Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας
του µέρους A και του µέρους B

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται για χρήση από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
(αναφερόµενες επίσης ως "ο αιτών"), οι οποίες υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση
πιστοποιητικού ασφαλείας του µέρους A ή/και του µέρους B (άρθρο 10 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2004/49/ΕΚ). Στο παρόν έγγραφο, εάν δεν διευκρινίζεται διαφορετικά, οι
παραποµπές αφορούν άρθρα της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.
Μια σιδηροδροµική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για ένα από αυτά τα δύο πιστοποιητικά,
ή και για τα δύο, µπορεί να κάνει χρήση του παρόντος εντύπου αίτησης για να υποβάλει το
αίτηµά της στην αρµόδια για την ασφάλεια αρχή/οργανισµό που εκδίδει τα πιστοποιητικά. Η
χρήση του εντύπου θα επιτρέψει στην αρχή/στον οργανισµό να εξετάσει το αίτηµα χωρίς
περιττή καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο
12 παράγραφος 1.
Όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συµπληρώνονται. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται
πρέπει να παρέχονται από τη σιδηροδροµική επιχείρηση.

Πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B
Το έγγραφο αυτό επιτρέπει σε µια σιδηροδροµική επιχείρηση να υποβάλει αίτηση συγχρόνως
για πιστοποιητικά του µέρους Α και του µέρους Β, ή για ένα µόνον από αυτά, κάνοντας
χρήση του ίδιου εντύπου. Το έντυπο αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για την αίτηση έκδοσης
νέου, ανανεωµένου ή ενηµερωµένου/τροποποιηµένου πιστοποιητικού του µέρους Α ή/και
του µέρους Β (όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5).
Ο αιτών µπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση µόνον ενός νέου πιστοποιητικού του
µέρους Α και, στη συνέχεια, να υποβάλει νέα αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού του
µέρους Β.
Προκειµένου να υποβάλει αίτηση για την έκδοση µόνον ενός πιστοποιητικό του µέρους Β, ο
αιτών οφείλει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό του µέρους Α.

Είδος και έκταση των σιδηροδροµικών δραστηριοτήτων
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 5, το πιστοποιητικό ασφαλείας ενηµερώνεται, εν
µέρει ή στο σύνολό του, κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται
ουσιαστική τροποποίηση και ο κάτοχος του πιστοποιητικού ασφαλείας ενηµερώνει χωρίς
καθυστέρηση την αρµόδια για την ασφάλεια αρχή για όλες τις σηµαντικές τροποποιήσεις των
όρων του οικείου µέρους του πιστοποιητικού ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό
να γνωρίζει η αρµόδια για την ασφάλεια αρχή και να προσδιορίζει η σιδηροδροµική
επιχείρηση το "είδος" και την "έκταση" των σιδηροδροµικών υπηρεσιών.
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Το "είδος" και η "έκταση" αποτελούν τη βάση της κοινοτικής ισχύος των πιστοποιητικών του
µέρους Α και βάσει αυτών ορίζονται οι "ισοδύναµες δραστηριότητες σιδηροδροµικών
µεταφορών" (άρθρο 10 παράγραφος 3) στο σύνολο της Κοινότητας.
Το "είδος" της υπηρεσίας καθορίζεται από τη µεταφορά επιβατών, είτε συµπεριλαµβάνονται
οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας είτε όχι, από τη µεταφορά φορτίων, είτε
συµπεριλαµβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εµπορευµάτων είτε όχι, και από τις υπηρεσίες
ελιγµών σιδηροδρόµων µόνον.
Η "έκταση" της υπηρεσίας και της σιδηροδροµικής επιχείρησης καθορίζεται από τον όγκο των
επιβατών/εµπορευµάτων και από το εκτιµώµενο µέγεθος της σιδηροδροµικής επιχείρησης ως
προς τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολεί στον τοµέα των σιδηροδρόµων (πολύ
µικρή, µικρή, µεσαίου µεγέθους, µεγάλη επιχείρηση).
Το "είδος" και η "έκταση" των υπηρεσιών για όλα τα πιστοποιητικά του µέρους Β, οι οποίες
παρέχονται συνολικά από την ίδια σιδηροδροµική επιχείρηση σε ένα τουλάχιστον κράτος,
πρέπει να καλύπτονται από το "είδος" και την "έκταση" των υπηρεσιών των πιστοποιητικών
του µέρους Α.
Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα πεδία [2.6] έως [2.19] και [3.6] έως [3.16]
είναι απαραίτητες προκειµένου να προσδιοριστεί εάν οι υπηρεσίες που πρόκειται να
παρασχεθούν µε το πιστοποιητικό ασφαλείας που ζητήθηκε είναι ισοδύναµες ή όχι µε άλλες
σιδηροδροµικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται ήδη από τον αιτούντα µε ισχύον(τα) πιστοποιητικό(-ά) που διέθετε ήδη.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η σελίδα 3 του εντύπου αίτησης υπενθυµίζει τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κάθε
αίτηση. Πρέπει να χρησιµοποιείται ως κατάλογος αναφοράς τόσο από τον αιτούντα όσο και
από τον οργανισµό/ αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και, ως εκ τούτου, πρέπει να
χρησιµοποιείται ως πρώτη σελίδα των παραρτηµάτων του εντύπου αίτησης (κάθε
τετραγωνίδιο πρέπει να συµπληρώνεται ανάλογα µε τη συγκεκριµένη περίπτωση).
Για διευκόλυνση όσων το χρησιµοποιούν, κάθε πεδίο του εντύπου αίτησης είναι αριθµηµένο
και επεξηγείται στις σελίδες που ακολουθούν.
Το έντυπο της αίτησης υποβάλλεται στον αρµόδιο για την ασφάλεια οργανισµό/αρχή αφού
υπογραφεί στο προβλεπόµενο σηµείο από το εξουσιοδοτηµένο για την έγκριση της αίτησης
άτοµο. Ο υπογράφων αναγράφει το όνοµά του και ολογράφως.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1.1.-1.2.

Ονοµασία και διεύθυνση του αρµόδιου για την ασφάλεια οργανισµού/αρχής
όπου υποβάλλεται η αίτηση. Οι αιτούντες µπορούν να βρουν ενηµερωµένες
πληροφορίες, µεταξύ άλλων, στο διαδικτυακό χώρο του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Σιδηροδρόµων (www.era.eu.int), καθώς και, εάν υπάρχει, στο
διαδικτυακό χώρο του αρµόδιου για την ασφάλεια οργανισµού/της αρχής που
εξέδωσε τα πιστοποιητικά.

2.1.

Στο πεδίο αυτό διευκρινίζεται εάν το έντυπο της αίτησης αφορά την έκδοση
του πιστοποιητικού ασφαλείας του µέρους A. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες και να συµπληρωθούν τα τετραγωνίδια
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που ακολουθούν ώστε να προσδιορίζεται το είδος και η έκταση των
υπηρεσιών της σιδηροδροµικής επιχείρησης.
2.2.

Ο αιτών πρέπει να επιλέξει το τετραγωνίδιο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
A) εάν υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού
ασφαλείας του µέρους Α·
B) εάν έχει ανακληθεί το προηγούµενο πιστοποιητικό ασφαλείας, το οποίο
αφορά το ίδιο είδος και έκταση της υπηρεσίας·
Γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα πεδία [2.3] και
[2.4] που ακολουθούν.

2.3.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της
σιδηροδροµικής επιχείρησης κατά διαστήµατα τα οποία δεν υπερβαίνουν την
πενταετία (άρθρο 10 παράγραφος 5).

2.4.

Το πιστοποιητικό ασφάλειας ενηµερώνεται, εν µέρει ή στο σύνολό του, κάθε
φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική
τροποποίηση
και,
ως
εκ
τούτου,
χρειάζεται
να
ζητηθεί
ενηµερωµένο/τροποποιηµένο πιστοποιητικό. Επιπλέον, 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 και όποτε εισάγονται νέες κατηγορίες
προσωπικού ή νέοι τύποι τροχαίου υλικού (άρθρο 10 παράγραφος 5).

2.5.

Εάν χρειάζεται, να αναφερθεί ο πλήρης αριθµός αναγνώρισης ΕΕ του
προηγούµενου πιστοποιητικού του µέρους Α σε σχέση µε το οποίο
υποβάλλεται το έντυπο της αίτησης στον αρµόδιο για την ασφάλεια
οργανισµό/αρχή που αναφέρεται στα πεδία [1.1] και [1.2].

2.6.-2.7.

Κατά την υποβολή αίτησης η οποία αφορά επίσης/µόνον υπηρεσίες µεταφοράς
επιβατών, πρέπει να διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο,
εάν οι σχετικές δραστηριότητες θα περιλαµβάνουν ή όχι υπηρεσίες υψηλής
ταχύτητας: µόνον µια επιλογή είναι δυνατή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που
αναφέρονται στο σηµείο που επιλέξατε [2.6 ή 2.7], περιλαµβάνουν επίσης
οποιοδήποτε άλλο είδος µεταφοράς επιβατών (δηλ. περιφερειακή, µικρής,
µέσης, µεγάλης απόστασης κ.λπ) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες
απαιτούνται για την προσφορά των υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών που
αφορά η αίτηση (δραστηριότητες ελιγµών κ.λπ). Για τους ορισµούς των
υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας, βλ. παράρτηµα I της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

2.8.-2.9.

Εάν η αίτηση αφορά υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών [2.6 ή 2.7], πρέπει να
διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ο εκτιµώµενος
πραγµατικός ή προγραµµατιζόµενος όγκος των υπηρεσιών, βάσει του αριθµού
των επιβατών-χλµ ετησίως. Μόνον µια επιλογή είναι δυνατή. Οι σχετικές
κατηγορίες είναι σύµφωνες µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1192/2003 σχετικά µε
τις στατιστικές των σιδηροδροµικών µεταφορών.

2.10.-2.11.

Εάν η αίτηση αφορά επίσης/µόνον υπηρεσίες µεταφοράς φορτίων, πρέπει να
διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, εάν στις
δραστηριότητες περιλαµβάνεται ή όχι η µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων: µόνον µια επιλογή είναι δυνατή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που
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αναφέρονται στο σηµείο που έχει επιλεγεί [2.10 ή 2.11], περιλαµβάνουν και
κάθε άλλο τύπο µεταφοράς φορτίων που δεν αναφέρεται ρητώς, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών
µεταφοράς φορτίων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση (δραστηριότητες
ελιγµών, κ.λπ). Για ορισµούς σχετικά µε τα επικίνδυνα εµπορεύµατα, πρβλ.
οδηγία 96/49/ΕΚ και τα παραρτήµατα αυτής.
Οι φορείς εκµετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδροµικών
µεταφορών για εσωτερικές ανάγκες των σιδηροδρόµων θεωρείται ότι
εµπίπτουν στο πεδίο της κατηγορίας της µεταφοράς φορτίων (π.χ.
επιχειρήσεις συντήρησης των σιδηροτροχιών οι οποίες µετακινούν σε
διαφορετικό εργοτάξιο µηχανήµατα, ή επιχειρήσεις που θέτουν σε λειτουργία
αµαξοστοιχίες µετρήσεων).
2.12.-2.13.

Εάν η αίτηση αφορά υπηρεσίες µεταφοράς φορτίων [2.10 ή 2.11], πρέπει να
διευκρινίζεται, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ο υπολογιζόµενος
πραγµατικός ή προγραµµατιζόµενος όγκος των υπηρεσιών, βάσει του αριθµού
των επιβατών-χλµ ετησίως. Μόνον µια επιλογή είναι δυνατή. Οι σχετικές
κατηγορίες είναι σύµφωνες µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1192/2003 σχετικά µε
τις στατιστικές των σιδηροδροµικών µεταφορών.

2.14.

Εάν ο αιτών προτίθεται να παρέχει µόνον υπηρεσίες ελιγµών χωρίς να
πραγµατοποιεί µεταφορά επιβατών ή φορτίων, επιλέγεται αυτό το
τετραγωνίδιο.

2.15.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες (επιβατών, φορτίων, µόνον ελιγµών), για τις
οποίες υποβάλλεται η αίτηση, πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία κατά την
οποία προβλέπεται η έναρξη της υπηρεσίας ή, σε περίπτωση ανανεωµένου ή
ενηµερωµένου/τροποποιηµένου πιστοποιητικού, η ηµεροµηνία κατά την οποία
προβλέπεται ότι το νέο πιστοποιητικό θα τεθεί σε ισχύ αντικαθιστώντας το
προηγούµενο.

2.16.

Εάν ο αριθµός των ατόµων που εργάζονται στον τοµέα των σιδηροδρόµων ή
συµµετέχουν σε σιδηροδροµικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες,
συµπεριλαµβανοµένων των εργοληπτών, είναι από 0 (δηλ. εάν εργάζεται
µόνον ο επιχειρηµατίας) έως 9, επιλέγεται στην περίπτωση αυτή το
τετραγωνίδιο "Πολύ µικρή επιχείρηση". Το µέγεθος των επιχειρήσεων
προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρµόζει η Γ∆ ENTR. Επιλέγεται
µόνον ένα τετραγωνίδιο [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.17.

Εάν ο αριθµός των ατόµων που εργάζονται στον τοµέα των σιδηροδρόµων ή
συµµετέχουν σε σιδηροδροµικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες,
συµπεριλαµβανοµένων των εργοληπτών, είναι από 10 έως 49, επιλέγεται στην
περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο "Μικρή επιχείρηση". Το µέγεθος των
επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρµόζει η Γ∆ ENTR.
Επιλέγεται µόνον ένα τετραγωνίδιο [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.18.

Εάν ο αριθµός των ατόµων που εργάζονται στον τοµέα των σιδηροδρόµων ή
συµµετέχουν σε σιδηροδροµικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες,
συµπεριλαµβανοµένων των εργοληπτών, είναι από 50 έως 249, επιλέγεται
στην περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο "Επιχείρηση µεσαίου µεγέθους". Το
µέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρµόζει
η Γ∆ ENTR. Επιλέγεται µόνον ένα τετραγωνίδιο [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].
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2.19.

Εάν ο αριθµός των ατόµων που εργάζονται στον τοµέα των σιδηροδρόµων ή
συµµετέχουν σε σιδηροδροµικές δραστηριότητες και σε σχετικές εργασίες,
συµπεριλαµβανοµένων των εργοληπτών, είναι 250 και άνω, επιλέγεται στην
περίπτωση αυτή το τετραγωνίδιο "Μεγάλη επιχείρηση". Το µέγεθος των
επιχειρήσεων προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που εφαρµόζει η Γ∆ ENTR.
Επιλέγεται µόνον ένα τετραγωνίδιο [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

3.1.

Στο πεδίο αυτό προσδιορίζεται εάν το έντυπο της αίτησης αφορά
πιστοποιητικό ασφαλείας του µέρους B. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες επιλέγοντας τα ακόλουθα τετραγωνίδια,
ώστε να προσδιορίζεται το είδος και την έκταση των υπηρεσιών που παρέχει η
σιδηροδροµική επιχείρηση.

3.2.

Ο αιτών καλείται να επιλέξει αυτό το τετραγωνίδιο στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
A) εάν αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού για πρώτη φορά ή οποιουδήποτε
άλλου νέου πιστοποιητικού ασφαλείας του µέρους Β·
B) εάν το προηγούµενο πιστοποιητικό ασφαλείας, για το ίδιο είδος και έκταση
της υπηρεσίας, έχει ανακληθεί·
Γ) για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα ακόλουθα
πεδία 3.3 και 3.4.

3.3.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της
σιδηροδροµικής επιχείρησης σε διαστήµατα τα οποία δεν υπερβαίνουν την
πενταετία (άρθρο 10 παράγραφος 5).

3.4.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας ενηµερώνεται, εν µέρει ή στο σύνολό του, κάθε
φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική
τροποποίηση
και,
ως
εκ
τούτου,
χρειάζεται
να
ζητηθεί
ενηµερωµένο/τροποποιηµένο πιστοποιητικό. Επιπλέον, 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 και όποτε εισάγονται νέες κατηγορίες
προσωπικού ή νέοι τύποι τροχαίου υλικού (άρθρο 10 παράγραφος 5).

3.5.

Εάν χρειάζεται, να αναφερθεί ο πλήρης αριθµός αναγνώρισης ΕΕ του
προηγούµενου πιστοποιητικού του µέρους Α σε σχέση µε το οποίο
υποβάλλεται το έντυπο της αίτησης στον αρµόδιο για την ασφάλεια
οργανισµό/αρχή που αναφέρεται στα πεδία [1.1] και [1.2].

3.6.-3.7.

Όπως στις παραγράφους [2.6] - [2.7] (βλ. ανωτέρω).

3.8.-3.9.

Όπως στις παραγράφους [2.8] - [2.9] (βλ. ανωτέρω).

3.10.-3.11.

Όπως στις παραγράφους [2.10] - [2.11] (βλ. ανωτέρω).

3.12.-3.13.

Όπως στις παραγράφους [2.12] - [2.13] (βλ. ανωτέρω).

3.14.

Όπως στην παράγραφο [2.14] (βλ. ανωτέρω).

3.15.

Όπως στην παράγραφο [2.15] (βλ. ανωτέρω).
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3.16.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας του µέρους B µπορεί να καλύπτει ολόκληρο το
σιδηροδροµικό δίκτυο ενός κράτους µέλους ή µόνον ένα καθορισµένο τµήµα
αυτού (άρθρο 10 παράγραφος 1), και, ως εκ τούτου, πρέπει να
προσδιορίζονται µε σαφήνεια όλες οι γραµµές στις οποίες προβλέπεται η
προσφορά υπηρεσιών (επιβατών, φορτίων ή µόνον ελιγµών). Η ονοµασία των
γραµµών είναι αυτή που αναφέρεται στη "δήλωση δικτύου" (βλ. άρθρο 3 και
παράρτηµα I της οδηγίας 2001/14/ΕΚ): οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει
να αναφέρουν τις γραµµές στις οποίες δραστηριοποιούνται κάνοντας χρήση
αυτών των ονοµασιών. Εάν δεν επαρκεί ο διαθέσιµος χώρος στο έντυπο, ο
αιτών πρέπει να επισυνάψει παραρτήµατα στο έντυπο αίτησης και να
χρησιµοποιήσει το πεδίο αυτό για να τα προσδιορίσει.

3.17.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται µόνον εάν ο αιτών υποβάλλει
αίτηση για νέο, ανανεωµένο ή ενηµερωµένο/τροποποιηµένο πιστοποιητικό
ασφαλείας του µέρους B και εάν διαθέτει ήδη έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας
του µέρους A. Ο αριθµός αναγνώρισης ΕΕ παρέχεται από κάθε
αρχή/οργανισµό που εκδίδει το πιστοποιητικό βάσει καθορισµένων κανόνων
κωδικοποίησης, οι οποίοι είναι διαθέσιµοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Σιδηροδρόµων. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν
απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου του
πιστοποιητικού ασφαλείας του µέρους A µαζί µε την αίτηση [8.1]. Εάν δεν έχει
χορηγηθεί ακόµα αριθµός αναγνώρισης ΕΕ, πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη
"∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ" στο τετραγωνίδιο.

3.18.

Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναφέρεται το κράτος που εξέδωσε το
πιστοποιητικό ασφαλείας του µέρους A (δηλ. το κράτος στο οποίο ανήκει η
αρχή/ο οργανισµός έκδοσης του πιστοποιητικού). Οι πληροφορίες που
παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την
υποχρέωση υποβολής αντιγράφου του πιστοποιητικού ασφαλείας του µέρους
A µαζί µε την αίτηση [8.1].

4.1.

Η πληροφορία αυτή παρέχεται µόνο σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει ένα
τουλάχιστον έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας του µέρους B. Ο αριθµός (οι
αριθµοί) των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών του µέρους Β πρέπει να
δηλώνεται, µε χρήση της καθέτου (" / ") εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός
αριθµοί. ∆εν χρειάζεται να υποβάλλει ο αιτών αντίγραφο του
πιστοποιητικού/πιστοποιητικών ασφαλείας του µέρους B µαζί µε την αίτηση.

4.2.

Η πληροφορία αυτή παρέχεται µόνον εάν υποβάλλεται αίτηση για
πιστοποιητικά του µέρους A ή/και του µέρους B σε περίπτωση που
σιδηροδροµική επιχείρηση διαθέτει ήδη έγκυρη άδεια (οδηγία 95/18/ΕΚ του
Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/13/ΕΚ). Οι πληροφορίες
που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν απαλλάσσουν τον αιτούντα από την
υποχρέωση υποβολής αντιγράφου της άδειας µαζί µε την αίτηση [8.1].
Σηµείωση: Μια σιδηροδροµική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην οδηγία
2001/14/ΕΚ, πρέπει να διαθέτει άδεια σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική
νοµοθεσία, ενώ µια σιδηροδροµική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην οδηγία
2004/49/ΕΚ, δεν απαιτείται πάντοτε να διαθέτει άδεια.

4.3.

Στο πεδίο αυτό πρέπει να προσδιορίζεται το κράτος που εξέδωσε την άδεια
(δηλ. το κράτος στο οποίο ανήκει η αρχή/ο οργανισµός έκδοσης του
πιστοποιητικού). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πεδίο αυτό, δεν
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απαλλάσσουν τον αιτούντα από την υποχρέωση υποβολής αντιγράφου της
άδειας µαζί µε την αίτηση [7.2 και 8.2].
5.1.

Σε περίπτωση που η "Επωνυµία" και η "Ονοµασία της σιδηροδροµικής
επιχείρησης" διαφέρουν, πρέπει να αναφέρονται και οι δύο.

5.2.-5.8.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει τις αναγκαίες πληροφορίες που θα επιτρέψουν
στον οργανισµό έκδοσης του πιστοποιητικού να έλθει σε επαφή µε τη
σιδηροδροµική επιχείρηση (ο αριθµός τηλεφώνου που θα αναφέρεται πρέπει
να είναι ο αριθµός του τηλεφωνικού κέντρου, εφόσον υπάρχει, και όχι του
υπαλλήλου που είναι αρµόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού· οι αριθµοί
τηλεφώνου και φαξ πρέπει να περιλαµβάνουν τον κωδικό χώρας· οι
ηλεκτρονικές διευθύνσεις πρέπει να είναι αυτές της σιδηροδροµικής
επιχείρησης και όχι του αρµόδιου υπαλλήλου). Τα στοιχεία επαφής της
σιδηροδροµικής επιχείρησης πρέπει να αφορούν τη γενική διεύθυνση της
επιχείρησης αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε συγκεκριµένο άτοµο, καθώς οι
σχετικές πληροφορίες µπορούν να αναφερθούν στα σηµεία [6.1] έως [6.5]. Η
αναφορά συγκεκριµένου διαδικτυακού χώρου [5.8] δεν είναι υποχρεωτική.

5.9.-5.10.

Εάν η εθνική νοµοθεσία παρέχει περισσότερους του ενός αριθµούς
καταχώρισης στην αιτούσα σιδηροδροµική επιχείρηση, στο έντυπο αίτηση
υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς τόσο του ΑΦΜ [5.10] όσο και δεύτερου
αριθµού καταχώρησης [5.9] (π.χ. αριθµού εµπορικού µητρώου).

5.11.

Στο πεδίο αυτό µπορούν να αναφερθούν, εάν χρειάζεται, πληροφορίες
διαφορετικές από αυτές που ζητήθηκαν ρητώς στα άλλα πεδία.

6.1.-6.5.

Καθ’ όλη τη διαδικασία πιστοποίησης, ο αρµόδιος υπάλληλος αποτελεί το
σύνδεσµο µεταξύ της αιτούσας σιδηροδροµικής επιχείρησης και του
οργανισµού/αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό. Ο υπάλληλος αυτός παρέχει,
εφόσον χρειάζεται, υποστήριξη, αρωγή, πληροφορίες, διευκρινίσεις, και σε
αυτόν απευθύνεται ο οργανισµός/η αρχή που εξετάζει την αίτηση. Οι αριθµοί
τηλεφώνου και φαξ πρέπει να περιλαµβάνουν τον κωδικό χώρας· η
ηλεκτρονική διεύθυνση δεν είναι υποχρεωτική.

7.1.

Το έγγραφο αυτό πρέπει να υποβάλλεται σε περίπτωση αίτησης για την
έκδοση
(νέου,
ανανεωµένου
ή
ενηµερωµένου/τροποποιηµένου)
πιστοποιητικού ασφαλείας του µέρους A. Η "Σύνοψη του εγχειριδίου του
συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας (Σ∆Α)" προορίζεται να χρησιµεύσει ως
επισκόπηση των κύριων στοιχείων του Σ∆Α της σιδηροδροµικής επιχείρησης.
Πρέπει να αναφέρει λεπτοµερώς, µε συγκεκριµένα στοιχεία και πληροφορίες,
τις διάφορες διαδικασίες ή προδιαγραφές/κανόνες της επιχείρησης που
τίθενται σε ισχύ (ή βρίσκονται σε φάση εφαρµογής), κάνοντας παραποµπές
και συνδέοντάς τες µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο
παράρτηµα III.

7.2.

Μια σιδηροδροµική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/14/ΕΚ, πρέπει
να διαθέτει άδεια σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία. Ωστόσο,
ορισµός της σιδηροδροµικής επιχείρησης στην οδηγία 2004/49/ΕΚ δεν
προβλέπει υποχρέωση να διαθέτει άδεια και, ως εκ τούτου, πρέπει να
υποβάλει αντίγραφο έγκυρης άδειας µόνον εάν ισχύει η περίπτωση αυτή. Σε
αντίθετη περίπτωση, επιλέγεται το τετραγωνίδιο "∆εν ισχύει" [7.3 ή/και 8.3].

7.3.

Βλ. [7.2].
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8.1.

Εάν
το
έντυπο
της
αίτησης
αφορά
(νέο,
ανανεωµένο
ή
ενηµερωµένο/τροποποιηµένο πιστοποιητικό) πιστοποιητικό ασφαλείας του
µέρους B, αλλά όχι και πιστοποιητικό ασφαλείας του µέρους A, πρέπει να
υποβάλλεται αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού ασφαλείας του µέρους A.

8.2.

Όπως στην παράγραφο [7.2] (βλ. ανωτέρω).

8.3.

Όπως στην παράγραφο [7.3] (βλ. ανωτέρω).

8.4.

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 95/18/ΕΚ, η σιδηροδροµική επιχείρηση
πρέπει να είναι επαρκώς ασφαλισµένη ή να έχει προβεί σε ανάλογες ρυθµίσεις
(π.χ. χρηµατική εγγύηση), ώστε να καλύπτεται κατ’ εφαρµογή της εθνικής και
διεθνούς νοµοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης ατυχηµάτων. Η απόδειξη
ότι µια σιδηροδροµική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια συµµορφώνεται µε τις
εθνικές απαιτήσεις περί ασφάλισης ή έχει προβεί σε ανάλογες ρυθµίσεις, ώστε
να καλύπτεται από πλευράς αστικής ευθύνης, επισυνάπτεται στην άδεια
(σύσταση 2004/358/ΕΚ της Επιτροπής). Αντίγραφο της ασφάλισης ή της
χρηµατικής εγγύησης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης το οποίο
επισυνάπτεται στην άδεια, πρέπει να υποβάλλεται µε το έντυπο της αίτησης.

8.5.

Ο αιτών απαριθµεί ή υποβάλλει τεκµηρίωση σχετικά µε τις ΤΠ∆ ή τα µέρη των
ΤΠ∆ και, εφόσον χρειάζεται, των εθνικών κανόνων ασφαλείας και άλλων
κανόνων σχετικών µε το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και, εν γένει, τις
υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει µε το πιστοποιητικό που αιτείται.
Πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις διαδικασίες και στα έγγραφα όπου
εφαρµόζονται οι ΤΠ∆. Για την αποφυγή επαναλήψεων και για τη µείωση του
όγκου των ζητούµενων πληροφοριών, πρέπει να υποβάλλονται µόνον
περιληπτικά έγγραφα σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν τη συµµόρφωση µε
τις ΤΠ∆ και µε άλλες απαιτήσεις των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ.

8.6.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει πλήρη κατάλογο των διαφόρων ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (µονίµου ή επί συµβάσει) που πρόκειται να απασχολήσει για
υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει µε το πιστοποιητικό που αιτείται. Ο κατάλογος
των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ πρέπει να είναι σύµφωνος µε τους εθνικούς
κανόνες και µε τους κανόνες για το συγκεκριµένο δίκτυο οι οποίοι αφορούν τις
συγκεκριµένες κατηγορίες.

8.7.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει περιγραφή ή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε
εκείνες τις διαδικασίες που περιλαµβάνονται στο σύστηµα διαχείρισης της
ασφάλειας και αφορούν το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων
που αποδεικνύουν ότι πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι εθνικοί
κανόνες ή/και οι σχετικές ΤΠ∆ και ότι το προσωπικό έχει πιστοποιηθεί
δεόντως.

8.8.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τους
διάφορους ΤΥΠΟΥΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ που προτίθεται να θέσει σε λειτουργία
µε το πιστοποιητικό που αιτείται. Οι ΤΥΠΟΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ πρέπει να είναι
σύµφωνοι µε τους εθνικούς κανόνες και µε τους κανόνες που διέπουν το
συγκεκριµένο δίκτυο όσον αφορά την κατηγορία τους.

8.9.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει περιγραφή ή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το
σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας που αφορά το ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ,
συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι πληροί τις απαιτήσεις
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που προβλέπουν οι εθνικοί κανόνες ή/και οι σχετικές ΤΠ∆ και ότι το τροχαίο
υλικό έχει πιστοποιηθεί δεόντως.
8.10.

Στο πεδίο αυτό, οι αιτούντες µπορούν αν αναφέρουν άλλα έγγραφα που
υποβάλλουν µε την αίτησή τους. Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε τον αριθµό
και τον τύπο, καθώς και σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου του εγγράφου.
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