενός, περιγράφει και επεξηγεί τις
απαιτήσεις των πιστοποιητικών ασφάλειας και, αφετέρου, απαριθµεί
τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν. Όλες οι αιτήσεις για
πιστοποιητικά ασφάλειας πρέπει να υποβάλλονται στη γλώσσα
που ζητά η αρχή για την ασφάλεια.

Άρθρο 13
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µέλη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, εάν απαιτείται άδεια από το ή
τα εν λόγω κράτη µέλη.
2.
Η σιδηροδροµική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για τη
χορήγηση άδειας έναρξης λειτουργίας και σε άλλα κράτη µέλη,
υποβάλλει στην αρµόδια για την ασφάλεια αρχή τεχνικό φάκελο
για το τροχαίο υλικό και το είδος του τροχαίου υλικού, αναφέροντας τη χρήση για την οποία το προορίζει στο δίκτυο. Ο φάκελος περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για το τροχαίο υλικό έχει χορηγηθεί άδεια έναρξης λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, καθώς
και τεκµηρίωση για το ιστορικό της λειτουργίας και της συντήρησής του και, οσάκις ενδείκνυται, τις τεχνικές τροποποιήσεις
που πραγµατοποιήθηκαν µετά τη χορήγηση άδειας·

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό ασφάλειας δίκαιη
και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης των
οδηγών και του προσωπικού των τρένων, εφόσον η κατάρτιση αυτή
είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που προβλέπονται για τη λήψη του πιστοποιητικού ασφάλειας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες πρέπει να περιλαµβάνουν κατάρτιση για
τις απαραίτητες γνώσεις των δροµολογίων, τους κανόνες και τις
διαδικασίες λειτουργίας, τη σηµατοδότηση και το σύστηµα ελέγχου-χειρισµού, καθώς και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που
ισχύουν για τα εκτελούµενα δροµολόγια.
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες κατάρτισης δεν περιλαµβάνουν
εξέταση και χορήγηση πιστοποιητικών, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την πρόσβαση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυτή, εφόσον αυτό απαιτείται για τη λήψη του πιστοποιητικού ασφάλειας.
Η αρχή για την ασφάλεια εξασφαλίζει ότι στο πλαίσιο της παροχής
των υπηρεσιών κατάρτισης ή, οσάκις απαιτείται, της χορήγησης
πιστοποιητικών, πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας των ΤΠ∆ ή
των εθνικών κανόνων ασφάλειας, που περιγράφονται στο άρθρο 8
και στο παράρτηµα ΙΙ.
2.
Εάν οι εγκαταστάσεις κατάρτισης διατίθενται µόνο µέσω των
υπηρεσιών µίας και µοναδικής σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του
διαχειριστή της υποδοµής, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τίθενται στη διάθεση και των άλλων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων σε
εύλογο κόστος, το οποίο δεν εισάγει διακρίσεις.

β) τα σχετικά τεχνικά στοιχεία, το πρόγραµµα συντήρησης και τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά που ζητεί η αρχή για την ασφάλεια
και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χορήγηση συµπληρωµατικής άδειας·
γ) στοιχεία για τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που
αποδεικνύουν ότι το τροχαίο υλικό είναι συµβατό µε το
σύστηµα ενεργειακής τροφοδοσίας, το σύστηµα σηµατοδότησης
και ελέγχου-χειρισµού, το εύρος των τροχιών και το περιτύπωµα
των υποδοµών, το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο ανά άξονα και
άλλους περιορισµούς του δικτύου·
δ) πληροφορίες για τις εξαιρέσεις από τους εθνικούς κανόνες
ασφάλειας που χρειάζονται για τη χορήγηση της άδειας,
καθώς και στοιχεία, µε βάση την αξιολόγηση των κινδύνων,
που αποδεικνύουν ότι η αποδοχή του τροχαίου υλικού δεν
συνεπάγεται αδικαιολόγητους κινδύνους για το δίκτυο.
3.
Η αρχή για την ασφάλεια µπορεί να ζητεί τη διεξαγωγή
δοκιµών λειτουργίας στο δίκτυο, προκειµένου να εξακριβώσει τη
συµµόρφωση προς τις περιοριστικές παραµέτρους που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), και, στην περίπτωση αυτή, ορίζει το
εύρος και το περιεχόµενό τους.
4.
Η αρχή για την ασφάλεια λαµβάνει την απόφασή της για µία
αίτηση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο αµελλητί, και το αργότερο
εντός τεσσάρων µηνών µετά την υποβολή του πλήρους τεχνικού
φακέλου, συµπεριλαµβανοµένης της τεκµηρίωσης για τις δοκιµές
λειτουργίας. Το πιστοποιητικό της άδειας µπορεί να περιλαµβάνει
προϋποθέσεις χρήσης και άλλους περιορισµούς.
Άρθρο 15

3.
Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και κάθε διαχειριστής υποδοµής είναι, εν πάση περιπτώσει, υπεύθυνοι για το επίπεδο της
κατάρτισης και των προσόντων του προσωπικού της που επιτελεί
εργασία σχετική µε την ασφάλεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9
και το παράρτηµα ΙΙΙ.

Εναρµόνιση των πιστοποιητικών ασφάλειας
1.
Πριν από τις . . . (*), λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 27 παράγραφος 2, οι αποφάσεις για τις κοινές εναρµονισµένες απαιτήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2
στοιχείο β) και το παράρτηµα IV, καθώς και για ένα κοινό έντυπο
των εγγράφων οδηγιών υποβολής αιτήσεων.

Άρθρο 14
Θέση σε λειτουργία του χρησιµοποιούµενου τροχαίου υλικού
1.
Το τροχαίο υλικό για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2
στοιχείο β), και το οποίο δεν καλύπτεται πλήρως από την αντίστοιχη ΤΠ∆, λαµβάνει άδεια λειτουργίας σε άλλο ή άλλα κράτη

2.
Ο Οργανισµός, κατόπιν εντολής που εγκρίνεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2, προτείνει κοινές
εναρµονισµένες απαιτήσεις και ένα κοινό έντυπο των εγγράφων
οδηγιών υποβολής αιτήσεων.
(*) Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 17

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αρχές για τη λήψη αποφάσεων

Άρθρο 16
Καθήκοντα
1.
Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει µία αρχή για την ασφάλεια. Η εν
λόγω αρχή µπορεί να είναι το Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για
θέµατα µεταφορών και είναι ανεξάρτητη ως προς την οργάνωση, τη
νοµική µορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση, διαχειριστή υποδοµής, αιτούντα και φορέα
προµηθειών.
2.
Στην αρχή για την ασφάλεια ανατίθενται τουλάχιστον τα
ακόλουθα καθήκοντα:
α) έγκριση της έναρξης λειτουργίας των διαρθρωτικών υποσυστηµάτων που αποτελούν το διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό σύστηµα
µεγάλης ταχύτητας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας
96/48/ΕΚ, και εξακρίβωση ότι αυτά τα υποσυστήµατα λειτουργούν και συντηρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές βασικές απαιτήσεις·
β) έγκριση της έναρξης λειτουργίας των διαρθρωτικών συστηµάτων που αποτελούν το συµβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδροµικό
σύστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ,
και εξακρίβωση ότι λειτουργούν και συντηρούνται σύµφωνα µε
τις σχετικές βασικές απαιτήσεις·
γ) επίβλεψη όσον αφορά τη συµµόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας µε τις βασικές απαιτήσεις όπως απαιτεί το
άρθρο 12 των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ·
δ) έγκριση της θέσης σε λειτουργία νέου και σηµαντικά τροποποιηµένου τροχαίου υλικού το οποίο δεν καλύπτεται ακόµα από
ΤΠ∆·
ε) έκδοση, ανανέωση, τροποποιήσεις και ανάκληση σχετικών τµηµάτων των πιστοποιητικών ασφάλειας και των εγκρίσεων ασφάλειας που χορηγούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 και
εξακρίβωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις
των εν λόγω πιστοποιητικών, καθώς και ότι οι διαχειριστές της
υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ασκούν τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κοινοτικού ή
εθνικού δικαίου·
στ) παρακολούθηση, προώθηση και, όπου απαιτείται επιβολή και
ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος εθνικών κανόνων ασφαλείας·
ζ) επίβλεψη για να εξακριβωθεί ότι το τροχαίο υλικό είναι δεόντως καταχωρηµένο και ότι οι πληροφορίες για την ασφάλεια
που περιέχονται στο εθνικό µητρώο, που θεσπίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 14 των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ, είναι
ακριβείς και ενηµερωµένες.
3.
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν
δύνανται να µεταβιβάζονται ούτε να ανατίθενται βάσει υπεργολαβίας σε διαχειριστή υποδοµής ή σιδηροδροµική επιχείρηση ή οντότητα προµηθειών.

1.
Η αρχή για την ασφάλεια εκτελεί τα καθήκοντά της µε ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο και µε διαφάνεια. Ειδικότερα, δίνει τη
δυνατότητα σε όλα τα µέρη να εκφράζουν τις απόψεις τους και
αιτιολογεί τις αποφάσεις της.
Απαντά άµεσα στα αιτήµατα και τις υποβαλλόµενες αιτήσεις και
διαβιβάζει τα αιτήµατά της για ενηµέρωση αµελλητί και εκδίδει
όλες τις αποφάσεις της εντός τεσσάρων µηνών αφού λάβει όλες
τις πληροφορίες που έχει ζητήσει. Μπορεί ανά πάσα στιγµή να
ζητεί την τεχνική συνδροµή των διαχειριστών υποδοµής και των
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή άλλων ειδικευµένων οργάνων όταν
επιτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 16.
Κατά την κατάρτιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου, η αρχή για
την ασφάλεια διαβουλεύεται µε όλα τα εµπλεκόµενα και ενδιαφερόµενα µέρη, µεταξύ των οποίων διαχειριστές υποδοµής, σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, κατασκευαστές και φορείς συντήρησης,
εκπροσώπους των χρηστών και του προσωπικού.
2.
Η αρχή για την ασφάλεια έχει το δικαίωµα να διενεργεί όλες
τις επιθεωρήσεις και έρευνες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά
έγγραφα, καθώς και στους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον
εξοπλισµό των διαχειριστών υποδοµής και των σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων.
3.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις της αρχής για την ασφάλεια υπόκεινται σε ένδικα µέσα.
4.
Οι αρχές για την ασφάλεια συµµετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών προκειµένου να εναρµονίζουν τα
κριτήρια που χρησιµοποιούν για τη λήψη των αποφάσεών τους σε
ολόκληρη την Κοινότητα. Η συνεργασία αποβλέπει ιδίως να διευκολύνει και να συντονίζει την πιστοποίηση της ασφάλειας των
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων στις οποίες έχουν παραχωρηθεί διεθνείς σιδηροδροµικές διαδροµές, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 15 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.
Ο Οργανισµός επικουρεί τις αρχές για την ασφάλεια στα καθήκοντά τους.
Άρθρο 18
Ετήσια έκθεση
Η αρχή για την ασφάλεια δηµοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για τις
δραστηριότητές της του προηγούµενου έτους και την αποστέλλει
στον Οργανισµό ως τις 30 Σεπτεµβρίου το αργότερο. Η έκθεση
περιλαµβάνει πληροφορίες για:
α) την εξέλιξη της σιδηροδροµικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης µιας συγκεντρωτικής κατάστασης σε επίπεδο κράτους
µέλους για τους Κ∆Α που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι·
β) σηµαντικές µεταβολές στις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόµων·
γ) τις εξελίξεις ως προς την πιστοποίηση της ασφάλειας και την
έγκριση της ασφάλειας·
δ) αποτελέσµατα και εµπειρίες από την εποπτεία διαχειριστών υποδοµής και σιδηροδροµικών επιχειρήσεων.
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Άρθρο 19
Υποχρέωση διερεύνησης
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή έρευνας από τον
φορέα διερεύνησης που προβλέπει το άρθρο 21 µετά από σοβαρά
σιδηροδροµικά ατυχήµατα, στόχος της οποίας είναι η πιθανή βελτίωση της σιδηροδροµικής ασφάλειας και η πρόληψη ατυχηµάτων.
2.
Πέραν των σοβαρών ατυχηµάτων, ο φορέας διερεύνησης που
αναφέρεται στο άρθρο 21 µπορεί να διερευνά τα ατυχήµατα και τα
συµβάντα που, υπό κάπως διαφορετικές συνθήκες, θα µπορούσαν
να έχουν οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήµατα, µεταξύ των οποίων
τεχνικές βλάβες στα διαρθρωτικά υποσυστήµατα ή στα στοιχεία
διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας ή του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος.
Ο φορέας διερεύνησης έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει
κατά πόσον πρέπει να διερευνηθεί ή όχι ένα τέτοιο ατύχηµα ή
συµβάν. Στην απόφασή του, λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
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α) πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος ή του συµβάντος, καθώς
και στο σχετικό τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις υποδοµής,
ελέγχου της κυκλοφορίας και σηµατοδότησης·
β) το δικαίωµα άµεσης καταγραφής των αποδεικτικών στοιχείων
και ελεγχόµενης αποµάκρυνσης των συντριµµιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδοµής για εξέταση ή ανάλυση·
γ) πρόσβαση και δικαίωµα χρήσης των στοιχείων των συσκευών
καταγραφής επί των τρένων, καθώς και του εξοπλισµού εγγραφής φωνητικών µηνυµάτων και δεδοµένων για τη λειτουργία
του συστήµατος σηµατοδότησης και ελέγχου της κυκλοφορίας·
δ) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της νεκροψίας των θυµάτων·
ε) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της εξέτασης του προσωπικού του
τρένου και του λοιπού σιδηροδροµικού προσωπικού που εµπλέκεται στο ατύχηµα ή συµβάν·
στ) η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων του εµπλεκόµενου σιδηροδροµικού προσωπικού και λοιπών µαρτύρων·

α) η σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του συµβάντος·

ζ) πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία που
τηρεί ο διαχειριστής της υποδοµής, οι εµπλεκόµενες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και η αρχή για την ασφάλεια.

β) εάν αυτό εντάσσεται σε µια σειρά ατυχηµάτων ή συµβάντων
σηµαντικών σε επίπεδο συστήµατος, ως σύνολο·

3.
Η έρευνα πραγµατοποιείται ανεξαρτήτως οποιασδήποτε δικαστικής ανάκρισης.

γ) οι επιπτώσεις του για τη σιδηροδροµική ασφάλεια σε κοινοτικό
επίπεδο και

Άρθρο 21

δ) τα αιτήµατα διαχειριστών υποδοµής, σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, της αρµόδιας για την ασφάλεια αρχής ή των κρατών
µελών.
3.
Η έκταση των ερευνών και η διαδικασία που εφαρµόζεται
κατά τη διεξαγωγή τους, καθορίζονται από τον φορέα διερεύνησης,
λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές και τους στόχους των άρθρων 20
και 22, καθώς και σε συνάρτηση µε τα διδάγµατα που αναµένεται
να συναχθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας από το ατύχηµα ή το
συµβάν.
4.
Η έρευνα δεν αφορά επ' ουδενί την απόδοση υπαιτιότητας ή
ευθύνης.
Άρθρο 20
Καθεστώς έρευνας
1.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων
εσωτερικών τους νοµικών συστηµάτων, ένα νοµικό καθεστώς έρευνας που θα επιτρέπει στους υπευθύνους ερευνών να εκτελούν το
έργο τους κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο και το συντοµότερο δυνατόν.
2.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία των κρατών µελών και,
οσάκις εδείκνυται, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες για τη δικαστική
ανάκριση αρχές, δίδεται, το συντοµότερο δυνατόν, στους διενεργούντες την έρευνα:

Φορέας διερεύνησης
1.
Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι τα ατυχήµατα και τα
συµβάντα που αναφέρονται στο άρθρο 19 διερευνώνται από µόνιµο
φορέα, ο οποίος περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον άτοµο ικανό να
επιτελεί τα καθήκοντα του υπεύθυνου έρευνας σε περίπτωση ατυχήµατος ή συµβάντος. Ο εν λόγω φορέας είναι ανεξάρτητος ως
προς την οργάνωση, τη νοµική µορφή και τη λήψη αποφάσεων από
οποιονδήποτε διαχειριστή υποδοµής, σιδηροδροµική επιχείρηση,
φορέα χρέωσης, φορέα κατανοµής και κοινοποιηµένο οργανισµό
και από οποιονδήποτε τρίτο µε συµφέροντα αντικρουόµενα µε τα
καθήκοντα που ανατίθενται στον φορέα διερεύνησης. Επιπλέον,
είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από την αρχή για την ασφάλεια
και από οποιονδήποτε σιδηροδροµικό ρυθµιστικό φορέα.
2.
Ο φορέας διερεύνησης ασκεί τα εκτελεστικά του καθήκοντα
ανεξαρτήτως των οργανισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
και, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να µπορεί να διαθέτει επαρκείς
πόρους. Στους διενεργούντες την έρευνα δίδεται καθεστώς που
τους παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας.
3.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδοµής και, οσάκις ενδείκνυται η αρχή
για την ασφάλεια, υποχρεούνται να αναφέρουν άµεσα στον φορέα
διερεύνησης τα ατυχήµατα και τα συµβάντα που αναφέρονται στο
άρθρο 19. Ο φορέας διερεύνησης πρέπει να είναι σε θέση να
ανταποκρίνεται σε αυτές τις αναφορές και να προβαίνει στις απαραίτητες ρυθµίσεις για την έναρξη της έρευνας µία το αργότερο
εβδοµάδα αφού λάβει την έκθεση σχετικά µε το εν προκειµένω
ατύχηµα ή συµβάν.
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4.
Ο φορέας διερεύνησης µπορεί να συνδυάζει τα καθήκοντα
που αναλαµβάνει βάσει της παρούσας οδηγίας µε τα καθήκοντα
διερεύνησης άλλων περιστατικών πέραν των σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και συµβάντων, ενόσω οι έρευνες αυτές δεν θέτουν σε
κίνδυνο την ανεξαρτησία του.
5.
Εφόσον είναι αναγκαίο, ο φορέας διερεύνησης µπορεί να ζητά
τη βοήθεια φορέων διερεύνησης άλλων κρατών µελών ή του Οργανισµού για την παροχή εµπειρογνωµοσύνης ή τη διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων, αναλύσεων ή αξιολογήσεων.
6.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέτουν στον φορέα διερεύνησης τη διεξαγωγή ερευνών για άλλα σιδηροδροµικά ατυχήµατα και
συµβάντα πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 19.
7.
Οι φορείς διερεύνησης συµµετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή
απόψεων και εµπειριών µε στόχο την κατάρτιση κοινών µεθόδων
έρευνας και κοινών αρχών παρακολούθησης της συνέχειας που
δίδεται στις συστάσεις για την ασφάλεια, καθώς και την προσαρµογή στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο.
Ο Οργανισµός επικουρεί τους φορείς διερεύνησης στα καθήκοντά
τους.
Άρθρο 22
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4.
Ο φορέας διερεύνησης ολοκληρώνει τις εξετάσεις του τόπου
του ατυχήµατος, το ταχύτερο δυνατό, προκειµένου ο διαχειριστής
της υποδοµής να είναι σε θέση να αποκαταστήσει την υποδοµή και
να την ανοίξει για τις σιδηροδροµικές µεταφορές όσο το δυνατόν
συντοµότερα.
Άρθρο 23
Εκθέσεις
1.
Για µια έρευνα ενός ατυχήµατος ή συµβάντος που αναφέρεται
στο άρθρο 19 εκπονούνται εκθέσεις σε µορφή ανάλογη µε το είδος
και τη σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του συµβάντος και τη σηµασία των πορισµάτων. Στις εκθέσεις δηλώνονται οι στόχοι των ερευνών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, και περιλαµβάνονται, όπου απαιτείται, συστάσεις για την ασφάλεια.
2.
Ο φορέας διερεύνησης δηµοσιεύει την τελική έκθεση το
συντοµότερο δυνατόν, και κατά κανόνα το αργότερο εντός 12
µηνών µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το περιστατικό. Στην έκθεση τηρείται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η
δοµή που καθορίζεται στο παράρτηµα V. Η έκθεση, µαζί µε τις
συστάσεις ασφάλειας, κοινοποιείται στα εµπλεκόµενα µέρη που
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3, καθώς και στους ενδιαφερόµενους φορείς και µέρη άλλων κρατών µελών.

∆ιενέργεια έρευνας
1.
Η διερεύνηση ενός ατυχήµατος ή συµβάντος που αναφέρεται
στο άρθρο 19 διενεργείται από τον φορέα διερεύνησης του κράτους µέλους στο οποίο συνέβη. Εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί σε ποιο κράτος µέλος συνέβη ή εάν συνέβη σε συνοριακή
εγκατάσταση µεταξύ δύο κρατών µελών ή πλησίον αυτής, οι αρµόδιοι φορείς συµφωνούν ποιος από τους δύο θα αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας ή συµφωνούν να συνεργασθούν για την πραγµατοποίησή της. Στην πρώτη περίπτωση, ο άλλος φορέας έχει το
δικαίωµα να συµµετέχει στην έρευνα και να λαµβάνει πλήρη γνώση
των αποτελεσµάτων της.
Φορείς διερεύνησης άλλου κράτους µέλους καλούνται να συµµετάσχουν σε έρευνες οσάκις στο ατύχηµα ή το συµβάν ενέχεται σιδηροδροµική επιχείρηση εγκατεστηµένη στο εν λόγω κράτος µέλος
και εγκεκριµένη από αυτό.
Η παρούσα παράγραφος δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να συµφωνούν ότι οι σχετικοί φορείς θα πρέπει να διεξάγουν έρευνες σε
συνεργασία υπό άλλες συνθήκες.
2.
Για κάθε ατύχηµα ή συµβάν ο αρµόδιος για την έρευνα
φορέας εξασφαλίζει τα ενδεδειγµένα µέσα, µεταξύ των οποίων
την απαραίτητη για την εκτέλεση της έρευνας πραγµατογνωµοσύνη
σε λειτουργικά και τεχνικά θέµατα. Η πραγµατογνωµοσύνη διενεργείται από τον φορέα διερεύνησης ή από εξωτερικό φορέα ανάλογα
µε τον χαρακτήρα του προς διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος.
3.
Η έρευνα διενεργείται µε τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια
και εξασφαλίζει ότι όλα τα εµπλεκόµενα µέρη εκφράζουν τις απόψεις τους και λαµβάνουν γνώση των αποτελεσµάτων. Ο σχετικός
διαχειριστής υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, η αρχή
για την ασφάλεια, τα θύµατα και οι συγγενείς τους, οι ιδιοκτήτες
των περιουσιακών στοιχείων που υπέστησαν ζηµίες, οι κατασκευαστές, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι εκπρόσωποι του προσωπικού και των χρηστών ενηµερώνονται τακτικά για
την έρευνα και την πρόοδό της και έχουν, στο µέτρο του δυνατού,
την ευκαιρία να υποβάλλουν τις γνώµες και απόψεις τους κατά την
έρευνα και τη δυνατότητα να σχολιάζουν πληροφορίες που περιέχονται στα σχέδια εκθέσεων.

3.
Ο φορέας διερεύνησης δηµοσιεύει ετησίως ως τις 30 Σεπτεµβρίου το αργότερο ετήσια έκθεση απολογισµού για όλες τις έρευνες που διενεργήθηκαν το προηγούµενο έτος, τις συστάσεις ασφάλειας που εκδόθηκαν και τα µέτρα που ελήφθησαν σύµφωνα µε τις
προεκδοθείσες συστάσεις.
Άρθρο 24
Πληροφορίες προς διαβίβαση στον Οργανισµό
1.
Εντός µίας εβδοµάδας µετά τη λήψη της απόφασης να αρχίσει η διεξαγωγή έρευνας, ο φορέας διερεύνησης ενηµερώνει σχετικά
τον Οργανισµό. Παρέχονται πληροφορίες για την ηµεροµηνία, την
ώρα και τον τόπο του περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις
συνέπειές του όσον αφορά την απώλεια ζώων, τραυµατισµών και
υλικών ζηµιών.
2.
Ο φορέας διερεύνησης διαβιβάζει στον Οργανισµό αντίγραφο
των τελικών εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος
2, καθώς και της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 23
παράγραφος 3.
Άρθρο 25
Συστάσεις ασφάλειας
1.
Σύσταση ασφάλειας που εκδίδεται από έναν φορέα διερεύνησης δεν δηµιουργεί σε καµία περίπτωση τεκµήριο υπαιτιότητας ή
ευθύνης για ατύχηµα ή συµβάν.
2.
Οι συστάσεις απευθύνονται στην αρχή για την ασφάλεια και,
όπου απαιτείται λόγω του χαρακτήρα της σύστασης, σε άλλους
φορείς ή αρχές του κράτους µέλους ή άλλων κρατών µελών. Τα
κράτη µέλη και οι αρχές τους για την ασφάλεια λαµβάνουν τα
απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι συστάσεις για την
ασφάλεια που εκδίδονται από τους φορείς διερεύνησης λαµβάνονται δεόντως υπόψη και, οσάκις ενδείκνυται, ακολουθούνται από
τις δέουσες ενέργειες.
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3.
Η αρχή για την ασφάλεια, καθώς και άλλες αρχές ή φορείς ή,
οσάκις ενδείκνυται, άλλα κράτη µέλη αποδέκτες των συστάσεων
ενηµερώνουν τουλάχιστον ετησίως το φορέα διερεύνησης για τα
µέτρα που λαµβάνονται ή προγραµµατίζονται σε συνέχεια της
σύστασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 26
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1. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
Οι απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελµατική ικανότητα πληρούνται όταν η αιτούσα σιδηροδροµική επιχείρηση έχει ή θα
έχει διαχειριστική οργάνωση µε τις απαραίτητες γνώσεις και
πείρα για την ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση επιχειρησιακού
ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών
που ορίζονται στην άδεια εκµετάλλευσης».
2. Στο παράρτηµα, το τµήµα ΙΙ διαγράφεται.

Αναπροσαρµογή των παραρτηµάτων
Τα παραρτήµατα αναπροσαρµόζονται βάσει της τεχνικής και επιστηµονικής προόδου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται
στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

Άρθρο 30
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2001/14/ΕΚ
Η οδηγία 2001/14/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 27
∆ιαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε
δυνάµει του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ.
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου
του άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την
κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών
και τις χρεώσεις για τη χρήση της σιδηροδροµικής υποδοµής».
2. Στο άρθρο 30 παράγραφος 2, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«στ) τις ρυθµίσεις για την πρόσβαση σύµφωνα µε το άρθρο 10
της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της . . ., για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόµων (*).
___________
(*) ΕΕ L . . .»

Άρθρο 28
Μέτρα εφαρµογής
1.
Τα κράτη µέλη δύνανται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής
κάθε µέτρο σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Οι
δέουσες αποφάσεις λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 27 παράγραφος 2.
2.
Κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, εξετάζει την εφαρµογή και την εκτέλεση των διατάξεων σχετικά µε την πιστοποίηση
και την έγκριση της ασφάλειας και, εντός δύο µηνών από την
παραλαβή σχετικού αιτήµατος, αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 27 παράγραφος 2 αν το σχετικό
µέτρο µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζεται. Η Επιτροπή ανακοινώνει
την απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και
τα κράτη µέλη.

3. Το άρθρο 32 διαγράφεται.
4. Στο άρθρο 34, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Μετά από αίτηση κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία η Επιτροπή, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, εξετάζει την
εφαρµογή και την εκτέλεση των διατάξεων που αφορούν τη
χρέωση, την κατανοµή χωρητικότητας και, εντός δύο µηνών
από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, αποφασίζει σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 35 παράγραφος 2 αν
το σχετικό µέτρο µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζεται. Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη».
Άρθρο 31
Έκθεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29
Τροποποιήσεις της οδηγίας 95/18/ΕΚ
Η οδηγία 95/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πριν από τις . . . (*), και, εν συνεχεία, κάθε πέντε έτη έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Η έκθεση συνοδεύεται, όπου είναι απαραίτητο, από προτάσεις για
περαιτέρω κοινοτική δράση.
(*) Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 32
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που
εφαρµόζονται σε περιπτώσεις παραβιάσεων των εθνικών διατάξεων
που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και λαµβάνουν
όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την εφαρµογή
τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές,
αναλογικές, αµερόληπτες και αποτρεπτικές.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή
ως την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 33 και κοινοποιούν
αµελλητί στην Επιτροπή οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση η
οποία τους επηρεάζει.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη καθορίζουν
τον τρόπο της αναφοράς αυτής.
Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 35
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 33
Εφαρµογή
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την
παρούσα οδηγία µέχρι τις . . . (*). Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

(*) ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

...
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κοινοί δείκτες ασφάλειας που καλούνται να αναφέρουν οι αρµόδιες για την ασφάλεια αρχές:
Οι δείκτες που αφορούν δραστηριότητες που εµπίπτουν στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) θα πρέπει να
διαχωρίζονται, εφόσον υποβάλλονται.
Εάν ανακαλυφθούν νέα γεγονότα ή σφάλµατα µετά την υποβολή της έκθεσης, οι δείκτες για ένα συγκεκριµένο έτος τροποποιούνται ή διορθώνονται από την αρχή για την ασφάλεια µε την πρώτη ευκαιρία και, το αργότερο, στο πλαίσιο της επόµενης
ετήσιας έκθεσης.
Για τους δείκτες για τα ατυχήµατα υπό το ακόλουθο τµήµα 1, εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για τις στατιστικές σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές (1), εφόσον διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες.
1. ∆είκτες σχετικά µε τα ατυχήµατα
1. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός ατυχηµάτων και κατανοµή ανά είδος ατυχήµατος µεταξύ των
ακολούθων:
— συγκρούσεις τρένων, µεταξύ των οποίων συγκρούσεις µε εµπόδια εντός της ελεύθερης διατοµής,
— εκτροχιασµοί τρένων,
— ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις, µεταξύ των οποίων ατυχήµατα µε πεζούς σε ισόπεδες διαβάσεις,
— ατυχήµατα που προκαλούνται σε άτοµα από κινούµενο τροχαίο υλικό,
— πυρκαγιές σε τροχαίο υλικό,
— άλλα.
Κάθε ατύχηµα αναφέρεται µε τον τύπο του πρωτογενούς ατυχήµατος, έστω κι αν οι συνέπειες του δευτερογενούς
ατυχήµατος είναι σοβαρότερες, π.χ. µια πυρκαγιά µετά από εκτροχιασµό.
2. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός σοβαρά τραυµατισµένων και νεκρών ανά είδος ατυχήµατος µε
κατανοµή στις παρακάτω κατηγορίες:
— επιβάτες (και σε σχέση µε το συνολικό αριθµό επιβατοχιλιοµέτρων),
— υπάλληλοι, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού των εργολάβων,
— χρήστες ισόπεδων διαβάσεων,
— άτοµα που βρίσκονται χωρίς άδεια στις σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις,
— άλλοι.
2. ∆είκτες σχετικά µε συµβάντα και αποσοβηθέντα ατυχήµατα
1. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός σπασµένων σιδηροτροχιών, λυγισµένων γραµµών και βλαβών
σηµατοδότησης λόγω τοποθέτησης σε λάθος πλευρά.
2. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός επικίνδυνων παραβιάσεων σηµατοδοτών.
3. Συνολικός και σχετικός (ανά συρµοχιλιόµετρο) αριθµός σπασµένων τροχών και αξόνων χρησιµοποιούµενου τροχαίου
υλικού.
(1) ΕΕ L 14 της 21.1.2003, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποίηθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1192/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 167 της
4.7.2003, σ. 13).
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3. ∆είκτες σχετικά µε τις συνέπειες των ατυχηµάτων
1. Συνολικό και σχετικό (ανά συρµοχιλιόµετρο) κόστος σε ευρώ όλων των ατυχηµάτων, στο οποίο, εάν είναι δυνατόν, θα
πρέπει να υπολογίζεται και να συµπεριλαµβάνεται:
— αποζηµίωση λόγω θανάτων και τραυµατισµών,
— αποζηµίωση για απώλεια ή ζηµία σε περιουσιακά στοιχεία επιβατών, προσωπικού ή τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των
ζηµιών που προκλήθηκαν στο περιβάλλον,
— το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής του τροχαίου υλικού και των σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν
ζηµίες,
— το κόστος λόγω καθυστερήσεων, διαταραχών και τροποποιήσεων της κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένου του
επιπλέον κόστους που συνεπάγεται το προσωπικό και η απώλεια µελλοντικών εσόδων.
Από το ανωτέρω κόστος αφαιρούνται οι αποζηµιώσεις που εισπράττονται ή που εκτιµάται ότι θα εισπραχθούν από
τρίτους, όπως τους ιδιοκτήτες των αυτοκίνητων οχηµάτων που εµπλέκονται στα ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις. Η
αποζηµίωση που εισπράττεται δυνάµει των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή των διαχειριστών υποδοµής δεν αφαιρείται.
2. Συνολικός και σχετικός (µε τον αριθµό των δεδουλευµένων ωρών) αριθµός ωρών εργασίας του προσωπικού και των
συµβασιούχων που χάθηκαν λόγω των ατυχηµάτων.
4. ∆είκτες σχετικά µε την τεχνική ασφάλεια της υποδοµής και την εφαρµογή της
1. Ποσοστό των χρησιµοποιούµενων σιδηροδροµικών γραµµών µε αυτόµατο σύστηµα προστασίας συρµών (ATP), ποσοστό
συρµοχιλιοµέτρων σε γραµµές µε λειτουργικά συστήµατα ΑΤΡ.
2. Αριθµός των ισόπεδων διαβάσεων (συνολικά και ανά χιλιόµετρο γραµµής). Ποσοστό των ισόπεδων διαβάσεων µε αυτόµατο ή χειροκίνητο σύστηµα προστασίας.
5. ∆είκτες σχετικά µε τη διαχείριση της ασφάλειας
1. Εσωτερικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν από διαχειριστές υποδοµής και σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στα
έγγραφα τεκµηρίωσης του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας. Συνολικός αριθµός περατωθέντων ελέγχων και ο
αριθµός ως ποσοστό των απαιτούµενων (ή/και προγραµµατισµένων) ελέγχων.
6. Ορισµοί
Οι αναφέρουσες αρχές µπορούν κατά την υποβολή των στοιχείων σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα να χρησιµοποιούν
ορισµούς των δεικτών και µεθόδους υπολογισµού του κόστους που εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο. Όλοι οι χρησιµοποιούµενοι ορισµοί και µέθοδοι υπολογισµού επεξηγούνται σε παράρτηµα της ετήσιας έκθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο
18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι εθνικές διατάξεις ασφαλείας που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8
περιλαµβάνουν:
1. κανόνες που αφορούν τους υφιστάµενους εθνικούς στόχους ασφάλειας και τις µεθόδους ασφάλειας·
2. κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας και την πιστοποίηση ασφάλειας των
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων·
3. κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις για την έγκριση της θέσης σε λειτουργία και της συντήρησης του νέου και σηµαντικά
τροποποιηµένου τροχαίου υλικού, οι οποίοι δεν καλύπτονται ακόµα από ΤΠ∆. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει κανόνες για την
ανταλλαγή τροχαίου υλικού µεταξύ σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, τα συστήµατα ταξινόµησης και τις απαιτήσεις σχετικά µε
τις διαδικασίες δοκιµών·
4. κοινοί κανόνες εκµετάλλευσης του σιδηροδροµικού δικτύου που δεν καλύπτονται ακόµα από ΤΠ∆, µεταξύ των οποίων
κανόνες που αφορούν το σύστηµα σηµατοδότησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας·
5. κανόνες στο πλαίσιο των οποίων θεσπίζονται οι απαιτήσεις για τις πρόσθετες εσωτερικές ρυθµίσεις λειτουργίας (εταιρικοί
κανόνες) που πρέπει να καθορισθούν από τους διαχειριστές υποδοµής και τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις·
6. κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιµα καθήκοντα ασφάλειας, µεταξύ των οποίων
κριτήρια επιλογής, καλή ιατρική κατάσταση και επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και πιστοποίηση, εφόσον δεν καλύπτονται
από ΤΠ∆·
7. κανόνες σχετικά µε τη διερεύνηση των ατυχηµάτων και συµβάντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Απαιτήσεις για το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας
Πρέπει να παρέχεται τεκµηρίωση για όλα τα τµήµατα του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, το οποίο περιγράφει
κυρίως την κατανοµή των αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο της οργάνωσης του διαχειριστή της υποδοµής ή της σιδηροδροµικής
επιχείρησης. Υποδεικνύει επιπλέον πώς διασφαλίζεται από τη διαχείριση ο έλεγχος στα διάφορα επίπεδα, πώς συµµετέχει το
προσωπικό και οι εκπρόσωποί του σε όλα τα επίπεδα και πώς εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης
της ασφάλειας.
2. Βασικά στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας
Τα βασικά στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας είναι:
α) πολιτική ασφάλειας εγκεκριµένη από το διευθύνοντα σύµβουλο του Οργανισµού και κοινοποιηµένη σε όλο το προσωπικό·
β) ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του Οργανισµού για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς και σχέδια και
διαδικασίες επίτευξης των στόχων·
γ) διαδικασίες για τη συµµόρφωση προς τα υφιστάµενα, νέα και τροποποιηµένα τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα ή άλλες
προϋποθέσεις σχετικές µε προδιαγραφές που θεσπίζονται στο πλαίσιο:
— των ΤΠ∆ ή
— των εθνικών κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 8 και στο παράρτηµα II ή
— άλλων σχετικών κανόνων ή
— αποφάσεων των αρχών
και διαδικασιών µε στόχο την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς τα πρότυπα και άλλες προϋποθέσεις σχετικές µε
προδιαγραφές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού και των δραστηριοτήτων·
δ) διαδικασίες και µέθοδοι αξιολόγησης των κινδύνων και εφαρµογής µέτρων ελέγχου των κινδύνων κάθε φορά που, λόγω
µεταβολής των όρων εκµετάλλευσης ή της εισαγωγής νέου υλικού, δηµιουργούνται νέοι κίνδυνοι για την υποδοµή ή τις
σιδηροδροµικές δραστηριότητες·
ε) εξασφάλιση προγραµµάτων κατάρτισης του προσωπικού και συστηµάτων τα οποία διασφαλίζουν ότι διατηρείται η
επάρκεια προσόντων του προσωπικού και εκτελούνται αναλόγως οι σχετικές αρµοδιότητες·
στ) ρυθµίσεις για την παροχή επαρκούς πληροφόρησης στο πλαίσιο του οργανισµού και, όπου απαιτείται, µεταξύ οργανισµών που εκµεταλλεύονται την ίδια υποδοµή·
ζ) διαδικασίες και µορφότυποι για τον τρόπο τεκµηρίωσης των πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια και καθορισµός
διαδικασίας ελέγχου της µορφής των ζωτικής σηµασίας πληροφοριών ασφάλειας·
η) διαδικασίες για την εξασφάλιση της αναφοράς, διερεύνησης και ανάλυσης ατυχηµάτων, συµβάντων, στοιχείων αποσοβηθέντων ατυχηµάτων και άλλων επικίνδυνων περιστατικών, καθώς και της λήψης των απαραίτητων προληπτικών µέτρων·
θ) εξασφάλιση σχεδίων δράσης και προειδοποίησης, καθώς και πληροφόρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα οποία
έχουν συµφωνηθεί µε τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές·
ι) διατάξεις για περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Προκειµένου η αρµόδια για την ασφάλεια αρχή να εκδώσει το συγκεκριµένο τµήµα του πιστοποιητικού ασφάλειας που αφορά
το δίκτυο, πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα:
— έγγραφα της σιδηροδροµικής επιχείρησης για τις ΤΠ∆ ή τµήµατα αυτών και, ενδεχοµένως, για τους εθνικούς κανόνες
ασφάλειας και λοιπούς κανόνες που εφαρµόζονται για τις δραστηριότητές της, το προσωπικό και το τροχαίο υλικό της,
καθώς και έγγραφα που τεκµηριώνουν τον τρόπο µε τον οποίο εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µέσω του συστήµατος
διαχείρισης της ασφάλειας,
— έγγραφα της σιδηροδροµικής επιχείρησης για τις διάφορες κατηγορίες του προσωπικού που απασχολείται ή που εκτελεί
καθήκοντα βάσει σύµβασης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω προσωπικό πληροί τις απαιτήσεις των ΤΠ∆ ή των εθνικών κανόνων και ότι έχει πιστοποιηθεί
δεόντως,
— έγγραφα της σιδηροδροµικής επιχείρησης για τους διάφορους τύπους τροχαίου υλικού που χρησιµοποιεί στις δραστηριότητές της, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω υλικό πληροί τις απαιτήσεις των ΤΠ∆ ή των
εθνικών κανόνων και ότι έχει πιστοποιηθεί δεόντως.
Προκειµένου να αποφεύγονται οι επαναλήψεις και να περιορίζεται ο όγκος των πληροφοριών, θα πρέπει να υποβάλλεται µόνο
συνοπτική τεκµηρίωση όσον αφορά τα στοιχεία που συµµορφώνονται προς τις ΤΠ∆ και άλλες απαιτήσεις των οδηγιών
96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
1. Συνοπτική παρουσίαση
Η συνοπτική παρουσίαση περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή του περιστατικού, πότε και πού έλαβε χώρα και τις συνέπειές
του. Αναφέρονται επίσης τα άµεσα αίτια, καθώς και οι παράγοντες που συνετέλεσαν και τα βαθύτερα αίτια, όπως προκύπτουν από τη διερεύνηση. Παρατίθενται οι βασικές συστάσεις και παρέχονται πληροφορίες για κάθε αποδέκτη.
2. Άµεσα γεγονότα του περιστατικού
1. Το περιστατικό:
— ηµεροµηνία, ακριβής ώρα και τόπος του περιστατικού,
— περιγραφή των γεγονότων και του χώρου του ατυχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των προσπαθειών των υπηρεσιών
διάσωσης και των επειγόντων περιστατικών,
— η απόφαση να αρχίσει η διεξαγωγή έρευνας, η σύνθεση της οµάδας έρευνας και η πραγµατοποίηση της έρευνας.
2. Το «σκηνικό» του περιστατικού:
— εµπλεκόµενο προσωπικό και εργολάβοι, καθώς και τρίτοι και µάρτυρες,
— οι συρµοί και η σύνθεσή τους, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού καταχώρισης του εµπλεκόµενου τροχαίου υλικού,
— περιγραφή της υποδοµής και του συστήµατος σηµατοδότησης — είδη γραµµών, αιχµές αλλαγών, αλληλοµανδάλωση,
σηµατοδότες, σύστηµα προστασίας τρένων,
— µέσα επικοινωνίας,
— έργα εκτελούµενα στο χώρο ή πλησίον αυτού,
— θέση σε εφαρµογή του σχεδίου για έκτακτο σιδηροδροµικό περιστατικό και επακόλουθη αλυσίδα γεγονότων,
— θέση σε εφαρµογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης των δηµόσιων υπηρεσιών διάσωσης, της αστυνοµίας και των
ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και επακόλουθη αλυσίδα γεγονότων.
3. Θάνατοι, τραυµατισµοί και υλικές ζηµίες:
— επιβάτες και τρίτοι, προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων των εργολάβων,
— φορτίο, αποσκευές και άλλα αγαθά,
— τροχαίο υλικό, υποδοµή και περιβάλλον.
4. Εξωτερικές συνθήκες:
— καιρικές συνθήκες και γεωγραφικά στοιχεία.
3. Φάκελος ερευνών και ανακρίσεων
1. Συνοπτική παρουσίαση των µαρτυριών (µε προστασία της ταυτότητας των ατόµων):
— σιδηροδροµικοί υπάλληλοι, συµπεριλαµβανοµένων των εργολάβων,
— άλλοι µάρτυρες.
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2. Το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας:
— η γενική οργάνωση και ο τρόπος µε τον οποίο δίδονται και εκτελούνται οι εντολές,
— απαιτήσεις για το προσωπικό και τρόπος επιβολής τους,
— διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων και λογιστικών ελέγχων, καθώς και τα αποτελέσµατά τους,
— διασύνδεση µεταξύ των διαφόρων παραγόντων της υποδοµής.
3. Κανόνες και κανονισµοί:
— σχετικοί κοινοτικοί και εθνικοί κανόνες και κανονισµοί,
— άλλοι κανόνες, όπως κανόνες λειτουργίας, τοπικές οδηγίες, απαιτήσεις για το προσωπικό, προδιαγραφές συντήρησης
και ισχύοντα πρότυπα.
4. Λειτουργία τροχαίου υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων:
— σύστηµα σηµατοδότησης και ελέγχου-χειρισµού, συµπεριλαµβανοµένων των καταχωρίσεων των αυτόµατων συσκευών
καταγραφής στοιχείων,
— υποδοµή,
— εξοπλισµός επικοινωνιών,
— τροχαίο υλικό, συµπεριλαµβανοµένων των καταχωρίσεων των αυτόµατων συσκευών καταγραφής στοιχείων.
5. Τεκµηρίωση για το λειτουργικό σύστηµα:
— µέτρα που λαµβάνονται από το προσωπικό για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και τη σηµατοδότηση,
— ανταλλαγή φωνητικών µηνυµάτων σχετικών µε το περιστατικό, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων από τις καταγραφές,
— µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία και την περιφρούρηση του χώρου του περιστατικού.
6. ∆ιασύνδεση ανθρώπου-µηχανής:
— χρόνος εργασίας του εµπλεκόµενου προσωπικού,
— ιατρικές και προσωπικές καταστάσεις µε επιπτώσεις στο περιστατικό, συµπεριλαµβανοµένης της ύπαρξης σωµατικής ή
ψυχολογικής έντασης,
— σχεδιασµός του εξοπλισµού µε επιπτώσεις στη διασύνδεση ανθρώπου — µηχανής.
7. Προγενέστερα περιστατικά παρόµοιου χαρακτήρα.
4. Ανάλυση και συµπεράσµατα
1. Τελικός απολογισµός της αλυσίδας γεγονότων:
— εξαγωγή των συµπερασµάτων για το περιστατικό, µε βάση τα γεγονότα που προέκυψαν στο πλαίσιο του τµήµατος 3.
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2. Συζήτηση:
— ανάλυση των περιστατικών που προέκυψαν στο πλαίσιο του τµήµατος 3, µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για
τα αίτια του περιστατικού και τις επιδόσεις των υπηρεσιών διάσωσης.
3. Συµπεράσµατα:
— άµεσα και έµµεσα αίτια του περιστατικού, συµπεριλαµβανοµένων των παραγόντων που συνετέλεσαν σε αυτό και
σχετίζονται µε τις ενέργειες των εµπλεκόµενων προσώπων, ή την κατάσταση του τροχαίου υλικού ή των τεχνικών
εγκαταστάσεων,
— βασικά αίτια που συνδέονται µε τις ικανότητες, τις διαδικασίες και τη συντήρηση,
— βαθύτερα αίτια που συνδέονται µε τις προϋποθέσεις του ρυθµιστικού πλαισίου και την εφαρµογή του συστήµατος
διαχείρισης της ασφάλειας.
4. Συµπληρωµατικές παρατηρήσεις:
— ανεπάρκειες και αδυναµίες που αποκάλυψε η έρευνα, χωρίς συνάφεια όµως µε τα συµπεράσµατα για τα αίτια.
5. Ληφθέντα µέτρα
— Κατάλογος των µέτρων που έχουν ήδη ληφθεί ή υιοθετηθεί ως αποτέλεσµα του περιστατικού.
6. Συστάσεις
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1)

(1) Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 56/2003
που καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 26 Ιουνίου 2003
για την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . ./2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της . . ., σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων
(2003/C 270 E/04)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Η οδηγία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου
1995, σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (6), ορίζει ότι όλες οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει
να είναι κάτοχοι άδειας και ότι µία άδεια που εκδίδεται σε ένα
κράτος µέλος ισχύει σε όλη την Κοινότητα.

(4)

Η οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την
κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών
και τις χρεώσεις για τη χρήση της σιδηροδροµικής υποδοµής
καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας (7), καθιερώνει ένα
νέο πλαίσιο µε στόχο τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου δίχως σύνορα.

(5)

Οι τεχνικές και λειτουργικές διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα
στα σιδηροδροµικά συστήµατα των κρατών µελών κατέστησαν
στεγανές τις εθνικές σιδηροδροµικές αγορές και δεν επέτρεψαν
τη δυναµική ανάπτυξη του συγκεκριµένου τοµέα σε ευρωπαϊκή
κλίµακα. Η οδηγία 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της
23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (8), και η οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη
διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος (9), προσδιορίζουν ουσιαστικές απαιτήσεις
και καθιερώνουν έναν µηχανισµό που αποβλέπει στην εκπόνηση υποχρεωτικών τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας.

(6)

Η ταυτόχρονη αναζήτηση των στόχων της ασφάλειας και της
διαλειτουργικότητας προϋποθέτει ένα σηµαντικό τεχνικό έργο
το οποίο πρέπει να καθοδηγείται από έναν εξειδικευµένο οργανισµό. Γι' αυτό προκύπτει η ανάγκη της ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη ∆ιαλειτουργικότητα των Σιδηροδρόµων, ο οποίος εφεξής αποκαλείται «Οργανισµός», που θα λειτουργεί στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο
και µε τρόπο που σέβεται την εξισορρόπηση εξουσιών στους
κόλπους της Κοινότητας. Η δηµιουργία ενός τέτοιου οργανισµού επιτρέπει τον συνυπολογισµό, µε βάση υψηλά επίπεδα
εµπειρογνωµοσύνης, των σκοπών της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού δικτύου
και, εποµένως, συµβάλει στην αναζωογόνηση του σιδηροδροµικού τοµέα και στην επίτευξη των γενικών στόχων της κοινής
πολιτικής µεταφορών.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

Η προοδευτική υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
χώρου δίχως σύνορα επιβάλλει την ανάληψη µιας κοινοτικής
δράσης αναφορικά µε τις τεχνικές ρυθµίσεις που εφαρµόζονται
στον τοµέα των σιδηροδρόµων, όσον αφορά τόσο τις τεχνικές
πλευρές όσο και τα ζητήµατα ασφαλείας, δύο πτυχές, άλλωστε, οι οποίες είναι αλληλένδετες.

Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου
1991, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων (5),
προβλέπει την σταδιακή ελευθέρωση των δικαιωµάτων πρόσβασης στην υποδοµή για κάθε κοινοτική σιδηροδροµική επιχείρηση η οποία διαθέτει άδεια και επιθυµεί να παράσχει υπηρεσίες µεταφοράς εµπορευµάτων.

ΕΕ C 126 Ε της 28.5.2002, σ. 323.
ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 131.
ΕΕ C 66 της 19.3.2003, σ. 5.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . . (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 1).

(6) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 70· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 26).
(7) ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/844/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 289 της 26.10.2002,
σ. 30).
(8) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.
(9) ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1.
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Ο Οργανισµός, προκειµένου να προωθήσει τη δηµιουργία
ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου χωρίς σύνορα και να συµβάλει στην αναζωογόνηση του τοµέα των σιδηροδρόµων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα ουσιώδη πλεονεκτήµατά του σε
θέµατα ασφάλειας, θα πρέπει να συµβάλει στην ανάπτυξη
πραγµατικού ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού πολιτισµού και να
αποτελέσει ουσιαστικό όργανο διαλόγου, διαβούλευσης και
ανταλλαγών µεταξύ όλων των σιδηροδροµικών παραγόντων,
µε σεβασµό των αρµοδιοτήτων ενός εκάστου.
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(14) Η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου θα πρέπει να

ενισχυθεί και η επιλογή των νέων επενδυτικών σχεδίων που
χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα θα πρέπει να γίνεται
µε κριτήριο την τήρηση του στόχου της διαλειτουργικότητας,
ο οποίος καθορίζεται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών
για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (2).
(15) Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέχεια των εργασιών, οι

(8)

(9)

Η οδηγία 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της . . ., για την ασφάλεια των κοινοτικών
σιδηροδρόµων (1) («οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων»), προβλέπει τον προσδιορισµό κοινών δεικτών ασφαλείας,
κοινών στόχων ασφαλείας και κοινών µεθόδων ασφαλείας. Για
την ανάπτυξη αυτών των µέσων, χρειάζεται µία ανεξάρτητη
τεχνική εµπειρογνωµοσύνη.
Προκειµένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης
πιστοποιητικών ασφαλείας στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,
είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί µια εναρµονισµένη µορφή πιστοποιητικών ασφαλείας και µια εναρµονισµένη µορφή αίτησης
για χορήγηση πιστοποιητικών ασφαλείας.

(10) Η οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων προβλέπει την

εξέταση των µέτρων ασφαλείας που λαµβάνονται σε εθνικό
επίπεδο από τη σκοπιά της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας. Για το σκοπό αυτό, καθίσταται απαραίτητη µία γνωµοδότηση, η οποία θα στηρίζεται σε ανεξάρτητη και ουδέτερη
εµπειρογνωµοσύνη.
(11) Επί θεµάτων που άπτονται της ασφάλειας, είναι σηµαντικό να

διασφαλισθεί ο µέγιστος βαθµός διαφάνειας και να εξασφαλισθεί µία αποτελεσµατική ροή των πληροφοριών. Επί του
παρόντος δεν προβλέπεται ακόµη µία ανάλυση των επιδόσεων,
η οποία θα διεξάγεται µε βάση κοινούς δείκτες και θα συσχετίζει όλους τους παράγοντες του τοµέα, και θα ήταν σκόπιµο
να αναπτυχθεί ένα τέτοιο µέσο. Όσον αφορά τις στατιστικές,
χρειάζεται µία στενή συνεργασία µε την Eurostat.
(12) Οι αρµόδιοι εθνικοί οργανισµοί για την ασφάλεια των σιδηρο-

δρόµων, οι ρυθµιστικοί φορείς και οι υπόλοιπες εθνικές αρχές
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν µία ανεξάρτητη
τεχνική γνωµοδότηση όταν χρειάζεται να λάβουν γνώση για
υποθέσεις που αφορούν πλείονα κράτη µέλη.
(13) Η οδηγία 2001/16/ΕΚ ορίζει ότι, το αργότερο µέχρι τις

20 Απριλίου 2004, θα πρέπει να εκπονηθεί µία πρώτη
οµάδα τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆). Η
Επιτροπή ανέθεσε εντολή για την εκτέλεση αυτών των εργασιών στην ευρωπαϊκή ένωση για τη διαλειτουργικότητα των
σιδηροδρόµων (AEIF), στην οποία συµµετέχουν οι κατασκευαστές σιδηροδροµικού υλικού καθώς και οι φορείς εκµετάλλευσης και διαχειριστές υποδοµής. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα
για τη διαφύλαξη της εµπειρίας που αποκτήθηκε από τους
επαγγελµατίες του κλάδου στο πλαίσιο της AEIF. Η συνεχής
διεξαγωγή των εργασιών, όπως και η εξέλιξη των ΤΠ∆ µε την
πάροδο του χρόνου, προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός µόνιµου
τεχνικού πλαισίου.
(1) ΕΕ L . . .

οµάδες εργασίας οι οποίες θα συσταθούν από τον Οργανισµό
θα πρέπει να στηρίζονται, εφόσον χρειάζεται, στη σύνθεση της
AEIF, η οποία θα συµπληρωθεί από επιπλέον µέλη.
(16) Η συντήρηση του τροχαίου υλικού συνιστά ένα σηµαντικό

στοιχείο του συστήµατος ασφαλείας. Τη στιγµή αυτή δεν
υπάρχει µία πραγµατική ευρωπαϊκή αγορά στον τοµέα της
συντήρησης σιδηροδροµικού υλικού, ελλείψει ενός συστήµατος πιστοποίησης των εργαστηρίων συντήρησης. Η κατάσταση
αυτή συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον τοµέα και την
πραγµατοποίηση διαδροµών χωρίς φορτίο. Ένα ευρωπαϊκό
σύστηµα πιστοποίησης των εργαστηρίων συντήρησης, θα πρέπει, συνεπώς, να αναπτυχθεί σταδιακά.
(17) Οι απαιτούµενες επαγγελµατικές ικανότητες για τους οδηγούς

των τρένων αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο τόσο για την
ασφάλεια όσο και για τη διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη.
Επιπλέον, συνιστούν και προϋπόθεση για την εξασφάλιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζόµενων στον σιδηροδροµικό
τοµέα. Η προσέγγιση αυτού του ζητήµατος θα πρέπει να γίνει
µέσα στο υφιστάµενο πλαίσιο για τον κοινωνικό διάλογο. Ο
Οργανισµός θα πρέπει να παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη για το συνυπολογισµό αυτού του ζητήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
(18) Η καταγραφή αποτελεί, πρώτα και κύρια, µία πράξη αναγνώ-

ρισης της ικανότητας ενός τροχαίου υλικού να κυκλοφορεί
στο πλαίσιο προδιαγεγραµµένων όρων. Η καταγραφή του υλικού θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αµεροληψία και εµπίπτει στην αρµοδιότητα των δηµόσιων αρχών. Ο
Οργανισµός θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη ενόψει
της εγκαθίδρυσης ενός συστήµατος καταγραφής του τροχαίου
υλικού.
(19) Με στόχο τη διασφάλιση του µέγιστου βαθµού διαφάνειας και

της ισότιµης πρόσβασης όλων των µερών σε χρήσιµες πληροφορίες, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία της διαλειτουργικότητας. Το ίδιο ισχύει για τις άδειες και τα πιστοποιητικά
ασφαλείας. Ο Οργανισµός θα πρέπει να παρέχει αποτελεσµατικά µέσα για την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών.
(20) Η προώθηση της καινοτοµίας στον τοµέα της ασφάλειας και

της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόµων είναι σηµαντικό
καθήκον το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνει ο Οργανισµός.
Οιαδήποτε χρηµατοδοτική βοήθεια χορηγείται, εν προκειµένω,
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισµού, δεν θα
πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση της σχετικής
αγοράς.
(2) ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185 της 6.7.2001, σ. 1).
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(21) Προκειµένου να εκπληρώσει σωστά τα καθήκοντά του, ο

Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει νοµική προσωπικότητα
και έναν αυτόνοµο προϋπολογισµό ο οποίος θα χρηµατοδοτείται κυρίως µε επιδότηση της Κοινότητας. Για να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Οργανισµού κατά τη διαχείριση των
καθηµερινών υποθέσεων και στο πλαίσιο των γνωµοδοτήσεων
και συστάσεων που εκδίδει, ο εντεταλµένος διευθυντής του
Οργανισµού θα πρέπει να διαθέτει πλήρεις αρµοδιότητες και
το προσωπικό του Οργανισµού θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο.
(22) Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία του Οργα-

νισµού, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συµβούλιο, στο οποίο ανατίθενται
οι αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού,
την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, την έγκριση του
κατάλληλου δηµοσιονοµικού κανονισµού, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών λήψης αποφάσεων εκ µέρους του Οργανισµού, την έγκριση του προγράµµατος εργασίας του, την
έγκριση του προϋπολογισµού του, τον καθορισµό πολιτικής
για τις επισκέψεις στα κράτη µέλη καθώς και το διορισµό του
εντεταλµένου διευθυντή.

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες
που πραγµατοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της
Απάτης (OLAF) (2).
(26) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, δηλαδή

η σύσταση ενός εξειδικευµένου οργανισµού που θα αναλάβει
την επεξεργασία κοινών λύσεων σε θέµατα που άπτονται της
ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόµων,
δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη
και δύνανται συνεπώς, λόγω του συλλογικού χαρακτήρα των
εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν, να επιτευχθούν καλύτερα
σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να λάβει µέτρα
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται
στο άρθρο 5 της συνθήκης. ∆υνάµει της αρχής της αναλογικότητας, η οποία αναφέρεται στο προαναφερόµενο άρθρο, ο
παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη των στόχων αυτών,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

(23) Προκειµένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια κατά τη λήψη

αποφάσεων από το διοικητικό συµβούλιο, οι εκπρόσωποι
των ενδιαφερόµενων κλάδων θα πρέπει να παρίστανται µεν
στις συζητήσεις αλλά δεν θα πρέπει να διαθέτουν δικαίωµα
ψήφου, δεδοµένου ότι το δικαίωµα αυτό ανήκει αποκλειστικά
στους εκπροσώπους των δηµόσιων αρχών που καλούνται να
γνωµοδοτήσουν ενώπιον των αρχών δηµοκρατικού ελέγχου. Οι
εκπρόσωποι του κλάδου θα πρέπει να διορίζονται από την
Επιτροπή µε κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητά τους, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, έναντι των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων,
των διαχειριστών υποδοµών, της σιδηροδροµικής βιοµηχανίας,
των εργατικών ενώσεων, των επιβατών και των φορτωτών.
(24) Οι εργασίες του Οργανισµού θα πρέπει να χαρακτηρίζονται

από διαφάνεια. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο ουσιαστικός
έλεγχος από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το
σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να καλεί σε ακροάσεις τον εντεταλµένο διευθυντή
του Οργανισµού. Ο Οργανισµός θα πρέπει επίσης να εφαρµόζει τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση
του κοινού στα έγγραφα.
(25) Κατά τα τελευταία χρόνια, µε τη δηµιουργία όλο και περισ-

σότερων αποκεντρωµένων οργανισµών, η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή επεδίωξε να βελτιώσει τη διαφάνεια και τον
έλεγχο της διαχείρισης των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων προς
τους οργανισµούς αυτούς, ιδίως σε ό,τι αφορά την εγγραφή
των εισφορών στον προϋπολογισµό, το δηµοσιονοµικό έλεγχο,
την εξουσία περί χορήγησης απαλλαγής, τη συµµετοχή στο
συνταξιοδοτικό καθεστώς και την εσωτερική διαδικασία του
προϋπολογισµού (κώδικας συµπεριφοράς). Παροµοίως, ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε
τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) (1), θα πρέπει να
εφαρµόζεται άνευ περιορισµών στον Οργανισµό, ο οποίος θα
πρέπει να προσχωρήσει στη διοργανική συµφωνία, της
25ης Μαΐου 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
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ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Σύσταση και στόχοι του Οργανισµού
Ο παρών κανονισµός ιδρύει Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σιδηροδρόµων,
που καλείται εφεξής «Οργανισµός».
Στόχος του Οργανισµού είναι να συµβάλλει, σε τεχνικό επίπεδο,
στην εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας που αποβλέπει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του τοµέα των σιδηροδρόµων
αυξάνοντας το επίπεδο διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών
συστηµάτων και στην ανάπτυξη µιας κοινής προσέγγισης ως προς
την ασφάλεια του ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος, ώστε
να συντελέσει στην δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
χώρου δίχως σύνορα που θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
Για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων, ο Οργανισµός
λαµβάνει πλήρως υπόψη τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και τους ειδικούς περιορισµούς που συνεπάγονται
οι σιδηροδροµικές διασυνδέσεις µε τρίτες χώρες.
Άρθρο 2
Χαρακτήρας των πράξεων του Οργανισµού
Ο Οργανισµός δύναται:
α) να απευθύνει συστάσεις προς την Επιτροπή, όσον αφορά την
εφαρµογή των άρθρων 6, 7, 12, 14, 16, 17 και 18·
β) να διατυπώνει γνώµες προς την Επιτροπή κατ' εφαρµογή των
άρθρων 8, 13 και 15, και προς τις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών κατ' εφαρµογή του άρθρου 10.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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Άρθρο 3

Άρθρο 5

Σύνθεση των οµάδων εργασίας

∆ιαβούλευση µε τους πελάτες και τους επιβάτες των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών

1.
Για την κατάρτιση των συστάσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 6, 7, 12, 14, 16, 17 και 18, ο Οργανισµός συστήνει
περιορισµένο αριθµό οµάδων εργασίας. Αυτές οι οµάδες εργασίας
βασίζονται, αφενός, στην εµπειρογνωµοσύνη που έχουν αναπτύξει
οι επαγγελµατίες του τοµέα των σιδηροδρόµων, και ιδίως στην
πείρα που έχει αποκτήσει η ευρωπαϊκή ένωση για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόµων (AEIF), και, αφετέρου, στην εµπειρογνωµοσύνη των αρµόδιων εθνικών αρχών. Ο Οργανισµός εξασφαλίζει
ότι οι οµάδες εργασίας του είναι ικανές και αντιπροσωπευτικές και
ότι εκπροσωπούνται σε αυτές επαρκώς οι κλάδοι της βιοµηχανίας
και οι χρήστες που θίγονται από µέτρα τα οποία ενδέχεται να
προταθούν από την Επιτροπή βάσει συστάσεων που της απευθύνει
ο Οργανισµός. Οι εργασίες των οµάδων εργασίας πρέπει να είναι
διαφανείς.
2.
Ο Οργανισµός διαβιβάζει το εγκριθέν πρόγραµµα εργασιών
στους αντιπροσωπευτικούς φορείς του τοµέα των σιδηροδρόµων
που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κατάλογος
αυτών των φορέων καταρτίζεται από την επιτροπή που αναφέρεται
στο άρθρο 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Κάθε φορέας ή/και οµάδα
φορέων διαβιβάζει στον Οργανισµό τον κατάλογο των πλέον εξειδικευµένων εµπειρογνωµόνων οι οποίοι είναι εντεταλµένοι να την
εκπροσωπούν σε κάθε οµάδα εργασίας.
3.
Οι εθνικές αρχές για την ασφάλεια, που ορίζονται στο άρθρο
16 της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, ορίζουν τους
αντιπροσώπους τους για τις οµάδες εργασίας στις οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν.
4.
Ο Οργανισµός µπορεί να συµπληρώσει εν ανάγκη τις οµάδες
εργασίας µε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες αναγνωρισµένους για
την ειδικότητά τους στον οικείο τοµέα.
5.
Των οµάδων εργασίας προεδρεύει εκπρόσωπος του Οργανισµού.

Όταν οι εργασίες που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 12, έχουν
άµεσο αντίκτυπο στους πελάτες και τους επιβάτες των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών, ο Οργανισµός προβαίνει σε
διαβούλευση µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους. Ο κατάλογος των οργανώσεων µε τις οποίες πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις καταρτίζεται από την επιτροπή που αναφέρεται στο
άρθρο 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

Η διαβούλευση αυτή διεξάγεται πριν από την υποβολή των προτάσεων του Οργανισµού στην Επιτροπή. Ο Οργανισµός λαµβάνει
δεόντως υπόψη του τις διαβουλεύσεις αυτές και είναι έτοιµος, ανά
πάσα στιγµή, να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά τις
προτάσεις του. Οι γνώµες που διατυπώνουν οι εν λόγω οργανώσεις
διαβιβάζονται από τον Οργανισµό στην Επιτροπή και, στη συνέχεια,
η Επιτροπή τις διαβιβάζει στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο
21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 6
Τεχνική υποστήριξη
1.
Ο Οργανισµός απευθύνει στην Επιτροπή συστάσεις σχετικά
µε τις κοινές µεθοδολογίες ασφαλείας τους κοινούς στόχους ασφαλείας (ΚΣΑ), που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας για
την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

2.
Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής ή της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ ή κατόπιν ιδίας
πρωτοβουλίας, ο Οργανισµός απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή
σχετικά µε τη λήψη άλλων µέτρων στον τοµέα της ασφάλειας.

Άρθρο 4
∆ιαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους
Όταν οι εργασίες που προβλέπονται στα άρθρα 6, 12 και 17 έχουν
άµεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό περιβάλλον ή στις συνθήκες εργασίας των εργαζόµενων στον τοµέα των σιδηροδρόµων, ο Οργανισµός προβαίνει σε διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους στο
πλαίσιο της επιτροπής κλαδικού διαλόγου, η οποία συστάθηκε
δυνάµει της απόφασης 98/500/ΕΚ της Επιτροπής (1).
Η διαβούλευση αυτή διεξάγεται πριν από την υποβολή των συστάσεων του Οργανισµού στην Επιτροπή. Ο Οργανισµός λαµβάνει
δεόντως υπόψη του τις διαβουλεύσεις αυτές και είναι έτοιµος,
ανά πάσα στιγµή, να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις όσον αφορά
τις συστάσεις του. Οι γνώµες που διατυπώνει η επιτροπή κλαδικού
διαλόγου διαβιβάζονται από τον Οργανισµό στην Επιτροπή και,
στη συνέχεια, η Επιτροπή τις διαβιβάζει στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 96/48/ΕΚ.
(1) ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27.

3.
Στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προηγείται της
θέσπισης των ΚΣΑ, των ΚΜΑ και των τεχνικών προδιαγραφών
διαλειτουργικότητας (ΤΠ∆), καθώς και για θέµατα που αφορούν
το υλικό και τις υποδοµές που δεν διέπονται από τις ΤΠ∆, ο
Οργανισµός δύναται να απευθύνει κάθε χρήσιµη σύσταση στην
Επιτροπή. Ο Οργανισµός εξασφαλίζει τη συνέπεια αυτών των
συστάσεων προς τις ΤΠ∆ που ήδη εφαρµόζονται ή που βρίσκονται
σε στάδιο εκπόνησης.

4.
Ο Οργανισµός υποβάλλει λεπτοµερή ανάλυση κόστους/οφέλους προς στήριξη των συστάσεων που απευθύνει κατ' εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.

5.
Ο Οργανισµός οργανώνει και διευκολύνει τη συνεργασία
µεταξύ των εθνικών αρχών για την ασφάλεια και των φορέων διερεύνησης που ορίζονται στα άρθρα 16 και 21 της οδηγίας για την
ασφάλεια των σιδηροδρόµων.
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Άρθρο 7
Πιστοποιητικά ασφαλείας
Ενόψει της εφαρµογής των άρθρων 10 και 15 της οδηγίας για την
ασφάλεια των σιδηροδρόµων, που αφορά την εναρµόνιση των
πιστοποιητικών ασφαλείας, ο Οργανισµός καταρτίζει και συνιστά
µία ενιαία µορφή πιστοποιητικού ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης
µιας ηλεκτρονικής µορφής, καθώς και µία ενιαία µορφή αίτησης
χορήγησης πιστοποιητικού ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένου του
καταλόγου των βασικών στοιχείων που πρέπει να παρέχονται.

Άρθρο 8

11.11.2003

γεται η πλεονάζουσα επανάληψη των εργασιών και να διασφαλίζεται η µεθοδολογική συνέπεια των κοινών δεικτών ασφαλείας µε
τους δείκτες που χρησιµοποιούνται στους άλλους τρόπους µεταφοράς.

Άρθρο 10
Τεχνική γνωµοδότηση
1.
Οι εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο
30 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ µπορούν να ζητούν από τον Οργανισµό τεχνική γνωµοδότηση σχετικά µε τα θέµατα ασφαλείας, των
υποθέσεων των οποίων θα λαµβάνουν γνώση.

Εθνικοί κανόνες ασφαλείας
1.
Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, ο Οργανισµός προβαίνει
σε τεχνική εξέταση των νέων εθνικών κανόνων ασφαλείας οι οποίοι
διαβιβάζονται σε αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας για
την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

2.
Ο Οργανισµός εξετάζει κατά πόσο οι κανόνες αυτοί είναι
σύµφωνοι προς την ΚΜΑ που καθορίζεται στην οδηγία για την
ασφάλεια των σιδηροδρόµων, καθώς και προς τις ισχύουσες ΤΠ∆.
Ο Οργανισµός εξετάζει επίσης κατά πόσον οι εν λόγω κανόνες
καθιστούν δυνατή την επίτευξη των ΚΣΑ που ορίζονται στην εν
λόγω οδηγία.

2.
Οι επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 35 της οδηγίας
2001/14/ΕΚ και στο άρθρο 11α της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, µπορούν να ζητούν από τον Οργανισµό τεχνική γνωµοδότηση σχετικά
µε τα θέµατα ασφαλείας τα οποία εµπίπτουν στα αντίστοιχα πεδία
αρµοδιότητάς τους.

3.
Ο Οργανισµός διατυπώνει τη γνώµη του εντός δύο µηνών. Η
γνώµη αυτή δηµοσιοποιείται από τον Οργανισµό υπό µορφήν από
την οποία έχει εξαλειφθεί κάθε εµπορικό απόρρητο.

Άρθρο 11
∆ηµόσιο µητρώο εγγράφων

3.
Σε περίπτωση που ο Οργανισµός, αφού λάβει τα σχετικά
στοιχεία αιτιολόγησης που ανακοινώνει το κράτος µέλος, κρίνει
ότι κάποιος από αυτούς τους κανόνες είτε δεν είναι σύµφωνος
προς τις ΤΠ∆ ή προς την ΚΜΑ είτε δεν καθιστά δυνατή την
επίτευξη των ΚΣΑ, υποβάλλει γνώµη στην Επιτροπή εντός δύο
µηνών από τη διαβίβαση των κανόνων από την Επιτροπή στον
Οργανισµό.

Άρθρο 9

1.
Ο Οργανισµός είναι υπεύθυνος για την τήρηση δηµόσιου
µητρώου των ακόλουθων εγγράφων:

α) άδειες που χορηγούνται σύµφωνα µε την οδηγία 95/18/ΕΚ·

β) πιστοποιητικά ασφαλείας που χορηγούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 10 της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων·

Παρακολούθηση των επιδόσεων σε θέµατα ασφαλείας
1.
Ο Οργανισµός δηµιουργεί ένα δίκτυο µε τις εθνικές αρχές
που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια εθνικές αρχές και µε τις
εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις έρευνες που προβλέπονται στην οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, προκειµένου
να προσδιορίσει το περιεχόµενο των κοινών δεικτών ασφαλείας που
παρατίθενται στο παράρτηµα I της εν λόγω οδηγίας και να συγκεντρώσει τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

γ) πορίσµατα ερευνών που ανακοινώνονται στον Οργανισµό σύµφωνα µε το άρθρο 24 της οδηγίας για την ασφάλεια των
σιδηροδρόµων·

2.
Με βάση τους κοινούς δείκτες ασφαλείας, τις εθνικές εκθέσεις
µε αντικείµενο την ασφάλεια και τα ατυχήµατα και τις πληροφορίες
που ο ίδιος διαθέτει, ο Οργανισµός υποβάλλει ανά διετία έκθεση
σχετικά µε τις επιδόσεις ασφαλείας η οποία δηµοσιοποιείται. Η
πρώτη εξ αυτών των εκθέσεων δηµοσιεύεται κατά τη διάρκεια
του τρίτου έτους λειτουργίας του Οργανισµού.

2.
Οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση των
εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β),
κοινοποιούν στον Οργανισµό εντός µηνός κάθε µεµονωµένη απόφαση που αφορά τη χορήγηση, την ανανέωση, την τροποποίηση ή
την ανάκληση οιουδήποτε εγγράφου.

3.
Ο Οργανισµός στηρίζεται στα στοιχεία που συγκεντρώνει από
την Eurostat και συνεργάζεται µε την Eurostat ώστε να αποφεύ-

δ) εθνικούς κανόνες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα
µε το άρθρο 8 της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.

3.
Ο Οργανισµός µπορεί να προσθέτει σε αυτό το δηµόσιο
µητρώο εγγράφων οιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο ή σύνδεση που
αφορά τους στόχους του παρόντος κανονισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 12
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2.
Ο Οργανισµός παρακολουθεί την πρόοδο της διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών συστηµάτων. Υποβάλλει και δηµοσιεύει ανά διετία µία έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της διαλειτουργικότητας. Η πρώτη εξ αυτών των εκθέσεων υποβάλλεται κατά το
δεύτερο έτος λειτουργίας του Οργανισµού.

Τεχνική υποστήριξη που παρέχει ο Οργανισµός
Ο Οργανισµός συµβάλλει στην ανάπτυξη και στην εφαρµογή της
διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόµων σύµφωνα µε τις αρχές και
τους ορισµούς που καθορίζονται στις οδηγίες 96/48/ΕΚ και
2001/16/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισµός:

α) οργανώνει και διεξάγει, κατόπιν εντολής της Επιτροπής, τις
εργασίες των προβλεπόµενων από το άρθρο 3 οµάδων εργασίας
για την εκπόνηση των σχεδίων ΤΠ∆ και διαβιβάζει στην Επιτροπή τα σχέδια ΤΠ∆·

β) µεριµνά για την προσαρµογή των ΤΠ∆ προς τις τεχνικές προόδους, τις εξελίξεις της αγοράς και τις κοινωνικές απαιτήσεις,
και προτείνει στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις των ΤΠ∆ τις
οποίες κρίνει αναγκαίες·

γ) µεριµνά για το συντονισµό µεταξύ της ανάπτυξης και της ενηµέρωσης των ΤΠ∆, αφενός, και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών
προτύπων που καθίστανται αναγκαία για τη διαλειτουργικότητα,
αφετέρου, και διατηρεί τις δέουσες επαφές µε τους ευρωπαϊκούς
οργανισµούς τυποποίησης·

δ) επικουρεί την Επιτροπή στην οργάνωση και διευκόλυνση της
συνεργασίας µεταξύ των κοινοποιηµένων οργανισµών, βάσει
των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος 5 των οδηγιών
96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ·

ε) παρέχει συµβουλές και συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά µε τις
συνθήκες εργασίας όλου του προσωπικού που εκτελεί κρίσιµα
για την ασφάλεια καθήκοντα.

Άρθρο 15
∆ιαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου
Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, ο Οργανισµός εξετάζει από
άποψη διαλειτουργικότητας κάθε σχέδιο κατασκευής σιδηροδροµικών έργων υποδοµής για το οποίο ζητείται κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη. Ο Οργανισµός διατυπώνει γνώµη για τη συµµόρφωση
προς τα σχέδια ΤΠ∆ εντός δύο µηνών από την υποβολή του
αιτήµατος. Για τη γνώµη αυτή, λαµβάνονται πλήρως υπόψη οι
παρεκκλίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 της οδηγίας
96/48/ΕΚ και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ.
Άρθρο 16
Πιστοποίηση των εργαστηρίων συντήρησης
Εντός τριών ετών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, ο
Οργανισµός καθιερώνει ένα ευρωπαϊκό σύστηµα πιστοποίησης των
εργαστηρίων συντήρησης του τροχαίου υλικού και διατυπώνει
συστάσεις ενόψει της εφαρµογής του συστήµατος.
Οι εν λόγω συστάσεις αφορούν ιδίως τα ακόλουθα:
— διαρθρωµένο σύστηµα διαχείρισης,
— προσωπικό µε τις αναγκαίες ικανότητες,
— εγκαταστάσεις και µέσα,
— προδιαγραφές τεχνικής τεκµηρίωσης και συντήρησης.

Άρθρο 13

Άρθρο 17

Παρακολούθηση των εργασιών των κοινοποιηµένων
οργανισµών

Επαγγελµατικές ικανότητες

Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών ως προς
τους κοινοποιηµένους οργανισµούς που ορίζουν, ο Οργανισµός
δύναται, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, να παρακολουθεί την
ποιότητα των εργασιών των κοινοποιηµένων οργανισµών. Υποβάλλει, εφόσον χρειάζεται, τη γνώµη του στην Επιτροπή.

1.
Ο Οργανισµός διατυπώνει συστάσεις για τον καθορισµό ενιαίων και κοινών κριτηρίων για τις επαγγελµατικές ικανότητες και
την αξιολόγηση του προσωπικού που συµµετέχει στην εκµετάλλευση και τη συντήρηση του σιδηροδροµικού συστήµατος. Ενεργώντας µε τον τρόπο αυτό, δίνει προτεραιότητα τους οδηγούς των
τρένων και τους εκπαιδευτές τους. Ο Οργανισµός διαβουλεύεται µε
τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 4.

Άρθρο 14
Παρακολούθηση της διαλειτουργικότητας
1.
Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, ο Οργανισµός υποβάλλει
συστάσεις σχετικά µε τις διαδικασίες εφαρµογής της διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών συστηµάτων, διευκολύνοντας τον
συντονισµό µεταξύ σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και διαχειριστών
υποδοµής, ιδίως µε σκοπό την οργάνωση της µετακίνησης των
συστηµάτων.

2.
Ο Οργανισµός διατυπώνει συστάσεις για την καθιέρωση
συστήµατος για την αναγνώριση των κέντρων επαγγελµατικής
κατάρτισης.
3.
Ο Οργανισµός ενθαρρύνει και στηρίζει τις ανταλλαγές οδηγών τρένων και επιµορφωτών µεταξύ σιδηροδροµικών επιχειρήσεων
και διαφόρων κρατών µελών.
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Άρθρο 18
Καταγραφή του τροχαίου υλικού
Ο Οργανισµός εκπονεί και συνιστά στην Επιτροπή µία τυποποιηµένη µορφή για το εθνικό µητρώο οχηµάτων, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ.
Άρθρο 19
Μητρώο των εγγράφων διαλειτουργικότητας
1.
Ο Οργανισµός τηρεί δηµόσιο µητρώο των ακολούθων εγγράφων, τα οποία προβλέπονται στις οδηγίες 2001/16/ΕΚ και
96/48/ΕΚ:
α) δηλώσεις «ΕΚ» ελέγχου των υποσυστηµάτων·
β) δηλώσεις «ΕΚ» πιστότητας των στοιχείων·
γ) εγκρίσεις για τη θέση σε λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένων των
αντιστοίχων αριθµών µητρώου·
δ) µητρώα υποδοµών και τροχαίου υλικού.
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πληροφοριών και των συστηµάτων εντοπισµού και παρακολούθησης πορείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 22
Νοµικό καθεστώς
1.
Ο Οργανισµός είναι κοινοτικός φορέας και διαθέτει νοµική
προσωπικότητα.
2.
Σε κάθε κράτος µέλος, ο Οργανισµός διαθέτει την ευρύτερη
δυνατή νοµική ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νοµικά πρόσωπα
από το εθνικό τους δίκαιο. ∆ύναται ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει
κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
3.
Ο Οργανισµός εκπροσωπείται από τον εντεταλµένο διευθυντή
του.
Άρθρο 23
Προνόµια και ασυλίες

2.
Οι αρµόδιοι φορείς διαβιβάζουν τα προαναφερόµενα
έγγραφα στον Οργανισµό, ο οποίος καθορίζει, σε συµφωνία µε
τα κράτη µέλη, τις πρακτικές λεπτοµέρειες της διαβίβασής τους.
3.
Κατά τη διαβίβαση των εγγράφων της παραγράφου 1, οι
αρµόδιοι φορείς µπορούν να αναφέρουν ποια έγγραφα δεν πρέπει
να κοινολογούνται για λόγους ασφαλείας.
4.
Ο Οργανισµός συγκροτεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για
τα έγγραφα, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την παράγραφο 3. Το
κοινό έχει πρόσβαση στη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων µέσω ιστοθέσης.

Το πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρµόζεται στον Οργανισµό και στο προσωπικό του.
Άρθρο 24
Προσωπικό
1.
Ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι διατάξεις εφαρµογής τους που θεσπίζονται από κοινού από τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους σκοπούς της εφαρµογής του εν λόγω
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος,
εφαρµόζονται στο προσωπικό του Οργανισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άρθρο 20
Μελέτες
Σε περιπτώσεις όπου η εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται δυνάµει του παρόντος κανονισµού το επιβάλλει, ο Οργανισµός µπορεί να αναθέτει µελέτες τις οποίες χρηµατοδοτεί από τον
προϋπολογισµό του.
Άρθρο 21
Προώθηση της καινοτοµίας
Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει στον Οργανισµό, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα εργασιών και τον προϋπολογισµό του Οργανισµού, το
καθήκον να προωθεί τις καινοτοµίες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των σιδηροδρόµων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών των

2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, ο Οργανισµός ασκεί, όσον
αφορά το προσωπικό του, τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή και στην αρµόδια για τη σύναψη των
συµβάσεων αρχή από τον εν λόγω κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης.
3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 παράγραφος 1, το προσωπικό του Οργανισµού αποτελείται από:
— έκτακτους υπαλλήλους οι οποίοι προσλαµβάνονται από τον
Οργανισµό για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών µεταξύ των επαγγελµατιών του κλάδου µε κριτήριο τα προσόντα και την πείρα
τους σε θέµατα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόµων,
— υπαλλήλους που προσλαµβάνονται ή αποσπώνται από την Επιτροπή ή από τα κράτη µέλη για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών,
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— και από λοιπό προσωπικό όπως ορίζεται στο καθεστώς που
εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο προσλαµβάνεται για εκτελεστικά ή γραµµατειακά
καθήκοντα.
4.
Οι εµπειρογνώµονες οι οποίοι συµµετέχουν στις οµάδες
εργασίας που οργανώνονται από τον Οργανισµό δεν ανήκουν στο
προσωπικό του. Ο Οργανισµός καταβάλλει τα έξοδα µετακίνησης
και διαµονής τους σύµφωνα µε τους κανόνες και τις κλίµακες τιµών
που καθορίζει το διοικητικό συµβούλιο.
Άρθρο 25
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τροπής, καθώς και έξι αντιπροσώπους, διορισµένους από την Επιτροπή, άνευ δικαιώµατος ψήφου, έκαστος των οποίων αντιπροσωπεύει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
— σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,
— διαχειριστές υποδοµής,
— σιδηροδροµική βιοµηχανία,
— συνδικάτα των εργαζοµένων,

Σύσταση και αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου
1.

Ιδρύεται διοικητικό συµβούλιο.

2.

Το διοικητικό συµβούλιο:

— επιβάτες,
— φορτωτές.

α) διορίζει τον εντεταλµένο διευθυντή, κατ' εφαρµογή του άρθρου
31·

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου διορίζονται µε βάση το
βαθµό της σχετικής πείρας και εµπειρογνωµοσύνης τους.

β) εγκρίνει, µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τη γενική έκθεση
του Οργανισµού για το προηγούµενο έτος και τη διαβιβάζει
στα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και
την Επιτροπή·

2.
Κάθε κράτος µέλος και η Επιτροπή διορίζουν τα αντίστοιχα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου καθώς και τους αναπληρωτές
τους.

γ) εγκρίνει, µέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφού λάβει
υπόψη του τη γνώµη της Επιτροπής, το πρόγραµµα εργασιών
του Οργανισµού για το επόµενο έτος και το διαβιβάζει στα
κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την
Επιτροπή. Το εν λόγω πρόγραµµα εργασιών εγκρίνεται µε την
επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισµού της Κοινότητας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δηλώσει, εντός 15 ηµερών
από την ηµεροµηνία έγκρισης του προγράµµατος εργασιών, ότι
διαφωνεί µε το πρόγραµµα, το διοικητικό συµβούλιο επανεξετάζει το πρόγραµµα και το εγκρίνει, ενδεχοµένως τροποποιηµένο, σε δεύτερη ανάγνωση είτε µε πλειοψηφία δύο τρίτων,
συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσώπων της Επιτροπής, είτε
µε οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών·
δ) ασκεί τα καθήκοντά του που αφορούν τον προϋπολογισµό του
Οργανισµού, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 6·
ε) θεσπίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εκ µέρους του εντεταλµένου διευθυντή·
στ) καθορίζει πολιτική για τις επισκέψεις που πραγµατοποιούνται
δυνάµει του άρθρου 33·
ζ) ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί του εντεταλµένου διευθυντή
και των προϊσταµένων µονάδας που αναφέρονται στο άρθρο
30, παράγραφος 3·
η) θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.
Άρθρο 26
Σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου
1.
Το διοικητικό συµβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο
από κάθε κράτος µέλος και από τέσσερις αντιπροσώπους της Επι-

3.
Η διάρκεια της θητείας τους είναι πέντε χρόνια και δύναται
να ανανεωθεί άπαξ.
4.
Οσάκις ενδείκνυται, η συµµετοχή αντιπροσώπων τρίτων
χωρών και οι σχετικές λεπτοµέρειες καθορίζονται σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.
Άρθρο 27
Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου
1.
Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον
πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρό του. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν ο τελευταίος είναι απών ή
κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του/της.
2.
Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αναπληρωτή
προέδρου είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί άπαξ. Εάν,
ωστόσο, ο πρόεδρος ή αναπληρωτής πρόεδρος, κατά τη διάρκεια
της θητείας του, απωλέσει την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου, τότε αυτοµάτως την ίδια ηµέρα λήγει και η
θητεία του ως προέδρου ή αναπληρωτή προέδρου.
Άρθρο 28
Συνεδριάσεις
1.
Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου συγκαλούνται
από τον πρόεδρό του. Ο εντεταλµένος διευθυντής του Οργανισµού
συµµετέχει στις συνεδριάσεις.
2.
Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές
ετησίως. Επίσης, συνέρχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου
του, ή εάν το ζητήσει η Επιτροπή, η πλειοψηφία των µελών του ή
το ένα τρίτο των κρατών µελών που αντιπροσωπεύονται στο διοικητικό συµβούλιο.
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Άρθρο 29
Ψηφοφορία
Εκτός εάν προβλέπεται άλλως, το διοικητικό συµβούλιο λαµβάνει
τις αποφάσεις του µε πλειοψηφία δύο τρίτων των µελών που έχουν
δικαίωµα ψήφου. Κάθε µέλος που έχει δικαίωµα ψήφου έχει µία
ψήφο.
Άρθρο 30
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Το διοικητικό συµβούλιο έχει δικαίωµα παύσης του εντεταλµένου
διευθυντή, σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία.
2.
Ο εντεταλµένος διευθυντής διορίζει τα υπόλοιπα µέλη του
προσωπικού του Οργανισµού σύµφωνα µε το άρθρο 24.
3.
Η διάρκεια της θητείας του εντεταλµένου διευθυντή είναι
πέντε χρόνια και δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

Καθήκοντα και αρµοδιότητες του εντεταλµένου διευθυντή

Άρθρο 32

1.
Ο Οργανισµός διοικείται από τον εντεταλµένο διευθυντή του,
ο οποίος είναι εντελώς ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, µε την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της
Επιτροπής και του διοικητικού συµβουλίου.

Ακρόαση του εντεταλµένου διευθυντή

2.

Ο εντεταλµένος διευθυντής:

α) καταρτίζει το πρόγραµµα εργασιών το οποίο υποβάλλει στο
διοικητικό συµβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή·
β) λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση του προγράµµατος εργασιών και, στο µέτρο του δυνατού, ανταποκρίνεται στις
αιτήσεις παροχής βοήθειας εκ µέρους της Επιτροπής, που αφορούν τα καθήκοντα του Οργανισµού σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό·
γ) λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, ιδίως την υιοθέτηση εσωτερικών
διοικητικών οδηγιών και τη δηµοσίευση ανακοινώσεων, προκειµένου να διασφαλίζεται η λειτουργία του Οργανισµού σύµφωνα
µε τον παρόντα κανονισµό·
δ) θεσπίζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης προκειµένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση των επιτευγµάτων του
Οργανισµού µε τους επιχειρησιακούς του στόχους. Σε αυτή τη
βάση, ο εντεταλµένος διευθυντής εκπονεί ετησίως σχέδιο γενικής έκθεσης το οποίο υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο·
προς τούτο, θεσπίζει µια πρακτική τακτικής αξιολόγησης, η
οποία αντιστοιχεί στα αναγνωρισµένα επαγγελµατικά πρότυπα·
ε) ασκεί ως προς το προσωπικό του Οργανισµού τις εξουσίες που
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2·

Ο εντεταλµένος διευθυντής υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την γενική έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισµού. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δύνανται επίσης ανά πάσα
στιγµή να καλούν σε ακρόαση τον εντεταλµένο διευθυντή για θέµα
που αφορά τις δραστηριότητες του Οργανισµού.
Άρθρο 33
Επισκέψεις στα κράτη µέλη
1.
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί
δυνάµει των άρθρων 8, 9, 10, 13 και 15, ο Οργανισµός δύναται
να πραγµατοποιεί επισκέψεις στα κράτη µέλη σύµφωνα µε την
πολιτική που έχει καθορίσει το διοικητικό συµβούλιο. Οι εθνικές
αρχές των κρατών µελών διευκολύνουν την εργασία του προσωπικού του Οργανισµού.
2.
Ο Οργανισµός ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη επίσκεψη, την ταυτότητα των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων του Οργανισµού καθώς και την ηµεροµηνία
έναρξης της επίσκεψης. Οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του Οργανισµού πραγµατοποιούν τις επισκέψεις αφού παρουσιάσουν απόφαση του εντεταλµένου διευθυντή του Οργανισµού, στην οποία
προσδιορίζονται το αντικείµενο και οι στόχοι της επίσκεψής τους.
3.
Μετά το τέλος κάθε επίσκεψης, ο Οργανισµός συντάσσει
έκθεση και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή και στο οικείο κράτος
µέλος.
Άρθρο 34

στ) καταρτίζει καταστάσεις προβλέψεων εσόδων και δαπανών του
Οργανισµού, κατ' εφαρµογή του άρθρου 38, και εκτελεί τον
προϋπολογισµό κατ' εφαρµογή του άρθρου 39.
3.
Ο εντεταλµένος διευθυντής δύναται να επικουρείται από έναν
ή περισσότερους προϊσταµένους µονάδας. Εάν ο εντεταλµένος διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του/της
αναλαµβάνει ένας από τους προϊσταµένους των µονάδων.

Ευθύνη
1.
Η συµβατική ευθύνη του Οργανισµού διέπεται από τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται στην εν λόγω σύµβαση.
2.
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιο
για τη λήψη αποφάσεων δυνάµει οιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας
που περιλαµβάνεται σε σύµβαση που συνάπτει ο Οργανισµός.

Άρθρο 31
∆ιορισµός των υπαλλήλων του Οργανισµού
1.
Ο εντεταλµένος διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο µε βάση τα προσόντα του και τις τεκµηριωµένες διοικητικές
και διαχειριστικές του ικανότητες, καθώς και την επάρκεια και πείρα
του στον τοµέα των σιδηροδρόµων. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων όλων των µελών του µε
δικαίωµα ψήφου. Η Επιτροπή δύναται να προτείνει έναν ή περισσότερους υποψήφιους.

3.
Σε περίπτωση εξωσυµβατικής ευθύνης, ο Οργανισµός καταβάλλει αποζηµίωση για κάθε ζηµία που προκλήθηκε από τις υπηρεσίες ή το προσωπικό του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα επιµέρους
δίκαια των κρατών µελών.
4.
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιο
για την επίλυση διαφορών που αφορούν την αποζηµίωση των
ζηµιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
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5.
Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του Οργανισµού
διέπεται από τις διατάξεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης
ή του καθεστώτος που εφαρµόζεται σε αυτούς.
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— συνεισφορά της Κοινότητας,
— ενδεχόµενη συνεισφορά των τρίτων χωρών που συµµετέχουν
στις εργασίες του Οργανισµού δυνάµει του άρθρου 36,

Άρθρο 35
Γλώσσες
1.
Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε τα γλωσσικά
θέµατα όσον αφορά τον Οργανισµό. Εφόσον το ζητήσει µέλος του
διοικητικού συµβουλίου, η απόφαση αυτή λαµβάνεται µε οµοφωνία. Τα κράτη µέλη µπορούν να απευθύνονται στον Οργανισµό
στην κοινοτική γλώσσα της επιλογής τους.
2.
Οι µεταφραστικές εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισµού εκτελούνται από το Μεταφραστικό Κέντρο των
Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

— τα τέλη για δηµοσιεύσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και κάθε
άλλη υπηρεσία που παρέχει ο Οργανισµός.
2.
Τα έξοδα του Οργανισµού περιλαµβάνουν τις δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες, τα έξοδα υποδοµής και τις λειτουργικές δαπάνες.
3.
Ο εντεταλµένος διευθυντής καταρτίζει κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισµού για το επόµενο ηµερολογιακό έτος, την οποία διαβιβάζει στο διοικητικό συµβούλιο
συνοδευόµενη από πίνακα προσωπικού.

Άρθρο 36
Συµµετοχή τρίτων χωρών
1.
Ο Οργανισµός είναι ανοικτός στη συνεργασία µε τρίτες
χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συµφωνίες µε την Κοινότητα,
βάσει των οποίων οι οικείες χώρες έχουν εγκρίνει και εφαρµόζουν
την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα που καλύπτει ο παρών κανονισµός.
2.
Βάσει των σχετικών διατάξεων των εν λόγω συµφωνιών, θεσπίζονται ρυθµίσεις οι οποίες προσδιορίζουν τον τρόπο συµµετοχής
αυτών των χωρών στις εργασίες του Οργανισµού, ιδίως τη φύση
και την έκταση αυτής της συµµετοχής. Οι εν λόγω ρυθµίσεις περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά µε τις οικονοµικές
συνεισφορές και το προσωπικό. Ενδέχεται να προβλέπουν την
εκπροσώπηση αυτών των χωρών στο διοικητικό συµβούλιο, χωρίς
δικαίωµα ψήφου.

4.

Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να ισοσκελίζονται.

5.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει, το αργότερο µέχρι τις
31 Μαρτίου, το σχέδιο προϋπολογισµού για το επόµενο ηµερολογιακό έτος και το διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία εγγράφει, στη
βάση αυτή, τις αντίστοιχες εκτιµήσεις στο προσχέδιο του γενικού
προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υποβάλλει στο
Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 272 της συνθήκης.
6.
Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει, το αργότερο µέχρι τις
15 Ιανουαρίου τον προϋπολογισµό του Οργανισµού για το τρέχον
ηµερολογιακό έτος, προσαρµόζοντάς τον, εν ανάγκη, στην κοινοτική επιδότηση που αποφασίζεται από την αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή.
Άρθρο 39

Άρθρο 37

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισµού

∆ιαφάνεια

1.
Ο εντεταλµένος διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του
Οργανισµού.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά µε την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συµβουλίου και της Επιτροπής (1), εφαρµόζεται αναφορικά µε
τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Οργανισµού.
Το διοικητικό συµβούλιο λαµβάνει τα πρακτικά µέτρα για την
εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

2.
Ο δηµοσιονοµικός ελεγκτής της Επιτροπής διενεργεί τον
έλεγχο των αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών όλων των
δαπανών, καθώς και τον έλεγχο της ύπαρξης και της είσπραξης
όλων των εσόδων του Οργανισµού.
3.
Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, ο εντεταλµένος διευθυντής
υποβάλλει στην Επιτροπή, στο διοικητικό συµβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναλυτικούς λογαριασµούς όλων των εσόδων και
δαπανών του προηγούµενου δηµοσιονοµικού έτους.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38
Προϋπολογισµός
1.

Τα έσοδα του Οργανισµού προέρχονται από:

(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασµούς αυτούς, κατ'
εφαρµογή του άρθρου 248 της συνθήκης. ∆ηµοσιεύει ετήσια
έκθεση για τις δραστηριότητες του Οργανισµού.
4.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του Συµβουλίου, χορηγεί απαλλαγή στον εντεταλµένο διευθυντή όσον αφορά
την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
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Άρθρο 40
∆ηµοσιονοµικός κανονισµός
Μετά από τη συµφωνία της Επιτροπής και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει το δηµοσιονοµικό κανονισµό του Οργανισµού, ο οποίος προσδιορίζει συγκεκριµένα την διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση και την
εκτέλεση του προϋπολογισµού του Οργανισµού, κατ' εφαρµογή
του άρθρου 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι
ετήσιες πιστώσεις του Οργανισµού εγκρίνονται από την αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων του οικείου τοµέα
των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF δύνανται, εν ανάγκη, να διενεργούν επιτόπου ελέγχους στους δικαιούχους χρηµατοδότησης
από τον Οργανισµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42
Έναρξη των δραστηριοτήτων του Οργανισµού
Ο Οργανισµός τίθεται σε επιχειρησιακή λειτουργία εντός 24 µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 43

Άρθρο 41
Καταπολέµηση της απάτης
1.
Με σκοπό την καταπολέµηση της απάτης, της δωροδοκίας
και άλλων παράνοµων πράξεων, εφαρµόζεται πλήρως ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1073/1999.
2.
Ο Οργανισµός προσχωρεί στη διοργανική συµφωνία, της
25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της
Απάτης (OLAF), και θεσπίζει αµέσως τις αναγκαίες προς το σκοπό
αυτό ρυθµίσεις, οι οποίες εφαρµόζονται σε όλους τους υπαλλήλους του Οργανισµού.
3.
Στις αποφάσεις χρηµατοδότησης, καθώς και στις εκτελεστικές
συµφωνίες και µέσα που απορρέουν από αυτές, ορίζεται ρητώς ότι

Αξιολόγηση
Μέχρι τις . . . (*), η Επιτροπή διενεργεί µία αξιολόγηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, των επιτευγµάτων του Οργανισµού και των µεθόδων εργασίας του. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των εκπροσώπων του τοµέα
των σιδηροδρόµων, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων
των πελατών. Τα πορίσµατα της αξιολόγησης πρέπει να δηµοσιοποιούνται. Η Επιτροπή προτείνει, εάν παραστεί ανάγκη, µία τροποποίηση του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 44
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
...
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

(*) Πέντε έτη µετά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισµού.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1)

(1) Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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