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ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΕΓΓΡΑΦΟΤ 

Θζηοπικό ηποποποιήζεων 

Πίνακας 1: Καθεστώς του εγγράφου.  

Ημεπ. Έκδ. ςνηάκηηρ/ερ 
Απιθ.  
ενόη. 

Πεπιγπαθή ηποποποίηζηρ 

Σίηλορ και δομή παλαιού εγγπάθος: Καζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζύζηαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξώηε δέζκε 
θνηλώλ κεζόδσλ αζθάιεηαο (ΚΜΑ) 

Έθδνζε 
θαζνδήγεζεο 0.1 

15/02/2007 

Dragan 
JOVICIC 

Όιεο 

Πξψηε έθδνζε ηεο «θαζνδήγεζεο εθαξκνγήο» πνπ ζρεηίδεηαη 
κε ηελ έθδνζε 1.0 ηεο 1εο δέζκεο ζπζηάζεσλ ΚΜΑ. 
Πξφθεηηαη επίζεο γηα ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ 
δηαβηβάζηεθε ζηελ νκάδα εξγαζίαο ΚΜΑ γηα επίζεκε 
αλαζεψξεζε.  

Έθδνζε 
θαζνδήγεζεο 0.2 

07/06/2007 

Dragan 
JOVICIC 

Όιεο 

Αλαδηνξγάλσζε ηνπ εγγξάθνπ ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηε 
δνκή ηεο έθδνζεο 4.0 ηεο ζχζηαζεο ΚΜΑ. Δπηθαηξνπνίεζε ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε δηαδηθαζία επίζεκεο αλαζεψξεζεο ηεο 
έθδνζεο 1.0 ηεο ζχζηαζεο απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ΚΜΑ. 

  Όιεο 

Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 
πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα εζσηεξηθψλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΔΟ θαζψο θαη κε ηα αηηήκαηα ηεο εηδηθήο 
νκάδαο θαη νκάδαο εξγαζίαο ΚΜΑ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 
ζεκείσλ. 

  ρήκα 3 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο πνπ απεηθνλίδεη ην «πιαίζην 
δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ πξψηε δέζκε Κνηλψλ 
Μεζφδσλ Αζθάιεηαο» ζχκθσλα ηφζν κε ηα ζρφιηα ηεο 
αλαζεψξεζεο φζν θαη κε ηελ νξνινγία ISO. 

Έθδνζε 
θαζνδήγεζεο 0.3 

20/07/2007 

Dragan 
JOVICIC 

Πξνζαξηήκαηα 

Αλαδηνξγάλσζε ησλ πξνζαξηεκάησλ θαη δεκηνπξγία λέσλ. 
Νέν πξνζάξηεκα γηα ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ 
δηαγξακκάησλ πνπ απεηθνλίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 
αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ Οδεγνχ· 

  
Όιεο νη 
ελφηεηεο 

Δπηθαηξνπνίεζε εγγξάθνπ: 

 γηα ηελ αλάπηπμε φζν ην δπλαηφλ πεξαηηέξσ ησλ 
πθηζηάκελσλ x ελνηήησλ· 

 γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ηεο δηάηαμεο «απφδεημε ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο θαζνξηζκέλεο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο»· 

 γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχλδεζε κε ην κνληέιν-V 
CENELEC (δει. ζρήκαηα 8 θαη 10 ηνπ EN 50

 
126)· 

 γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αλάγθεο γηα ζπλεξγαζία 
θαη ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ζηνλ 
ηνκέα ζηδεξνδξφκσλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ 
κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο.  

 γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία (π.ρ. κεηξψν θηλδχλσλ θαη θάθεινο αζθαιείαο) 
ηα νπνία αλακέλεηαη λα απνδείμνπλ ζηνπο θνξείο 
εθηίκεζεο ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο 
επηθηλδπλφηεηαο ΚΜΑ· 

Σν έγγξαθν επηθαηξνπνηήζεθε επίζεο ζχκθσλα κε κηα πξψηε 
εζσηεξηθή αλαζεψξεζε ηνπ Οξγαληζκνχ. 
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Πίνακας 1: Καθεστώς του εγγράφου.  

Ημεπ. Έκδ. ςνηάκηηρ/ερ 
Απιθ.  
ενόη. 

Πεπιγπαθή ηποποποίηζηρ 

Έθδνζε 
θαζνδήγεζεο 0.4 

16/11/2007 

Dragan 
JOVICIC 

Όιεο νη 
ελφηεηεο 

Σν έγγξαθν επηθαηξνπνηήζεθε χζηεξα απφ ηε δηαδηθαζία 
επίζεκεο αλαζεψξεζεο ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα πνπ 
ειήθζεζαλ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 0.3 απφ ηα παξαθάησ κέιε 
ηεο νκάδαο εξγαζίαο ΚΜΑ ή νξγαληζκνχο, χζηεξα απφ 
ζρεηηθή ζπκθσλία καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηειεθσληθψλ 
επηθνηλσληψλ: 

 βειγηθέο, ηζπαληθέο, θηλιαλδηθέο, λνξβεγηθέο, γαιιηθέο θαη 
δαληθέο εζληθέο αξρέο αζθάιεηαο (EAA)· 

 SIEMENS (κέινο ηεο UNIFE)· 

 δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο Ννξβεγίαο (Jernbaneverket – 
κέινο EIM)· 

Έθδνζε 
θαζνδήγεζεο 0.5 

27/02/2008 

Dragan 
JOVICIC 

Όιεο νη 
ελφηεηεο 

Σν έγγξαθν επηθαηξνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα πνπ 
ειήθζεζαλ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 0.3 απφ ηα παξαθάησ κέιε 
ηεο νκάδαο εξγαζίαο ΚΜΑ ή νξγαληζκνχο, χζηεξα απφ 
ζρεηηθή ζπκθσλία καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηειεθσληθψλ 
επηθνηλσληψλ: 

 CER (Κνηλφηεηα Δπξσπατθψλ ηδεξνδξφκσλ) 

 EAA Κάησ Υσξψλ 

  
Όιεο νη 
ελφηεηεο 

Σν έγγξαθν επηθαηξνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ 
ππνγεγξακκέλε έθδνζε ηεο ζχζηαζεο ΚΜΑ. 
Σν έγγξαθν επηθαηξνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ηεο 
εζσηεξηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ηνπο 
Christophe CASSIR θαη Marcus ANDERSSON 

  
Όιεο νη 
ελφηεηεο 

Πξνζαξηήκαηα 

Πιήξεο εθ λένπ αξίζκεζε παξαγξάθσλ ηνπ εγγξάθνπ ζε 
ζρέζε κε ηε ζχζηαζε 
πκπεξηιήθζεθαλ παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο ζχζηαζεο 
ΚΜΑ. 

Σίηλορ και δομή νέος εγγπάθος: «Οδηγός για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζμού ΚΜΑ» 

Έθδνζε νδεγνχ 0.1 
23/05/2008 

Dragan 
JOVICIC 

Όιεο 
Πξψηε έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην 
δηαρσξηζκφ ηεο έθδνζεο 0.5 «Kαζνδήγεζε εθαξκνγήο» ζε 
δχν ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα. 

Έθδνζε νδεγνχ 0.2 
03/09/2008 

Dragan 
JOVICIC 

Όιεο 

Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ζχκθσλα κε: 

 ηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο {αλαθ. 
2}· 

 ηα ζρφιηα απφ ηε ζχλνδν εξγαζίαο ηεο 1εο Ινπιίνπ 2008 
κε κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Αζθάιεηαο 
ηδεξνδξφκσλ (RISC)· 

 ηα ζρφιηα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ΚΜΑ 
(λνξβεγηθέο EAA, θηλιαλδηθέο EAA, βξεηαληθέο EAA, 
γαιιηθέο EAA,, CER, EIM, Jens BRABAND [UNIFE] θαη 
Stéphane ROMEI [UNIFE] 

Έθδνζε νδεγνχ 1.0 
10/12/2008 

Dragan 
JOVICIC 

Όιεο 

Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 
ΚΜΑ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 
θαη εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο {αλαθ. 2}·πνπ εγθξίζεθε απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Αζθάιεηαο 
ηδεξνδξφκσλ (RISC) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νινκέιεηάο ηεο 
ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2008 

Έθδνζε νδεγνχ 1.1 
06/01/2009 

Dragan 
JOVICIC 

Όιεο 
Σν έγγξαθν επηθαηξνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ζρεηηθά 
κε ηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηηο λνκηθέο θαη 
γισζζηθέο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 
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0. ΕΘΑΓΩΓΗ 

0.1. Πεδίο εθαπμογήρ 

0.1.1. Ο παξψλ Οδεγφο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «θαλνληζκνχ ηεο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε θνηλψλ κεζφδσλ αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) ηεο 
νδεγίαο 2004/49/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» {αλαθ. 2}·. Ο 
θαλνληζκφο απηφο ζα αλαθέξεηαη ζην παξφλ έγγξαθν σο «θαλνληζκφο ΚΜΑ». 

0.1.2. Ο παξψλ Οδεγφο δελ πεξηιακβάλεη λνκηθά δεζκεπηηθέο ζπκβνπιέο. Πεξηιακβάλεη 
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή ρξήζε πνπ απεπζχλνληαη πξνο φινπο ηνπο 

παξάγνληεο
(1)

 ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα ησλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη νπνίνη πξέπεη άκεζα ή έκκεζα λα εθαξκφζνπλ ηνλ 
θαλνληζκφ ΚΜΑ. Ο Οδεγφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο δηεπθξηληζηηθφ εξγαιείν ρσξίο, 
σζηφζν, λα ππαγνξεχεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ ηήξεζε ππνρξεσηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ρσξίο 
λα ζεζπίδεη θακία λνκηθά δεζκεπηηθή πξαθηηθή. Ο Οδεγφο παξέρεη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 
δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ θαη πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 
πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφλ. Οη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 
ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πθηζηάκελεο κεζφδνπο ηεο επηινγήο ηνπο γηα ηε ζπκκφξθσζε 
πξνο ηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ. 

0.1.3. Ο Οδεγφο πξέπεη λα ελλνεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν σο κε δεζκεπηηθφ πιεξνθνξηαθφ 
έγγξαθν θαη σο βνήζεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ, αιιά δελ ηνλ 
αληηθαζηζηά. 

0.1.4. Ο Οδεγφο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ (ΔΟ) κε ηελ 
ππνζηήξημε εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ ελψζεσλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ησλ εζληθψλ αξρψλ αζθάιεηαο 
νη νπνίνη είλαη κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ΚΜΑ. Απνηειεί κηα αλεπηπγκέλε ζπιινγή ηδεψλ θαη 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθέληξσζε ν Οξγαληζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ζπζθέςεσλ θαη ζπλεδξηάζεσλ 
κε ηελ νκάδα εξγαζίαο ΚΜΑ θαη εηδηθέο νκάδεο ΚΜΑ. Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ην έγγξαθν ζα 
αλαζεσξείηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη απφ ηνλ ΔΟ, ψζηε λα αληαλαθιά ηελ εμέιημε ησλ 
επξσπατθψλ πξνηχπσλ, ηηο αιιαγέο ησλ ΚΜΑ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη πηζαλά 
δηδάγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. Καζψο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ρξνλνδηάγξακκα γηα απηή ηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ Οδεγνχ 
θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχληαμεο ηνπ, ν αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα δεηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηελ 
ηειεπηαία δηαζέζηκε έθδνζε απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ. 

 

0.2. Εκηόρ ηος πεδίος εθαπμογήρ 

0.2.1. Ο Οδεγφο δελ παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο ή 
ζρεδηαζκνχ (θαη θαηαζθεπήο) ελφο ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο ή κεξψλ απηνχ. Δπίζεο, δελ 
νξίδεη ηηο ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο θαη δηεπζεηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπλάπηνληαη κεηαμχ 
νξηζκέλσλ παξαγφλησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο. Οη 

                                                      
(1)  Οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες είναι οι αναθέτοντες φορείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιη) της 

οδηγίας 2008/57/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος, ή οι 
κατασκευαστές, οι οποίοι αναφέρονται στον κανονισμό ως «προτείνοντες», ή οι προμηθευτές και φορείς 
παροχής υπηρεσιών. 
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ζπκβαηηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε ην έξγν δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ φπσο επίζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ Οδεγνχ. 

 

0.3. Απσή πος διέπει ηον παπόνηα Οδηγό 

0.3.1. Αλ θαη ν Οδεγφο κπνξεί λα ελλνεζεί σο απηφλνκν έγγξαθν πξνο αλάγλσζε, δελ αληηθαζηζηά 
ηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ {αλαθ. 2}. Γηα εχθνιε αλαθνξά, θάζε άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ έρεη 
αληηγξαθεί ζηνλ Οδεγφ. ηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο παξέρνληαη νδεγίεο, γηα ηελ θαιχηεξε 
θαηαλφεζε ησλ άξζξσλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

0.3.2. The articles and their underlying paragraphs from the CSM Regulation are copied in a 
text box in the present guide using the "Bookman Old Style" Italic Font, the same as the 
present text.  That formatting enables to easily distinguish the original text of the CSM 
Regulation from the additional explanations provided in this document. 

0.3.3. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν αλαγλψζηεο, ε δνκή ηνπ εγγξάθνπ απηνχ αθνινπζεί ηε δνκή 
ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. 

 

0.4. Πεπιγπαθή εγγπάθος 

0.4.1. Σν έγγξαθν ρσξίδεηαη ζηα αθφινπζα κέξε: 

(α) θεθάιαην 0 πνπ νξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Οδεγνχ θαη παξέρεη ηνλ θαηάινγν ησλ 
εγγξάθσλ αλαθνξάο· 

(β) επεμήγεζε ησλ άξζξσλ ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ· 
(γ) Παξάξηεκα Ι: επεμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ· 
(δ) Παξάξηεκα ΙΙ: ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη θνξείο εθηίκεζεο. 

0.5. Έγγπαθα αναθοπάρ 

Πίνακας 2: Πίνακας των εγγράφων αναφοράς. 

{Απιθ. αναθ.} Σίηλορ Αναθοπά Έκδοζη 
   

{Αλαθ. 1} Οδεγία 2004/49/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
θνηλνηηθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 
95/18/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο ζε 
ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νδεγία 2001/14/ΔΚ 
ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ θαη ηηο ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε 
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαζψο θαη κε ηελ πηζηνπνίεζε 
αζθάιεηαο (νδεγία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ) 

2004/49/ΔΚ 
ΔΔ L 164, 30.4.2004, ζ. 44, 

φπσο δηνξζψζεθε ζηελ ΔΔ L 
220, 21.6.2004, ζ. 16 

 

- 

{Αλαθ. 2} Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ..../.... ηεο [...] ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
έγθξηζε θνηλψλ κεζφδσλ αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 
θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) ηεο 
νδεγίαο 2004/49/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ 

xxxx/εε/ΔΚ 

ςεθίζηεθε 
απφ ηελ 

επηηξνπή 
RISC ζηηο 

25/11/2008 

{Αλαθ. 3} Οδεγία 2008/57/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 17εο Ινπλίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θνηλνηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο  

2008/57/ΔΚ 

ΔΔ L 191, 18/7/2008, ζ.1. 
- 
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Πίνακας 2: Πίνακας των εγγράφων αναφοράς. 

{Απιθ. αναθ.} Σίηλορ Αναθοπά Έκδοζη 
   

{Αλαθ. 4} χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο (ΓΑ) - Κξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο γηα ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
δηαρεηξηζηέο ππνδνκήο 

Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ΓΑ 
Μέξνο Α Πηζηνπνηεηηθά θαη 

εγθξίζεηο αζθάιεηαο 
31/05/2007 

{Αλαθ. 5} Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε θνηλψλ κεζφδσλ 
αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 
αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 
2004/49/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ 

xxxx/εε/ΔΚ 

ςεθίζηεθε 
απφ ηελ 

επηηξνπή 
RISC ζηηο 

25/11/2008 

{Αλαθ. 6}   /   

 

0.6. ςνήθειρ οπιζμοί, όποι και ζςνηομογπαθίερ 

0.6.1. Οη γεληθνί νξηζκνί, φξνη θαη ζπληνκνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ έγγξαθν 
απαληψληαη ζε ζχλεζεο ιεμηθφ. 

0.6.2. Νένη νξηζκνί, φξνη θαη ζπληνκνγξαθίεο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ νξίδνληαη ζηηο θαησηέξσ 
ελφηεηεο. 

 

0.7. Ειδικοί οπιζμοί 

0.7.1. Βιέπε Άξζξν 3 

0.8. Ειδικοί όποι και ζςνηομογπαθίερ 

0.8.1. Η ελφηεηα απηή νξίδεη ηνπο λένπο εηδηθνχο φξνπο θαη ζπληνκνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπρλά ζην παξφλ έγγξαθν. 

Πίνακας 3: Πίνακας όρων. 

Όπορ Οπιζμόρ 

Οξγαληζκφο ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ (ΔΟ) 

Οδεγφο 

ν παξψλ «νδεγφο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ..../.... ηεο Δπηηξνπήο 
ηεο [...] γηα ηελ έγθξηζε θνηλψλ κεζφδσλ αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 
ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο 2004/49/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ» 

Καλνληζκφο ΚΜΑ 

ν «θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ..../.... ηεο [...] ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε θνηλψλ 
κεζφδσλ αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο 2004/49/EΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» {αλαθ. 2} 

 

Πίνακας 4: Πίνακας συντομογραφιών. 

ςνηομογπαθία ημαζία 

ΚΜΑ Κνηλή(-έο) Μέζνδνο(-νη) Αζθάιεηαο 
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Πίνακας 4: Πίνακας συντομογραφιών. 

ςνηομογπαθία ημαζία 

ΚΑ Κνηλνί ηφρνη Αζθάιεηαο 

ΔΔ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ΔΟ Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ 

ΓΤ Γηαρεηξηζηήο(-έο) Τπνδνκήο 

ΑΔΑ Αλεμάξηεηνο Δθηηκεηήο Αζθάιεηαο 

ΚΜ Κξάηνο Μέινο 

ΚΟ Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο 

EAA Δζληθή Αξρή Αζθάιεηαο 

ORR Office of Rail Regulation (Ρπζκηζηηθφο Φνξέαο ηδεξνδξφκσλ) - Ηλσκέλν Βαζίιεην 

RISC 
Railway Interoperability and Safety Committee (Δπηηξνπή Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 
Αζθάιεηαο ηδεξνδξφκσλ) 

Δ ηδεξνδξνκηθή/έο Δπηρείξεζε/εηο 

RAC-TS 
Risk Acceptance Criterion for Technical Systems (Κξηηήξην απνδνρήο 
επηθηλδπλφηεηαο γηα ηερληθά ζπζηήκαηα) 

ΓΑ (SMS) χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

ΣΠΓ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
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ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ 
ΚΜΑ 

Άπθπο 1. κοπόρ 

Άπθπο 1 (1) 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινή μέθοδο ασφάλειας (ΚΜΑ) για την αξιολόγηση και την εκτίμηση 
των κινδύνων (στο εξής "αξιολόγηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας"), όπως προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/49/EΚ. 

[G 1] Σν άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ. 

1} νξίδεη φηη: «Η ΚΜΑ πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη ηεο 
επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ αζθάιεηαο θαη ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο άιιεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, 
αλαπηύζζνληαο θαη νξίδνληαο ηηο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο θαη εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο». 

[G 2] Ο θαλνληζκφο ΚΜΑ πεξηγξάθεη κφλν ηνλ ηξφπν εθηίκεζεο θαη επίηεπμεο ησλ επηπέδσλ 
αζθάιεηαο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο άιιεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο. Η νδεγία γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ. 1} αλαθέξεη επίζεο ηελ «επίηεπμε ησλ ζηόρσλ αζθάιεηαο» ζην 
άξζξν 6 παξάγξαθνο 3. Οη κέζνδνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ θνηλψλ 
ζηφρσλ αζθάιεηαο (ΚΑ) ζε εζληθφ επίπεδν βαζίδνληαη ζε ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε 
πξνεγνχκελεο απφδνζεο αζθάιεηαο εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη γηα ην ιφγν απηφ δηαθέξνπλ απφ 
ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο ησλ επηπέδσλ αζθάιεηαο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο. Οη ελ ιφγσ κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ ΚΑ ππφθεηληαη ζε μερσξηζηή 
«απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε θνηλψλ κεζφδσλ αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 
ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 2004/49/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» {αλαθ. 5}. 

[G 3] Η δηαδηθαζία ηεο «αμηνιφγεζεο επηθηλδπλφηεηαο» ζεσξείηαη, ηφζν ζηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ φζν θαη 
ζηνλ παξφληα νδεγφ, φηη απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο «δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο 
επηθηλδπλφηεηαο». Δπνκέλσο, εθηφο αλ απαηηείηαη ξεηψο (π.ρ. αλάγθε γηα πνζνηηθή αμηνιφγεζε 
επηθηλδπλφηεηαο), ε θξάζε «αμηνιφγεζε επηθηλδπλφηεηαο» δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηά ηα δχν 
έγγξαθα. 

 

Άπθπο 1 (2) 

The purpose of the CSM on risk evaluation and assessment is to maintain or to improve the level 
of safety on the Community‟s railways, when and where necessary and reasonably practicable. 
The CSM shall facilitate the access to the market for rail transport services through 
harmonisation of: 

(a) the risk management processes used to assess the safety levels and the compliance with 
safety requirements; 

(b) the exchange of safety-relevant information between different actors within the rail sector in 
order to manage safety across the different interfaces which may exist within this sector; 

(c) the evidence resulting from the application of a risk management process. 
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[G 1] Οη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 
ΚΜΑ θαη ζην ζρήκα 3 ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
επηπέδσλ αζθάιεηαο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο κηαο ζεκαληηθήο 
αιιαγήο. Απνηεινχλ, επνκέλσο, κφλν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο θαη 
δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ππνδνκήο. Η ελφηεηα 1.1.1. ηνπ παξαξηήκαηνο I παξέρεη ην 
ζπλνιηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ. Ο 
θαλνληζκφο ΚΜΑ νξίδεη επίζεο κηα ελαξκνληζκέλε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 
εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αιιαγψλ: βιέπε άξζξν 4. 

[G 2] Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 1, νη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο ηεο ΚΜΑ θαιχπηνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα θαη 
αθνξά ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Γελ 
εμεηάδεηαη άιινπ είδνπο επηθηλδπλφηεηα ηνπ έξγνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαρείξηζε 
νηθνλνκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ή επηθηλδπλφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία ηήξεζεο 
πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ. 

 

Άπθπο 2. Πεδίο εθαπμογήρ 

Άπθπο 2 (1) 

The CSM on risk evaluation and assessment shall apply to any change of the railway system in 
a Member State, as referred to in point (2) (d) of Annex III to Directive 2004/49/EC, which is 
considered to be significant within the meaning of Article 4 of this Regulation. Those changes 
may be of a technical, operational or organisational nature. As regards organisational changes, 
only those changes which could impact the operating conditions shall be considered. 

[G 1] Η ΚΜΑ βνεζά ηνπο παξάγνληεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ 
παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ) ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ. 1} φζνλ 
αθνξά ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
δηαρεηξηζηψλ ππνδνκήο. Σα ζρεηηθά θξηηήξηα εθηίκεζεο, ηα νπνία θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ νκάδα 
πηζηνπνίεζεο αζθάιεηαο ηνπ ΔΟ γηα ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη δηαρεηξηζηέο ππνδνκήο 
αλαγξάθνληαη θαησηέξσ (απόζπαζκα από {αλαθ. 4}): 
 

ΤΝΟΨΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

δ.0 Οη ζηδεξνδξνκηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα ζύζηεκα γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
αιιαγώλ/λέσλ έξγσλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρεηηθήο επηθηλδπλόηεηαο. Τν ζύζηεκα απηό 
πξέπεη, επίζεο, λα ιακβάλεη ππόςε ηελ επηθηλδπλόηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αζθάιεηα 
ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο

(2)
.  

Οη αιιαγέο είλαη δπλαηό λα εθαξκνζηνύλ 

 ζηνλ ηνκέα ηεο ηερληθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο· 

 ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο/θαλόλεο/πξόηππα· 

 ζηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε. 

Τν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη όηη εθαξκόδνληαη, όπνπ απαηηείηαη, 
νη ΚΜΑ γηα ηελ εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6, 
παξάγξαθνο 3, ζηνηρείν α), ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

                                                      
(2) Αναφ.: Οδηγία 2004/49/ΕΚ, αιτιολογική σκέψη (14) 
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δ.1  Η ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο ππνδνκήο δηαζέηεη δηαδηθαζίεο θαη 
θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλώξηζε ηπρόλ αιιαγώλ ζηνλ εμνπιηζκό, ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηελ 
νξγάλσζε, ζηε ζηειέρσζε ή ζηηο δηεπαθέο. 

δ.2  Η ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο ππνδνκήο δηαζέηεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ επηπηώζεσλ ησλ αιιαγώλ, ώζηε λα απνθαζίζεη εάλ ζα 
εθαξκόζεη ηηο ΚΜΑ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο. 

δ.3  Η ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο ππνδνκήο δηαζέηεη δηαδηθαζίεο γηα λα 
εμαζθαιίζεη ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκό κέηξσλ ειέγρνπ. 

δ.4  Η ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο ππνδνκήο δηαζέηεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ. 

δ.5  Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο/κέηξα γηα ηελ αμηνιόγεζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνύο (ην 
δηαρεηξηζηή ηεο ππνδνκήο, άιιεο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, ηξίηα κέξε θ.ιπ.) ηεο 
επηθηλδπλόηεηαο ησλ δηεπαθώλ πνπ ζπλεπάγνληαη νη αιιαγέο. 

δ.6  Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο είλαη νξαηά ζε όιν ην ζρεηηθό πξνζσπηθό 
θαη ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηε δηνρέηεπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ ζε άιιεο 
δηαδηθαζίεο εληόο ηνπ νξγαληζκνύ. 

[G 2] Η εθαξκνγή ησλ ΚΜΑ επηηξέπεη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο 
ππνδνκήο λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο δ.2, δ.3 θαη δ.5. Γελ θαιχπηεη νχηε αθνξά ηελ 
εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο δ.1, δ.4 θαη δ.6 (Η ζπκκφξθσζε πξνο ην ΓΑ είλαη 
δπλαηφ λα θαηαδεηρζεί κε ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ δ.1 θαη δ.6).  

[G 3] Όηαλ κηα αιιαγή ηαμηλνκείηαη σο ζεκαληηθή, ε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πξέπεη λα εζηηάδεη 
κφλν ζε ιεηηνπξγίεο θαη δηεπαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ππφ εθηίκεζε 
ζπζηήκαηνο θαη επεξεάδνληαη ή ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ αιιαγή. Η αλάιπζε 
θαη εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ 
ζηελ απφδεημε φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δηεπαθέο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο. Απηή ε αξρή εζηίαζεο ησλ πξνζπαζεηψλ 
εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζε ιεηηνπξγίεο θαη δηεπαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα 
κπνξεί λα επεθηαζεί ζε φια ηα πεξαηηέξσ ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

[G 4] Γηα ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο, ε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο αιιαγέο 
αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηίκεζε φισλ ησλ δηεπαθψλ κε άιια ππνζπζηήκαηα ή/θαη 
επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ(ηηο) αιιαγή(-έο). Η εθηίκεζε 
δελ ρξεηάδεηαη λα επεθηαζεί ζε ηκήκαηα ή ιεηηνπξγίεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ 
έρνπλ ππνζηεί αιιαγέο, θαζψο έρεη ήδε θαηνρπξσζεί ε αζθαιήο ρξήζε ηνπο. Ωζηφζν, ε ΚΜΑ 
πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηε ζσζηή ελζσκάησζε ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο ζηα ηκήκαηα ή ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί αιιαγή. Δλ 
ζπλερεία, κε ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο παξέρνληαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη 
αιιαγέο δελ θαζηζηνχλ ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα ιηγφηεξν αζθαιέο. 

[G 5] Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ εθαξκφδεηαη 
κφλν ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 4, ν θαλνληζκφο ΚΜΑ δελ εθαξκφδεηαη γηα ζπζηήκαηα θαη αιιαγέο ππφ πινπνίεζε 
θαη απνδνρή αζθάιεηαο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. 
Αλ κηα αιιαγή εθηηκάηαη σο κε ζεκαληηθή, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 4, δελ ρξεηάδεηαη λα 
εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. 

[G 6] Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ, ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηνπ 
παξαξηήκαηνο III ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ. 1}, νη ΚΜΑ δελ 
εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν θξάηνπο κέινπο γηα αιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζή. Οη πνιηηηθέο 
απνθάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα εθαξκφδνληαη 
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απφ δηαρεηξηζηέο ππνδνκήο θαη ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. Οη δηαρεηξηζηέο ππνδνκήο θαη νη 
ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ θαη, ζε 
ζηελή ζπλεξγαζία, ζεζπίδνπλ ηα κέηξα ειέγρνπ επηθηλδπλφηεηαο πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο. 

 

Άπθπο 2 (2) 

Where the significant changes concern structural sub-systems to which Directive 2008/57/EC 
applies, the CSM on risk evaluation and assessment shall apply: 

(a) if a risk assessment is required by the relevant technical specification for  interoperability 
(TSI). In this case the TSI shall, where appropriate, specify which parts of the CSM apply; 

(b) to ensure safe integration of the structural subsystems to which the TSIs apply into an 
existing system, by virtue of Article 15(1) of Directive 2008/57/EC. 

However, application of the CSM in the case referred to in point (b) of the first subparagraph must 
not lead to requirements contradictory to those laid down in the relevant TSIs which are 
mandatory. 

Nevertheless if the application of the CSM leads to a requirement that is contradictory to that laid 
down in the relevant TSI, the proposer shall inform the Member State concerned which may 
decide to ask for a revision of the TSI in accordance with Article 6(2) or Article 7 of Directive 
2008/57/EC or a derogation in accordance with Article 9 of that Directive. 

[G 1] Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ. 
1} θαη ηνπ άξζξνπ 15 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ 
{αλαθ. 3}, θάζε ζεκαληηθή αιιαγή απαηηεί ηελ εθαξκνγή πξνζέγγηζεο ζπζηήκαηνο θαη ηε 
δηελέξγεηα εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιή ελζσκάησζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ δνκηθψλ ππνζπζηεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζηηο ΣΠΓ ζηα πιαίζηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

[G 2] Οη ΣΠΓ θαζνξίδνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ(ησλ) 
ππνζπζηήκαηνο(ππνζπζηεκάησλ) αιιά φρη απαξαίηεηα φιεο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο (βιέπε 
αηηηνινγηθή ζθέςε (7) ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ. 1} πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή ελζσκάησζε ησλ ππνζπζηεκάησλ ή επηκέξνπο ζηνηρείσλ εληφο 
ηνπ πιήξνπο ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα πξνζέγγηζε βαζηδφκελε ζην ζχζηεκα, πνπ 
ππνζηεξίδεηαη απφ ελαξκνληζκέλε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, επηηξέπεη ηνλ νξζφ 
πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ πξφζζεησλ απαηηήζεσλ (αζθάιεηαο) πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
αζθαιή ελζσκάησζε. 

[G 3] Αλ ε εθαξκνγή ησλ ΚΜΑ νδεγεί ζε απαίηεζε κε ζπκβαηή πξνο ηηο ΣΠΓ, ν πξνηείλσλ ζα 
κπνξνχζε λα αλαιχζεη πξψηα αλ ν νξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη πξνθεηκέλνπ λα 
επηηξαπεί ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ΣΠΓ.  Μφλν εάλ θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, 
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2 ή ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηνπ 

άξζξνπ 9
i3i

 ηεο νδεγίαο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ. 3}, ψζηε λα 
επηηξαπεί ζηα θξάηε κέιε λα κελ εθαξκφζνπλ ηηο ΣΠΓ. Ο πξνηείλσλ ελεκεξψλεη ηφηε ην 
ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο, ην νπνίν κπνξεί λα απνθαζίζεη: 

                                                      
(3)  Απόσπασμα από το άρθρο 9 της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων {αναφ 3}: 

«για κάθε έργο ανακαίνισης, επέκτασης ή αναβάθμισης υφιστάμενου υποσυστήματος, όταν η εφαρμογή»... 
«μίας ή περισσότερων ΤΠΔ», συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με το τροχαίο υλικό, 
..."διακυβεύει την οικονομική βιωσιμότητα του έργου ή/και τη συνοχή του σιδηροδρομικού συστήματος του 
κράτους μέλους, τα "κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν»... «αυτές τις ΤΠΔ» 
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(α) λα δεηήζεη αλαζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ΣΠΓ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ή ην 
άξζξν 7 ηεο νδεγίαο ζηδεξνδξνκηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο {αλαθ. 3}, ή· 
(β) λα δεηήζεη παξέθθιηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο νδεγίαο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 
ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ. 3}. 

 

Άπθπο 2 (3) 

This Regulation shall not apply to: 

(a) metros, trams and other light rail systems; 
(b) networks that are functionally separate from the rest of the railway system and intended 

only for the operation of local, urban or suburban passenger services, as well as railway 
undertakings operating solely on these networks; 

(c) privately owned railway infrastructure that exists solely for use by the infrastructure owner 
for its own freight operations; 

(d) heritage vehicles that run on national networks providing that they comply with national 
safety rules and regulations with a view to ensuring safe circulation of such vehicles; 

(e) heritage, museum and tourist railways that operate on their own network, including 
workshops, vehicles and staff. 

[G 1] Η ΚΜΑ εθαξκφδεηαη ζε έλα θξάηνο κέινο φπσο νξίδεηαη απφ ηε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο γηα ηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ. 1} ζηελ εζληθή λνκνζεζία. 

[G 2] Παξφηη ηα δίθηπα ή νη ππνδνκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 3 εμαηξνχληαη 
απφ ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ΚΜΑ, νη ΚΜΑ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ηξνραίν 
πιηθφ πνπ θπθινθνξεί ηφζν ζε απηά ηα δίθηπα φζν θαη ζηηο ίδηεο γξακκέο κε απηέο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ακαμνζηνηρηψλ. 

 

Άπθπο 2 (4) 

This Regulation shall not apply to systems and changes, which, on the date of entry into force of 
this Regulation, are projects at an advanced stage of development within the meaning of Article 2 
(t) of Directive 2008/57/EC. 

[G 1] Η ΚΜΑ δελ ηζρχεη γηα ζπζηήκαηα θαη αιιαγέο πνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη πξνρσξήζεη αξθεηά 
θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ: βιέπε ΠΔΡΙΠΣΩΗ 3 ζην ζρήκα 3. 
Θεσξείηαη φηη ν πξνηείλσλ εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεη ηηο κεζφδνπο ηνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο κέρξη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ (βιέπε ζρήκα 2). 

[G 2] Οπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ ΚΜΑ πξέπεη λα 
εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ (βιέπε άξζξν 4 παξάγξαθνο 2, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηνηρείνπ ζη ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2). 

 
 

Άπθπο 3. Οπιζμοί 

For the purpose of this Regulation the definitions in Article 3 of Directive 2004/49/EC shall 
apply. 

The following definitions shall also apply: 
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(1) risk‟ means the rate of occurrence of accidents and incidents resulting in harm (caused by a 
hazard) and the degree of severity of that harm (EN 50126-2); 

(2) „risk analysis‟ means systematic use of all available information to identify hazards and to 
estimate the risk (ISO/IEC 73); 

(3) „risk evaluation‟ means a procedure based on the risk analysis to determine whether the 
acceptable risk has been achieved (ISO/IEC 73); 

(4) „risk assessment‟ means the overall process comprising a risk analysis and a risk evaluation 
(ISO/IEC 73); 

(5) „safety‟ means freedom from unacceptable risk of harm (EN 50126-1); 

(6) „risk management‟ means the systematic application of management policies, procedures 
and practices to the tasks of analysing, evaluating and controlling risks (ISO/IEC 73); 

(7) „interfaces‟ means all points of interaction during a system or subsystem life cycle, including 
operation and maintenance where different actors of the rail sector will work together in 
order to manage the risks; 

(8) „actors‟ means all parties which are, directly or through contractual arrangements, involved 
in the application of this Regulation pursuant to 0; 

(9) „safety requirements‟ means the safety characteristics (qualitative or quantitative) of a 
system and its operation (including operational rules) necessary in order to meet legal or 
company safety targets; 

(10) „safety measures‟ means a set of actions either reducing the rate of occurrence of a hazard or 
mitigating its consequences in order to achieve and/or maintain an acceptable level of risk; 

(11) „proposer‟ means the railway undertakings or the infrastructure managers in the framework 
of the risk control measures they have to implement in accordance with Article 4 of Directive 
2004/49/EC, the contracting entities or the manufacturers when they invite a notified body 
to apply the “EC” verification procedure in accordance with Article 18(1) of Directive 
2008/57/EC or the applicant of an authorisation for placing in service of vehicles; 

(12) „safety assessment report‟ means the document containing the conclusions of the 
assessment performed by an assessment body on the system under assessment; 

(13) „hazard‟ means a condition that could lead to an accident (EN 50126-2); 

(14) „assessment body‟ means the independent and competent person, organisation or entity 
which undertakes investigation to arrive at a judgment, based on evidence, of the suitability 
of a system to fulfil its safety requirements; 

(15) „risk acceptance criteria‟ means the terms of reference by which the acceptability of a specific 
risk is assessed; these criteria are used to determine that the level of a risk is sufficiently 
low that it is not necessary to take any immediate action to reduce it further; 

(16) „hazard record‟ means the document in which identified hazards, their related measures, 
their origin and the reference to the organisation which has to manage them are recorded 
and referenced; 

(17) „hazard identification‟ means the process of finding, listing and characterising hazards 
(ISO/IEC Guide 73); 

(18) „risk acceptance principle‟ means the rules used in order to arrive at the conclusion whether 
or not the risk related to one or more specific hazards is acceptable; 

(19) „code of practice‟ means a written set of rules that, when correctly applied, can be used to 
control one or more specific hazards; 

(20) „reference system‟ means a system proven in use to have an acceptable safety level and 
against which the acceptability of the risks from a system under assessment can be 
evaluated by comparison; 

(21) „risk estimation‟ means the process used to produce a measure of the level of risks being 



 

Εσρωπαϊκός Οργανιζμός Σιδηροδρόμων 

Οδηγός για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζμού ΚΜΑ 

 

 

 
  

Αλαθνξά: ERA/GUI/01-2008/SAF Έθδνζε:  1.1 ειίδα  16 απφ 61 

Όλνκα αξρείνπ: ERA-2008-0064-00-00-ENEL - Checked.doc 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ ● Boulevard Harpignies 160 ● BP 20392 ● F-59307 Valenciennes Cedex ● Γαιιία ● Σει. +33 (0)3 27 09 65 00 ● Φαμ +33 (0)3 27 33 40 65 ● 
http://www.era.europa.eu 

 

analysed, consisting of the following steps: estimation of frequency, consequence analysis 
and their integration (ISO/IEC 73); 

(22) „technical system‟ means a product or an assembly of products including the design, 
implementation and support documentation; the development of a technical system starts 
with its requirements specification and ends with its acceptance; although the design of 
relevant interfaces with human behaviour is considered, human operators and their actions 
are not included in a technical system; the maintenance process is described in the 
maintenance manuals but is not itself part of the technical system; 

(23) „catastrophic consequence‟ means fatalities and/or multiple severe injuries and/or major 
damages to the environment resulting from an accident (Table 3 from EN 50126); 

(24) „safety acceptance‟ means status given to the change by the proposer based on the safety 
assessment report provided by the assessment body; 

(25) „system‟ means any part of the railway system which is subject to a change; 

(26) „notified national rule‟ means any national rule notified by Member States under Council 
Directive 96/48/EC(4), Directive 2001/16/EC of the European Parliament and the Council(5) 
and Directives2004/49/EC and 2008/57/EC. 

[G 1] Όηαλ έλαο νξηζκφο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ αλαθέξεηαη ζε πθηζηάκελν πξφηππν, παξέρεηαη 
επίζεο ε ζχλδεζε κε ην ζρεηηθφ πξφηππν ζηνλ νξηζκφ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

[G 2] Δθηφο ησλ νξηζκψλ απηψλ ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ, νη αθφινπζνη νξηζκνί παξνπζηάδνπλ 
ελδερνκέλσο ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Οδεγνχ: 

(α) σο «αλαζέησλ θνξέαο» ζην άξζξν 2 ζηνηρείν ηε) ηεο νδεγίαο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 
ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ. 3} λνείηαη «θάζε θνξέαο, δεκόζηνο ή ηδησηηθόο, πνπ παξαγγέιιεη ηε 
κειέηε ή/θαη ηελ θαηαζθεπή ή ηελ αλαθαίληζε ή ηελ αλαβάζκηζε ππνζπζηήκαηνο. Απηόο ν 
θνξέαο κπνξεί λα είλαη επηρείξεζε ζηδεξνδξόκσλ, δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο ή θάηνρνο, ή ν 
εξγνιάβνο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ»· 

(β) ε «ηθαλφηεηα πξνζσπηθνχ» κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλαο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ, 
δεμηνηήησλ θαη πξαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ πξέπεη λα έρεη έλα πξφζσπν γηα λα κπνξεί λα 
εθηειέζεη ζσζηά ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  Κάηη ηέηνην πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ εξγαζία 
ξνπηίλαο, αιιά θαιχπηεη θαη απξνζδφθεηεο θαηαζηάζεηο θαη αιιαγέο: 

ηα πιαίζηα ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ, ν νξηζκφο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ «ηθαλφηεηα ελφο 
αηφκνπ» ή, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηθαλφηεηα πξνζσπηθνχ ή νκάδαο, ζηελ «ηθαλφηεηα κηαο 
νκάδαο αηφκσλ» λα εθηεινχλ δεφλησο γηα ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο 
πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ΚΜΑ.  Κάηη 
ηέηνην ζπλεπάγεηαη φηη ην άηνκν ή ε νκάδα αηφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ζσζηά κηα 
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πξέπεη λα εηδηθεχνληαη: 

(1) ηφζν ζην ηερληθφ, ιεηηνπξγηθφ ή νξγαλσηηθφ πεδίν ππφ εθηίκεζε θαη 

(2) ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην άηνκν [π.ρ. PHA, HAZOP, Γέληξα Γεγνλφησλ (Event Trees), 
Γέληξα θαικάησλ (Fault Trees), FMECA, θ.ιπ.].  Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ 
ελφηεηα 1.1.4 ηνπ παξαξηήκαηνο I. 

                                                      
(4)  OJ L 235, 17.9.1996, p. 6. 

(5)  OJ L 110 , 20.4.2001, p. 1. 
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Γηα ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη δηαρεηξηζηέο ππνδνκήο, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
ηθαλνηήησλ, πνπ εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ εθηειεί δεφλησο ηηο εξγαζίεο ηνπ, ππφθεηηαη ζηε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο III παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ε) ηεο νδεγίαο γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ. 1}. 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη φια ηα άιια βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δηαρεηξηζηψλ ππνδνκήο, ζα 
εγθξίλνληαη απφ ηελ EAA, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) θαη ην άξζξν 11 
παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ. 1}. 
Δπνκέλσο, ην ζηνηρείν απηφ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο 
ΚΜΑ απφ ηνλ θνξέα εθηίκεζεο. 
Γηα ηνπο άιινπο παξάγνληεο, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ.  
Δπνκέλσο, πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ζην θνξέα εθηίκεζεο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 
λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο εθηίκεζεο αζθάιεηαο γηα ην κέξνο ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο γηα ην 
νπνίν επζχλνληαη.  

(γ) ε «γλσκάηεπζε εκπεηξνγλψκνλα» αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ εκπεηξνγλψκνλα 
λα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ θαηάζηαζε ή ηελ εξγαζία 
πνπ εθηειεί ν ίδηνο. Οη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ δηαηππψλνπλ θξίζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 
αξκφδηνη ζην πεξηβάιινλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα 
δηαηππψλνπλ ππεχζπλεο θαη ινγηθέο θξίζεηο, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη 
ηηο πεγέο, ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ. 

(δ) ην «ππνζχζηεκα» δελ αλαθέξεηαη ζηα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα II ηεο νδεγίαο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ 
{αλαθ. 3}.  Καη’ αλαινγία πξνο ηνλ νξηζκφ 3.1.61 ζην πξφηππν CENELEC EN 50129, ν φξνο 
«ππνζχζηεκα» ραξαθηεξίδεη ζηνλ παξφληα νδεγφ «έλα κέξνο ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο 
πνπ εθηειεί εηδηθή ιεηηνπξγία». 

 

Άπθπο 4. ημανηικέρ αλλαγέρ 

Άπθπο 4 (1) 

If there is no notified national rule for defining whether a change is significant or not in a Member 
State, the proposer shall consider the potential impact of the change in question on the safety of 
the railway system. 

When the proposed change has no impact on safety, the risk management process described in 
Article 5 does not need to be applied. 

[G 1] Με ηνλ πξψην έιεγρν πξέπεη λα εθηηκάηαη θαηά πφζν ε αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ή φρη. 
Αλ ε αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα, ηα άιια θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2 
κπνξνχλ ηφηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ε αιιαγή είλαη ζεκαληηθή ή 
φρη.  Η δηαδηθαζία απηή απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα ξνήο ζην ζρήκα 1. Σν θξηηήξην ησλ 
ζπλεπεηψλ ηεο βιάβεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα παξάδεηγκα, γηα λα ειεγρζεί θαηά 
πφζν νη ζπλέπεηεο κηαο βιάβεο ζρεηηθήο κε ηελ αζθάιεηα ηεο αιιαγήο επί ηνπ ππφ εθηίκεζε 
ζπζηήκαηνο κεηξηάδνληαη απφ πθηζηάκελα κέηξα αζθάιεηαο εθηφο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο. Σν 
θξηηήξην απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα, κπνξεί λα θαζνξίζεη αλ κηα αιιαγή ζρεηηθή κε 
ηελ αζθάιεηα ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεί κε αζθάιεηα ρσξίο ηε ρξήζε ΚΜΑ. Απνηειεί επζχλε ηνπ 
πξνηείλνληνο λα θαζνξίζεη ηε ζεκαζία πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ζε θαζέλα απφ απηά ηα θξηηήξηα 
γηα ηελ αιιαγή πνπ γίλεηαη αληηθείκελν εθηίκεζεο. 
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² 

Η αιιαγή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ 
αζθάιεηα; 

Γ: Γελ είλαη ζεκαληηθή 

 Καηαγξαθή 
απφθαζεο 

Όσι 
 

Ναι 

Ναι 

Όσι 

Αλλαγή 

Άιια θξηηήξηα 

1. πεξηνξηζκέλεο ζπλέπεηεο 
βιάβεο; 

2. κηθξή θαηλνηνκία; 
3. κηθξή πνιππινθφηεηα; 
4. εχθνιε παξαθνινχζεζε; 
5. κεγάιε αλαζηξεςηκφηεηα; 

 

B: Γελ είλαη ζεκαληηθή 

 Καηαγξαθή θαη 
αηηηνιφγεζε απφθαζεο 

(PRA) 
 

A: εκαληηθή αιιαγή 

 Δθαξκνγή ΚΜΑ. 
 

Σχήμα 1: Εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 4 για την εκτίμηση της σημασίας μιας αλλαγής 
 

Άπθπο 4 (2) 

When the proposed change has an impact on safety, the proposer shall decide, by expert 
judgement, the significance of the change based on the following criteria: 

(a) failure consequence: credible worst-case scenario in the event of failure of the system under 
assessment, taking into account the existence of safety barriers outside the system; 

(b) novelty used in implementing the change: this concerns both what is innovative in the 
railway sector, and what is new just for the organisation implementing the change; 

(c) complexity of the change; 

(d) monitoring: the inability to monitor the implemented change throughout the system life-cycle 
and take appropriate interventions; 

(e) reversibility: the inability to revert to the system before the change; 

(f) additionality: assessment of the significance of the change taking into account all recent 
safety-related modifications to the system under assessment and which were not judged as 
significant. 

The proposer shall keep adequate documentation to justify his decision. 

 

[G 1] Ο πξνηείλσλ ιακβάλεη ηελ απφθαζε βάζεη κφλν ελφο ή κεξηθψλ απφ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 4 
παξάγξαθνο 2, αιιά φια ηα θξηηήξηα πξέπεη λα αλαιχνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο κηαο 
αιιαγήο. 
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[G 2] Πξάγκαηη, πνιιέο αιιαγέο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα, πνπ αμηνινγνχληαη κε βάζε απηά ηα 
θξηηήξηα, είλαη πηζαλφλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο κε ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ωζηφζν, θαηά ηελ εμέηαζε 
θάζε αιιαγήο, είλαη ζεκαληηθφ φιεο νη ζπλερφκελεο κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζχλνιφ ηνπο λα 
κελ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθή αιιαγή πνπ απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ΚΜΑ. 

[G 3] Καηά ηελ αμηνιφγεζε κηαο ζεηξάο ζπλερφκελσλ (κε ζεκαληηθψλ) αιιαγψλ, δελ ρξεηάδεηαη λα 
εμεηάδνληαη ζπλδπαζκνί φισλ ησλ ηχπσλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ ηειεπηαία απνδνρή 
αζθάιεηαο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη 
ζπληεινχλ ζηνλ ίδην θίλδπλν ζηηο αλαιχζεηο επηθηλδπλφηεηαο. 

[G 4] Σν ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ «ζπλφινπ κε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ» πνπ έγηλαλ ζε 
ζχζηεκα πνπ ήηαλ ήδε ζε ρξήζε είλαη ε ηειεπηαία απφ ηηο εμήο εκεξνκελίεο (αλαηξέμηε επίζεο 
ζηηο ΤΠΟΘΔΔΙ 4 θαη 5 ζην ζρήκα 2): 

(α) είηε ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ΚΜΑ· 
(β) είηε ηεο ηειεπηαίαο απνδνρήο αζθάιεηαο ηνπ ζρεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
7. 

Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 4, ε ΚΜΑ δελ είλαη αλαδξνκηθή: αλαηξέμηε ζηηο 
ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ 1 θαη 2 ζην ζρήκα 2. Γελ απαηηείηαη αλαδξνκηθή εθηίκεζε ησλ αιιαγψλ πνπ 
έγηλαλ πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ ΚΜΑ. Θεσξείηαη φηη ν πξνηείλσλ εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεη ηηο 
πθηζηάκελεο κεζφδνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο κέρξη απηέο νη 
κέζνδνη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηελ ΚΜΑ. 
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t 

t 

t 

Έναπξη ιζσύορ 

ηηρ ΚΜΑ 

Αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ κε βάζε ηελ ΚΜΑ 

C1 C2 CN 

Αποδοσή αζθάλειαρ 
ζε ζσέζη με ηην ΚΜΑ 

Αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία απνδνρή 
αζθάιεηαο κε βάζε ηελ ΚΜΑ 

C1 C2 CZ 

Αιιαγέο 

C1 C2 CY 

Δθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ 
πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ ΚΜΑ 

t Αποδοσή αζθάλειαρ 

(η ΚΜΑ δεν έσει εθαπμοζηεί) 

ΠΕΡΘΠΣΩΗ 3 

ΠΕΡΘΠΣΩΗ 4 

ΠΕΡΘΠΣΩΗ 5 

ΠΕΡΘΠΣΩΗ 2 

t 

Αιιαγέο 

C1 C2 CX 

Δθαξκνγή ησλ 
δηαδηθαζηψλ πνπ ίζρπαλ 

πξηλ απφ ηελ ΚΜΑ 

ΠΕΡΘΠΣΩΗ 1 

Αποδοσή αζθάλειαρ 

Αμηνιφγεζε ησλ 
αιιαγψλ κε βάζε ηελ 
ΚΜΑ 

Δθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ 
πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ ΚΜΑ 

Έλαξμε ηνπ έξγνπ 

 

Σχήμα 2: Αλλαγές σχετικές με την ασφάλεια σε συνάρτηση με την έναρξη ισχύος 

της ΚΜΑ. 
 

[G 5] Η ΚΜΑ δελ απαηηεί απφ ηνλ θνξέα εθηίκεζεο λα ειέγμεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 
αιιαγήο: αλαηξέμηε επίζεο ζηα ζεκεία G 1 θαη G 2 ηεο ελφηεηαο 1.1.7. Ωζηφζν, ε ΚΜΑ απαηηεί 
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία φισλ ησλ αιιαγψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
επηηξαπεί ζηηο EAA λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επζχλεο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ: άξζξν 8 παξάγξαθνο 2. 

 

Άπθπο 5. Διαδικαζία διασείπιζηρ ηηρ επικινδςνόηηηαρ 

Άπθπο 5 (1) 

The risk management process described in the Annex I shall apply: 

(a) for a significant change as specified in Article 4, including the placing in service of structural 
sub-systems as referred to in Article 2(2)(b); 

(b) where a TSI as referred to in Article 2 (2)(a) refers to this Regulation in order to prescribe the 
risk management process described in Annex I. 

[G 1] Η παξάγξαθνο απηή ζπλνςίδεη ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ΚΜΑ. 
χκθσλα κε ηα άξζξα ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1, δεηείηαη απφ ηνλ 
πξνηείλνληα λα εθαξκφζεη ηε δηαδηθαζία ΚΜΑ ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη λα ηεξήζεη επαξθή 
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έγγξαθα ηεθκεξίσζεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζήο ηνπ: βιέπε επίζεο ηηο επεμεγήζεηο ηνπ 
άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2 αλσηέξσ. 

 

Άπθπο 5 (2) 

The risk management process described in Annex I shall be applied by the proposer. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. Ο νξηζκφο (11) ηνπ πξνηείλνληνο ζην άξζξν 
3 εμεγεί πνηνο κπνξεί λα είλαη ν πξνηείλσλ. 

 

Άπθπο 5 (3) 

The proposer shall ensure that risks introduced by suppliers and service providers, including 
their subcontractors, are managed. To this end, the proposer may request that suppliers and 
service providers, including their subcontractors, participate in the risk management process 
described in Annex I. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

Άπθπο 6. Ανεξάπηηηη εκηίμηζη 

Άπθπο 6 (1) 

An independent assessment of the correct application of the risk management process described 
in Annex I and of the results of this application shall be carried out by a body which shall meet 
the criteria listed in Annex II. Where the assessment body is not already identified by Community 
or national legislation, the proposer shall appoint its own assessment body which may be 
another organisation or an internal department. 

[G 1] χκθσλα κε ηηο ελφηεηεο 1.1.2 (β) θαη 1.1.7 ηνπ παξαξηήκαηνο I απαηηείηαη ε αλεμάξηεηε 
εθηίκεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο ΚΜΑ απφ θνξέα εθηίκεζεο πξηλ απφ ηελ απνδνρή κηαο 
ζεκαληηθήο αιιαγήο απφ ηνλ πξνηείλνληα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα εθηίκεζεο ζηελ ΚΜΑ 
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. 

[G 2]  Με ηελ επηθχιαμε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ (βιέπε ελφηεηα 0.2) ή ησλ λνκηθψλ 

απαηηήζεσλ
(6)

 ησλ θξαηψλ κειψλ, ν πξνηείλσλ κπνξεί λα δηνξίζεη ειεχζεξα ηνλ θνξέα 
εθηίκεζεο ηεο επηινγήο ηνπ. Οη θνξείο εθηίκεζεο κπνξνχλ λα είλαη εζληθέο αξρέο αζθάιεηαο 
(EAA), θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί (ΚΟ) θαζψο θαη εμσηεξηθνί ή εζσηεξηθνί αλεμάξηεηνη 
εθηηκεηέο αζθάιεηαο (ΑΔΑ) εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

 

                                                      
(6)  Βάσει της νομοθεσίας ορισμένων κρατών μελών, ορισμένες εκτιμήσεις πραγματοποιούνται ήδη από 

συγκεκριμένους παράγοντες, π.χ. από την ΕΑΑ. Σε αυτή την περίπτωση και για τα σχετικά τμήματα, ο 
φορέας εκτίμησης δεν διορίζεται ελεύθερα. Πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες. 
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Άπθπο 6 (2) 

Duplication of work between the conformity assessment of the safety management system as 
required by Directive 2004/49/EC, the conformity assessment carried out by a notified body or a 
national body as required by Directive 2008/57/EC and any independent safety assessment 
carried out by the assessment body in accordance with this Regulation, shall be avoided. 

[G 1] ην πεδίν δηαρείξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα εθηίκεζεο, ν πξνηείλσλ ή νη αλάδνρνί 
ηνπ ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο πηζαλέο αιιειεπηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ 
ειέγρσλ πνπ κπνξνχλ λα εθηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο εθηίκεζεο, θαζψο θαη λα 
εμαζθαιίδνπλ, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ 
θνξέσλ εθηίκεζεο. 

 

Άπθπο 6 (3) 

The safety authority may act as the assessment body where the significant changes concern the 
following cases: 

(a) where a vehicle needs an authorisation for placing in service, as referred to in Articles 22(2) 
and 24(2) of Directive 2008/57/EC; 

(b) where a vehicle needs an additional authorisation for placing in service, as referred to in 
Articles 23(5) and 25(4) of Directive 2008/57/EC; 

(c) where the safety certificate has to be updated due to an alteration of the type or extent of the 
operation, as referred to in Article 10(5) of Directive 2004/49/EC; 

(d) where the safety certificate has to be revised due to substantial changes to the safety 
regulatory framework, as referred to in Article 10(5) of Directive 2004/49/EC; 

(e) where the safety authorisation has to be updated due to substantial changes to the 
infrastructure, signalling or energy supply, or to the principles of its operation and 
maintenance, as referred to in Article 11(2) of Directive 2004/49/EC; 

(f) where the safety authorisation has to be revised due to substantial changes to the safety 
regulatory framework, as referred to in Article 11(2) of Directive 2004/49/EC. 

[G 1] Η παξάγξαθνο απηή ζπλνςίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νδεγία 
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ. 1} θαη ηελ νδεγία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 
ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ. 3} φπνπ ε EAA επζχλεηαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο ή 
πηζηνπνηεηηθνχ. 

[G 2] Σν άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 επηηξέπεη ζηνλ πξνηείλνληα λα δηνξίζεη νπνηνδήπνηε θνξέα 
εθηίκεζεο πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ζσζηή εθαξκνγή 
ηεο δηαδηθαζίαο ΚΜΑ γηα ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα. Κάηη ηέηνην βέβαηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ 
πξνβιέπνληαη ζην θξάηνο κέινο. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν δηπιαζηαζκφο ησλ ειέγρσλ θαη ησλ 
εμφδσλ, ν πξνηείλσλ κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα απνθαζίζεη λα ξσηήζεη ηελ EAA αλ ζπκθσλεί 
λα ελεξγήζεη σο αλεμάξηεηνο θνξέαο εθηίκεζεο. Κάηη ηέηνην δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εξγαζίεο 
ηεο ΔΑΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. Η EAA κπνξεί 
ειεχζεξα λα απνδερζεί ή λα αξλεζεί λα ελεξγήζεη σο θνξέαο εθηίκεζεο, εθηφο εαλ απαηηείηαη 
απφ θνηλνηηθή ή εζληθή λνκνζεζία. Αλ αξλεζεί, ν πξνηείλσλ πξέπεη λα δηνξίζεη άιινλ 
αλεμάξηεην θνξέα εθηίκεζεο. Η EAA ζα παξακείλεη ππεχζπλε γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ θαη ηελ νδεγία 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζηδεξνδξφκσλ 
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Άπθπο 6 (4) 

Where the significant changes concern a structural subsystem that needs an authorisation for 
placing in service as referred to in Article 15(1) or Article 20 of Directive 2008/57/EC, the safety 
authority may act as the assessment body unless the proposer already gave that task to a 
notified body in accordance with Article 18(2) of that Directive. 

[G 1] Δθηφο απφ ηελ άδεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή δνκηθψλ ππνζπζηεκάησλ, ε EAA κπνξεί 
επίζεο λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ΚΜΑ σο πξνο ην 
δνκηθφ ππνζχζηεκα. Καη’ αλαινγία πξνο ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3, ην ίδην είδνο επεμήγεζεο 
κε απηφ πνπ παξέρεηαη ζην άξζξν απηφ ηζρχεη θαη γηα ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4. 

 

Άπθπο 7. Εκθέζειρ εκηίμηζηρ ηηρ αζθάλειαρ 

Άπθπο 7 (1) 

The assessment body shall provide the proposer with a safety assessment report. 

[G 1] θνπφο ηεο έθζεζεο εθηίκεζεο αζθάιεηαο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηνλ πξνηείλνληα ζηελ απνδνρή 
ηεο ζεκαληηθήο αιιαγήο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ ζην θξάηνο κέινο, ν 
πξνηείλσλ παξακέλεη σζηφζν ππεχζπλνο γηα ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο ζηα πιαίζηα ηνπ ππφ 
εθηίκεζε ζπζηήκαηνο. 

 

Άπθπο 7 (2) 

In the case referred to in point (a) of Article 5(1), the safety assessment report shall be taken into 
account by the national safety authority in its decision to authorise the placing in service of 
subsystems and vehicles. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 
 

Άπθπο 7 (3) 

In the case referred to in point (b) of Article 5(1), the independent assessment shall be part of the 
task of the notified body, unless otherwise prescribed by the TSI. 
 If the independent assessment is not part of the task of the notified body, the safety assessment 
report shall be taken into account by the notified body in charge of delivering the conformity 
certificate or by the contracting entity in charge of drawing up the EC declaration of verification. 

[G 2] Γπλάκεη ηνπ άξζξν 5 παξάγξαθνο 1, κπνξεί, βάζεη ησλ ΣΠΓ, λα απαηηεζεί ε πξαγκαηνπνίεζε 
εθηηκήζεσλ επηθηλδπλφηεηαο. Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε 
εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ 
ΣΠΓ. Αλ νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ 
θαλνληζκνχ ΚΜΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλεμάξηεηεο εθηίκεζεο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο 
ΚΜΑ, ζα κπνξνχζαλ λα αλαζέζνπλ ην έξγν ηεο εθηίκεζεο ζε άιινλ θνξέα εθηίκεζεο ν νπνίνο 
πιεξνί ηα θξηηήξηα απηά. ε απηή ηελ πεξίπησζε: 



 

Εσρωπαϊκός Οργανιζμός Σιδηροδρόμων 

Οδηγός για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζμού ΚΜΑ 

 

 

 
  

Αλαθνξά: ERA/GUI/01-2008/SAF Έθδνζε:  1.1 ειίδα  24 απφ 61 

Όλνκα αξρείνπ: ERA-2008-0064-00-00-ENEL - Checked.doc 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ ● Boulevard Harpignies 160 ● BP 20392 ● F-59307 Valenciennes Cedex ● Γαιιία ● Σει. +33 (0)3 27 09 65 00 ● Φαμ +33 (0)3 27 33 40 65 ● 
http://www.era.europa.eu 

 

(α) νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ αλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη δεφλησο 
απφ απηφλ ηνλ θνξέα εθηίκεζεο· 

(β) ν θνξέαο εθηίκεζεο πνπ εθηειεί ην έξγν ηεο εθηίκεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα 
ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηα πιαίζηα 
κηαο έθζεζεο αλεμάξηεηεο εθηίκεζεο αζθάιεηαο. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ζα βαζηζηεί 
ζηελ έθζεζε απηή γηα ηε δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε 
πξνο ηηο ζρεηηθέο ΣΠΓ. 

[G 3] Γπλάκεη ηνπ άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, αλεμάξηεηα απφ ην θαηά πφζν ν θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο ζα εθηειέζεη ηελ εξγαζία ν ίδηνο ή ζα ηελ αλαζέζεη ζε θνξέα εθηίκεζεο, πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη ε επηθάιπςε εξγαζηψλ. 

 

Άπθπο 7 (4) 

When a system or part of a system has already been accepted following the risk management 
process specified in this Regulation, the resulting safety assessment report shall not be called 
into question by any other assessment body in charge of performing a new assessment for the 
same system. The recognition shall be conditional on demonstration that the system will be used 
under the same functional, operational and environmental conditions as the already accepted 
system, and that equivalent risk acceptance criteria have been applied. 

[G 1] Σα θξάηε κέιε θαη νη θνξείο εθηίκεζεο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο 
αλαγλψξηζεο ζρεηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε 
ηελ ΚΜΑ. Η ακνηβαία αλαγλψξηζε ζα βαζίδεηαη ζηα ελαξκνληζκέλα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 
πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη εθηίκεζεο 
επηθηλδπλφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΚΜΑ. 

[G 2] Αλ γηα ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα, νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη ζε έλα θξάηνο κέινο, 
ζπγθεθξηκέλα:  

(α) ε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκθσλεί κε ηελ ΚΜΑ· 
(β) ε εθαξκνγή ηεο ΚΜΑ εθηηκάηαη απφ θνξέα εθηίκεζεο θαη· 
(γ) ην ζχζηεκα γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνλ πξνηείλνληα (βιέπε άξζξν 7 παξάγξαθνο 1), 

νη θνξείο εθηίκεζεο ζε άιια θξάηε κέιε πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηελ αξρή ακνηβαίαο 
αλαγλψξηζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Σν ζχζηεκα κπνξεί ηφηε λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζε άιια θξάηε κέιε ρσξίο λα δηελεξγεζνχλ πξφζζεηεο εθηηκήζεηο θαη έιεγρνη επηθηλδπλφηεηαο, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξκφδηνο πξνηείλσλ απνδεηθλχεη φηη: 

(δ) ην ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππφ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγηθέο, επηρεηξεζηαθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ην ήδε απνδεθηφ ζχζηεκα ζην αξρηθφ θξάηνο κέινο θαη· 
(ε) εθαξκφδνληαη ηα ίδηα θξηηήξηα απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ/σλ 
πξνζδηνξηζκέλνπ/σλ) θηλδχλνπ/σλ ζε ζρέζε κε απηά πνπ εθαξκφδνληαη ζην ελ ιφγσ θξάηνο 
κέινο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ/σλ ίδηνπ/σλ θηλδχλνπ/σλ ή ηα θξηηήξηα απηά ζεσξνχληαη απνδεθηά ζην 
θξάηνο κέινο. 

[G 3] Αλ δελ εθπιεξψλεηαη θάπνηνο φξνο ηνπ ζεκείνπ G 2 ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 4, ε αξρή 
ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απηφκαηα· είλαη επνκέλσο απαξαίηεηεο 
πξφζζεηεο εθηηκήζεηο απφ ηνλ πξνηείλνληα. Η δηαθνξά πξέπεη λα ζεσξεζεί σο απφθιηζε απφ 
ην ήδε απνδεθηφ ζχζηεκα. Αλ ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2 δείμεη φηη ε απφθιηζε 
απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή αιιαγή ζε ζχγθξηζε κε ην απνδεθηφ ζχζηεκα, ε απφθιηζε 
εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΜΑ. 
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[G 4] Σφηε, ν θνξέαο εθηίκεζεο ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο: 

(α) ζα εθηειέζεη αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο ΚΜΑ σο πξνο 
πξνζδηνξηζκέλεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ην ήδε απνδεθηφ ζχζηεκα· 

(β) ζα εθαξκφζεη ηελ αξρή ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο γηα ην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 
εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ ζεκείνπ G 2 
ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 4. 

 

Άπθπο 8. Διασείπιζη ελέγσος ηηρ επικινδςνόηηηαρ/εζωηεπικοί και εξωηεπικοί 
έλεγσοι 

Άπθπο 8 (1) 

The railway undertakings and infrastructure managers shall include audits of application of the 
CSM on risk evaluation and assessment in their recurrent auditing scheme of the safety 
management system as referred to in Article 9 of Directive 2004/49/EC. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 
 

Άπθπο 8 (2) 

Within the framework of the tasks defined in Article 16(2)(e) of Directive 2004/49/EC, the 
national safety authority shall monitor the application of the CSM on risk evaluation and 
assessment. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

Άπθπο 9. σόλια ενδιαθεπομένων και ηεσνική ππόοδορ 

Άπθπο 9 (1) 

Each infrastructure manager and each railway undertaking shall, in its annual safety report 
referred to in Article 9(4) of Directive 2004/49/EC, report briefly on its experience with the 
application of the CSM on risk evaluation and assessment. The report shall also include a 
synthesis of the decisions related to the level of significance of the changes. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 
 

Άπθπο 9 (2) 

Each national safety authority shall, in its annual safety report referred to in Article 18 of 
Directive 2004/49/EC, report on the experience of the proposers with the application of the CSM 
on risk evaluation and assessment, and, where appropriate, its own experience. 
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[G 1] Ο Οξγαληζκφο αλαζεσξεί ην ππφδεηγκα ηεο εηήζηαο έθζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ην 
έξγν ησλ EAA θαη λα παξάζρεη ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ηεο εκπεηξίαο πνπ 
απνθνκίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. Σν ππφδεηγκα ζα δνζεί ζηελ EAA. 

 

Άπθπο 9 (3) 

The European Railway Agency shall monitor and collect feedback on the application of the CSM 
on risk evaluation and assessment and, where applicable, shall make recommendations to the 
Commission with a view to improving it. 

[G 1] ην πιαίζην απηφ, ν Οξγαληζκφο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ΚΜΑ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν 
Οξγαληζκφο ζα κπνξνχζε λα ζπκβνπιεπηεί, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο EAA, ηα άηνκα πνπ είλαη 
άκεζα ππεχζπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΜΑ. θνπφο είλαη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε 
κειινληηθή αλαζεψξεζε ηεο ΚΜΑ νη δπζθνιίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο πξψηεο 
εθαξκνγέο ηεο ΚΜΑ. 

 

Άπθπο 9 (4) 

The European Railway Agency shall submit to the Commission by 31 December 2011 at the 
latest, a report which shall include: 

(a) an analysis of the experience with the application of the CSM on risk evaluation and 
assessment, including cases where the CSM has been applied by proposers on a voluntary 
basis before the relevant date of application provided for in Article 10; 

(b) an analysis of the experience of the proposers concerning the decisions related to the level of 
significance of the changes; 

(c) an analysis of the cases where codes of practice have been used as described in section 
2.3.8 of Annex I; 

(d) an analysis of overall effectiveness of the CSM on risk evaluation and assessment. 

The safety authorities shall assist the Agency by identifying cases of application of the CSM on 
risk evaluation and assessment. 

[G 1] Η αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ ζα ζπκπεξηιάβεη, κεηαμχ 
άιισλ, ηελ εμέηαζε ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ έρεη εθαξκνζηεί ην θξηηήξην απνδνρήο 
επηθηλδπλφηεηαο γηα ηερληθά ζπζηήκαηα (RAC-TS) θαη ηα ζρφιηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ 
αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο αζθάιεηαο. 

 

Άπθπο 10. Έναπξη ιζσύορ 

Άπθπο 10 (1) 

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the 

Official Journal of the European Union. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 
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Άπθπο 10 (2) 

This Regulation shall apply from 1 July 2012.  

However, it shall apply from 19 July 2010: 

(a) to all significant technical changes affecting vehicles as defined in Article 2 (c) of Directive 
2008/57/EC; 

(b) to all significant changes concerning structural sub-systems, where required by Article 15(1) 
of Directive 2008/57/EC or by a TSI. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I – ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΣΗ 
ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΜΑ 

1. ΓΕΝΘΚΕ ΑΡΥΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕ ΣΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ 
ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΗ ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

1.1. Γενικέρ απσέρ και ςποσπεώζειρ 

1.1.1. Η διαδικασία διαχείρισης της επικινδυνότητας που καλύπτει ο παρών κανονισμός αρχίζει με 
τον ορισμό του συστήματος και περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 

α) διαδικασία διαχείρισης της επικινδυνότητας, με την οποία ταυτοποιούνται οι κίνδυνοι, 
η επικυνδυνότητα, τα σχετικά μέτρα ασφάλειας και οι επακόλουθες απαιτήσεις 
ασφάλειας που πρέπει να πληροί το υπό εκτίμηση σύστημα· 

β) απόδειξη της συμμόρφωσης του συστήματος με τις καθορισμένες απαιτήσεις 
ασφάλειας· και 

γ) διαχείριση όλων των ταυτοποιημένων κινδύνων και των σχετικών μέτρων ασφάλειας. 

Η διαδικασία διαχείρισης της επικινδυνότητας είναι επαναλαμβανόμενη και αναπαριστάται 
στο διάγραμμα του προσαρτήματος (ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ). Η διαδικασία λήγει όταν 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του συστήματος με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας που είναι 
αναγκαίες για την αποδοχή της επικινδυνότητας που συνδέεται με τους ταυτοποιημένους 

κινδύνους. 

[G 1] Οη ΚΜΑ εθαξκφδνληαη ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη φινη νη πθηζηάκελνη 
θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη (ηαπηνπνηνχληαη) θαη γίλνληαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο κε ηελ ηήξεζε 
κεηξψσλ θηλδχλσλ (βιέπε ελφηεηα 4). 

[G 2] Σν πιαίζην δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ΚΜΑ θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο 
επηθηλδπλφηεηαο απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 3. Κάζε πιαίζην/δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρήκαηνο απηνχ 
πεξηγξάθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. 

[G 3] Η επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΜΑ 
νινθιεξψλεηαη φηαλ απνδεηρζεί (αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 3) θαη ηεθκεξησζεί ζην κεηξψν 
θηλδχλσλ φηη ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα ζπκκνξθψλεηαη πξνο: 

(α) ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο· 
(β) ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ απφδεημε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ην ζεκείν α) αλσηέξσ. 
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Σχήμα 3: Πλαίσιο διαχείρισης της επικινδυνότητας στον κανονισμό ΚΜΑ {αναφ.2}. 
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1.1.2. This iterative risk management process: 

(a) shall include appropriate quality assurance activities and be carried out by 
competent staff; 

(b) shall be independently assessed by one or more assessment bodies. 

[G 1] Η εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ππξνδνηείηαη απφ κηα αιιαγή πνπ 
ηαμηλνκείηαη σο ζεκαληηθή (βιέπε ζρήκα 3). Η επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 
επηθηλδπλφηεηαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνδνρή απφ ηνλ πξνηείλνληα ηεο ζεκαληηθήο αιιαγήο, 
κε βάζε ηελ έθζεζε εθηίκεζεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θνξέα εθηίκεζεο γηα ην ππφ 
εθηίκεζε ζχζηεκα (βιέπε άξζξν 7 παξάγξαθνο 1). Καηφπηλ απηνχ, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηαζηεί απαξαίηεηε άιιε αιιαγή, πξέπεη λα 
εμεηαζηεί ε ζεκαζία ηεο αιιαγήο. Αλ ε αιιαγή ζεσξεζεί ζεκαληηθή, ε ΚΜΑ πξέπεη λα 
εθαξκνζηεί γηα απηή ηελ λέα αιιαγή. 

[G 2] Ο νξηζκφο γηα ηελ «ηθαλφηεηα πξνζσπηθνχ» δίλεηαη ζην ζεκείν G 2 (β) ζηελ επεμήγεζε ηνπ 
άξζξνπ 3. 

1.1.3. The proposer in charge of the risk management process required by this Regulation 
shall maintain a hazard record according to section 4. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

1.1.4. The actors who already have in place methods or tools for risk assessment may 
continue to apply them as far as they are compatible with the provisions of this 
Regulation and subject to the following conditions: 

(a) the risk assessment methods or tools are described in a safety management 
system which has been accepted by a national safety authority in accordance with 
Article 10(2)(a) or Article 11(1)(a) of Directive 2004/49/EC, or; 

(b) the risk assessment methods or tools are required by a TSI or comply with publicly 
available recognised standards specified in notified national rules. 

[G 1] χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε (4) ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ 
{αλαθ.1}, «ηα επίπεδα αζθάιεηαο ηνπ θνηλνηηθνύ ζηδεξνδξνκηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη θαηά θαλόλα 
πςειά... Είλαη ε ζεκαληηθή ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπιάρηζηνλ ζηα ίδηα επίπεδα θαηά ηελ 
ηξέρνπζα θάζε αλαδηάξζξσζεο...». Οη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ήδε εθαξκφζεη κεζφδνπο γηα ηελ 
εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ηηο εθαξκφδνπλ, εθφζνλ είλαη 
ζχκθσλεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. Κάζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο 
πνπ εθαξκφδεηαη ήδε θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ ΚΜΑ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΚΜΑ. 

[G 2] Οη φξνη «κέζνδνη ή εξγαιεία» αλαθέξνληαη ζηηο «δηαδηθαζίεο, ηερληθέο ή εξγαιεία» [π.ρ. 
HAZOP, PHA, Γέληξα Γεγνλφησλ (Event Trees), Γέληξα θαικάησλ (Fault Trees), FMECA, 
θ.ιπ.] πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη 
απφ ηελ θνηλή δηαδηθαζία ηεο ΚΜΑ. Δπνκέλσο, εθφζνλ απηέο νη δηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη 
εξγαιεία πνπ εθαξκφδνληαη ήδε ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΜΑ κπνξνχλ λα 
εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο αλάιπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 
παξάγνληα ή ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα πξέπεη επίζεο λα εμεηάδνληαη θαηά 
απηφλ ηνλ ηξφπν. 
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1.1.5. Without prejudice to civil liability in accordance with the legal requirements of the 
Member States, the risk assessment process shall fall within the responsibility of the 
proposer. In particular the proposer shall decide, with agreement of the actors 
concerned, who will be in charge of fulfilling the safety requirements resulting from the 
risk assessment. This decision shall depend on the type of safety measures selected to 
control the risks to an acceptable level. The demonstration of compliance with the safety 
requirements shall be conducted according to section 3. 

[G 1] χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2, ν πξνηείλσλ πξέπεη λα εθαξκφζεη ηε δηαδηθαζία 
δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΚΜΑ.  Ο νξηζκφο (11) ηνπ πξνηείλνληνο 
ζην άξζξν 3 εμεγεί πνηνο κπνξεί λα είλαη ν πξνηείλσλ.  Γπλάκεη ηνπ άξζξν 5 παξάγξαθνο 3, ν 
πξνηείλσλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ πξνκεζεπηέο, θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 
επηθηλδπλφηεηαο θαζψο νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Γεληθφηεξα, νη δηαρεηξηζηέο ππνδνκήο θαη νη ζηδεξνδξνκηθέο 
επηρεηξήζεηο είλαη νη πξνηείλνληεο, θαζψο αλαιακβάλνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζρεηηθήο επηθηλδπλφηεηαο. Ωζηφζν, νη 
αλαζέηνληεο θνξείο θαη νη θαηαζθεπαζηέο κπνξνχλ επίζεο λα ζεσξεζνχλ πξνηείλνληεο: 

(α) νη θαηαζθεπαζηέο κπνξεί λα πξνβνχλ ζε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, εάλ πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ έγθξηζε γηα ηε ζέζε κηαο γεληθήο εθαξκνγήο ζε θπθινθνξία ή εάλ 
ηξνπνπνηήζνπλ ζεκαληηθά ην ηξνραίν πιηθφ πνπ έρεη ήδε ιάβεη έγθξηζε. 

(β) νη θνξείο παξνρήο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα δηελεξγήζνπλ εθηίκεζε 
επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ αιιαγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ή ηε 
ζπληήξεζε. Μπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο εξγαζηεξίνπ γηα ηηο νπνίεο κπνξεί 
λα δεηείηαη πξναηξεηηθά ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπληήξεζεο· 

(γ) νη θάηνρνη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα εθηηκήζνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα, ζε πεξίπησζε πνπ 
ππνβάιινπλ αίηεζε γηα πηζηνπνηεηηθφ γηα λέν ηξνραίν πιηθφ ή ηξνπνπνηνχλ ζεκαληηθά 
ηξνραίν πιηθφ πνπ έρεη ήδε ιάβεη άδεηα. 

[G 2] Οη άιινη παξάγνληεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα κπνξεί επίζεο λα ππφθεηληαη ζηελ ΚΜΑ, θαζψο 
θάζε παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν G 1 ηνπ ηκήκαηνο 1.1.5 ζα κπνξνχζε λα 
εμαζθαιίζεη (κέζσ ζπκβαηηθψλ δηεπζεηήζεσλ) φηη νη πξνκεζεπηέο θαη θνξείο παξνρήο 
ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ ΚΜΑ. 

 

1.1.6. The first step of the risk management process shall be to identify in a document, to be 
drawn up by the proposer, the different actors‟ tasks, as well as their risk management 
activities. The proposer shall coordinate close collaboration between the different actors 
involved, according to their respective tasks, in order to manage the hazards and their 
associated safety measures. 

[G 1] Ο ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αζθάιεηαο δηεπαθψλ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 
θνξέσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο. 
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1.1.7. Evaluation of the correct application of the risk management process described in this 
Regulation falls within the responsibility of the assessment body. 

[G 1] Γηα κηα ζεκαληηθή αιιαγή, ε ελφηεηα 1.1.2 ζηνηρείν β) πξνβιέπεη ηελ αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο απφ θνξέα εθηίκεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί φηη ε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΚΜΑ εθαξκφδεηαη ζσζηά. Η ΚΜΑ δελ απαηηεί απφ ηνλ θνξέα 
εθηίκεζεο λα ειέγμεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αιιαγήο. 

[G 2] Αλ κηα αιιαγή εθηηκεζεί σο κε ζεκαληηθή, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 4: 

(α) ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ δελ ρξεηάδεηαη λα 
εθαξκνζηεί· 

(β) ε ζσζηή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΚΜΑ δελ ρξεηάδεηαη λα 
εθηηκεζεί απφ αλεμάξηεην θνξέα εθηίκεζεο. 

[G 3] Με ηελ επηθχιαμε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ (αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 0.2) ή ησλ λνκηθψλ 

απαηηήζεσλ
(7)

 ησλ θξαηψλ κειψλ, θάζε παξάγνληαο κπνξεί λα δηνξίζεη ειεχζεξα ην θνξέα ηεο 
επηινγήο ηνπ γηα ην κέξνο ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν επζχλεηαη ν ίδηνο. ην ίδην 
έξγν κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θνξείο εθηίκεζεο.  Αλάινγα κε ην έξγν, 
ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη αλάγθε ζπληνληζκνχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ εθηίκεζεο. Σελ επζχλε 
απηή ζπλήζσο αλαιακβάλεη ν πξνηείλσλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνξέα εθηίκεζεο. 

[G 4] Γηα ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ εθηίκεζεο, θαζψο θαη γηα ηηο κεηαμχ ηνπο 
δηεπαθέο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 5 ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1. 

 

1.2. Διασείπιζη διεπαθών 

1.2.1. For each interface relevant to the system under assessment and without prejudice to 
specifications of interfaces defined in relevant TSIs, the rail-sector actors concerned 
shall cooperate in order to identify and manage jointly the hazards and related safety 
measures that need to be handled at these interfaces. The management of shared risks 
at the interfaces shall be co-ordinated by the proposer. 

[G 1] Ο δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ (δηαρεηξηζηέο 
ππνδνκήο, ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, αλάδνρνη, θ.ιπ.) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνιεηπφκελε 
επηθηλδπλφηεηα ζηηο δηεπαθέο. Σε δηαρείξηζε απηήο ηεο επηθηλδπλφηεηαο πξέπεη λα 
αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ φινη νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηεπαθέο. Κάηη 
ηέηνην είλαη απαξαίηεην, θαζψο ε ππνιεηπφκελε επηθηλδπλφηεηα ησλ δηεπαθψλ δηαθέξεη απφ ηελ 
επηθηλδπλφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο ππνδνκήο, ηηο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ή άιινπο παξάγνληεο (αλάδνρνη θ.ιπ.), 
νη νπνίνη επζχλνληαη άκεζα γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρφ ηεο. 

[G 2] Απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζηεί φηη ε ππνιεηπφκελε επηθηλδπλφηεηα ζηηο δηεπαθέο αληηκεησπίδεηαη κε ζπλνρή.  
Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θίλδπλνη, ηα ζρεηηθά κέηξα αζθάιεηαο θαη νη πξνθχπηνπζεο απαηηήζεηο 

                                                      
(7)  Βάσει της νομοθεσίας ορισμένων κρατών μελών, ορισμένες εκτιμήσεις πραγματοποιούνται ήδη από 

συγκεκριμένους παράγοντες, π.χ. από την ΕΑΑ. Σε αυτή την περίπτωση και για τα σχετικά τμήματα, ο 
φορέας εκτίμησης δεν διορίζεται ελεύθερα. Πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες. 
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αζθάιεηαο πξνζδηνξίδνληαη θαη ζπκθσλνχληαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο. Ο 
δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο θαη ε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 
δηαδηθαζία απηή, θαζψο έρνπλ ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επζχλε γηα ηε 
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη ακαμνζηνηρίεο. Δπζχλνληαη γηα ην ζπλνιηθφ 
έιεγρν ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, ελψ ε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε θαη ν 
δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο κπνξνχλ λα επηβιέπνπλ θαη λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο άιινπο 
παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ δηεπαθψλ, θάζε παξάγνληαο επζχλεηαη γηα ηε 
ζσζηή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ ηεο ΚΜΑ πνπ ηζρχνπλ γηα ην ππνζχζηεκα 
ή ηα ππνζπζηήκαηα γηα ηα νπνία επζχλεηαη. 

[G 3] Ο πξνηείλσλ πνπ ζθνπεχεη λα εηζαγάγεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα 
πξέπεη λα ζπληνλίζεη ηε δηαρείξηζε ηήο θνηλήο επηθηλδπλφηεηαο ζηηο δηεπαθέο. πγθεθξηκέλα, ν 
πξνηείλσλ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ επζπλψλ κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο 
θνηλήο επηθηλδπλφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
δηεπαθέο. 

 

1.2.2. When, in order to fulfil a safety requirement, an actor identifies the need for a safety 
measure that it cannot implement itself, it shall, after agreement with another actor, 
transfer the management of the related hazard to the latter using the process described 
in section 4. 

 

[G 1] Η δηαδηθαζία γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ αζθάιεηαο κεηαμχ 
ησλ παξαγφλησλ πεξηγξάθεηαη ζηηο ελφηεηεο 4. 4 θαη 4.2. 

[G 2] χκθσλα κε ηελ ελφηεηα 4.2, ε κεηαβίβαζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ πξέπεη λα ζπκθσλεζεί κε ηνλ ζρεηηθφ 
παξάγνληα-απνδέθηε. ην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ν πξνηείλσλ επζχλεηαη γηα ην 
ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θνηλήο επηθηλδπλφηεηαο, πξέπεη λα ηεξείηαη ελήκεξνο 
γηα ηηο κεηαβηβάζεηο επηθηλδπλφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, αθφκε θαη αλ ν ίδηνο 
δελ εκπιέθεηαη απαξαίηεηα άκεζα ζηνλ έιεγρν ηεο ζρεηηθήο επηθηλδπλφηεηαο. Κάηη ηέηνην 
επηηξέπεη ζηνλ πξνηείλνληα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ζρεηηθή επηθηλδπλφηεηα κέζσ ησλ δηεπαθψλ.  

 

1.2.3. For the system under assessment, any actor who discovers that a safety measure is 
non-compliant or inadequate is responsible for notifying it to the proposer, who shall in 
turn inform the actor implementing the safety measure. 

[G 1] Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο απφ ηα 
κέηξα αζθάιεηαο ή αθφκε θαη αλεπάξθεηα ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη ηα 
ζρεηηθά κέηξα αζθάιεηαο (πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ πξνηείλνληα ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 2.1.6 
γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο) δελ επαξθνχλ γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο ζπλαθνχο επηθηλδπλφηεηαο. Η ελφηεηα 3.4 εμεγεί φηη απηέο νη απνθιίζεηο ή αλεπάξθεηεο 
πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο λέα εηζεξρφκελα δεδνκέλα γηα λέν βξφρν (θχθιν) ζηελ επαλαιεπηηθή 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 2. 
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1.2.4. The actor implementing the safety measure shall then inform all the actors affected by 
the problem either within the system under assessment or, as far as known by the 
actor, within other existing systems using the same safety measure. 

[G 1] Απηή ε παξάγξαθνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ κε ζπκκφξθσζεο ή αλεπάξθεηαο κέηξνπ 
αζθάιεηαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλαθνχο θηλδχλνπ (βιέπε ελφηεηα 1.2.3). Ο παξάγνληαο πνπ 
επζχλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ κέηξνπ αζθάιεηαο ζα ρξεηαζηεί λα ελεκεξψζεη φινπο 
ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνληαη απφ απηφ: 

(α) είηε ζηα πιαίζηα ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο. Κάηη ηέηνην επηηξέπεη ηε ρξήζε άιισλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηνλ επαξθή έιεγρν ηνπ ζπλαθνχο θηλδχλνπ, είηε· 

(β) ζηα πιαίζηα ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ (αλαθνξάο), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
παξάγνληαο γλσξίδεη φηη ην ίδην κέηξν αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ίδηνπ 
ηνπ θηλδχλνπ. Έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία λα αλαθέξνληαη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ηα 
πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο 
θαη νη δηαρεηξηζηέο ππνδνκήο, αθφκε θαη κεηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο ηνπ ηερληθνχ 
εμνπιηζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα 
εθηηκήζνπλ ηε ζρεηηθή αλεπάξθεηα ζε φια ηα άιια παξφκνηα ζπζηήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην κέηξν αζθάιεηαο, θαζψο θαη λα ιάβνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα φινπο 
ηνπο άιινπο πειάηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ απφ ην ελ ιφγσ πξφβιεκα 
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα. 

 

1.2.5. When agreement cannot be found between two or more actors it is the responsibility of 
the proposer to find an adequate solution. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

1.2.6. When a requirement in a notified national rule cannot be fulfilled by an actor, the 
proposer shall seek advice from the relevant competent authority. 

[G 1] Ο πξνηείλσλ ν νπνίνο ζθνπεχεη λα εηζαγάγεη ηε ζεκαληηθή αιιαγή ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα 
επζχλεηαη γηα ηελ εμεχξεζε ηεο θαηάιιειεο ιχζεο, εθφζνλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζπκθσλία 
είηε γηα ηελ θαηαλνκή ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ δηεπαθψλ είηε γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ θηλδχλσλ 
θαη ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ. 

[G 2] Καη’ αλαινγία πξνο ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2, φηαλ κηα απαίηεζε 
θνηλνπνηεκέλνπ εζληθνχ θαλφλα δελ κπνξεί λα εθπιεξσζεί απφ έλαλ παξάγνληα, ν πξνηείλσλ 
κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην θξάηνο κέινο παξέθθιηζε. 

 

1.2.7. Independently from the definition of the system under assessment, the proposer is 
responsible for ensuring that the risk management covers the system itself and the 
integration into the railway system as a whole. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 
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2. ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ ΕΚΣΘΜΗΗ ΣΗ ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

2.1. Γενική πεπιγπαθή 

2.1.1. The risk assessment process is the overall iterative process that comprises: 

(a) the system definition; 
(b) the risk analysis including the hazard identification; 
(c) the risk evaluation. 

The risk assessment process shall interact with the hazard management according to 
section 4.1. 

[G 1]  Βιέπε επίζεο ηελ ελφηεηα 2.2.5. 

 

2.1.2. The system definition should address at least the following issues: 

(a) system objective, e.g. intended purpose; 
(b) system functions and elements, where relevant (including e.g. human, technical 

and operational elements); 
(c) system boundary including other interacting systems; 
(d) physical (i.e. interacting systems) and functional (i.e. functional input and output) 

interfaces; 
(e) system environment (e.g. energy and thermal flow, shocks, vibrations, 

electromagnetic interference, operational use); 
(f) existing safety measures and, after iterations, definition of the safety requirements 

identified by the risk assessment process; 
(g) assumptions which shall determine the limits for the risk assessment. 

[G 1] Σν άξζξν απηφ θαηαγξάθεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξεί ν νξηζκφο 
ζπζηήκαηνο. Οη παξαδνρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα γηα ην ζχζηεκα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 
πιήξσο [βιέπε ζηνηρείν δ] ζην κεηξψν θηλδχλσλ, φπσο αθξηβψο νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ 
θαζνξίδνληαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Καζψο νη παξαδνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαζνξίδνπλ ηα φξηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο, απηή ελεκεξψλεηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη απφ λέα εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ νη παξαδνρέο αιιάμνπλ ή 
αλαζεσξεζνχλ. 

[G 2] Πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, ν νξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη 
επίζεο λα ιάβεη ππφςε ην πιαίζην ηεο πξνβιεπφκελεο αιιαγήο: 

(α) αλ ε πξνβιεπφκελε αιιαγή απνηειεί ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο, ν νξηζκφο 
ζπζηήκαηνο πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηφζν ην ζχζηεκα πξηλ απφ ηελ αιιαγή φζν θαη ηελ 
πξνβιεπφκελε αιιαγή: 

(β) αλ ε πξνβιεπφκελε αιιαγή είλαη ε θαηαζθεπή λένπ ζπζηήκαηνο, ε πεξηγξαθή πεξηνξίδεηαη 
ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο δελ ππάξρεη πεξηγξαθή νπνηνπδήπνηε πθηζηάκελνπ 
ζπζηήκαηνο. 

[G 3] Ο νξηζκφο ζπζηήκαηνο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο. 
Αξρηθά, πξνζδηνξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ιεηηνπξγίεο, νη δηεπαθέο θαη φια ηα ήδε 
πθηζηάκελα κέηξα αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα δηάθνξσλ επαλαιήςεσλ ησλ 
δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θαη εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο, ν νξηζκφο αλαζεσξείηαη θαη 
επηθαηξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο 
αλαιχζεηο επηθηλδπλφηεηαο. 
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2.1.3. A hazard identification shall be carried out on the defined system, according to section 
2.2. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

2.1.4. The risk acceptability of the system under assessment shall be evaluated by using one 
or more of the following risk acceptance principles: 

(a) the application of codes of practice (section 2.3); 
(b) a comparison with similar systems (section 2.4); 
(c) an explicit risk estimation (section 2.5). 

In accordance with the general principle referred to in section 1.1.5, the assessment 
body shall refrain from imposing the risk acceptance principle to be used by the 
proposer. 

[G 1] Απηέο νη ηξεηο αξρέο απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο ήδε αλαγλσξίδνληαη σο ηξέρνπζεο πηζαλέο 
πξαθηηθέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο ζπλαθνχο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ. 

[G 2] Η πηζαλφηεηα ρξήζεο απηψλ ησλ ηξηψλ αξρψλ απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο παξέρεη επειημία 
ζηνλ πξνηείλνληα ψζηε λα απνθαζίζεη πνηα είλαη ε πιένλ θαηάιιειε αλάινγα κε ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 θαη ηεο ελφηεηαο 
1.1.5 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζην θξάηνο κέινο, ν 
πξνηείλσλ κπνξεί ειεχζεξα λα ρξεζηκνπνηεί νπνηεζδήπνηε απφ ηηο ηξεηο αξρέο, εθφζνλ 
εθαξκφδνληαη θαηάιιεια γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ηνπο 
πξνζδηνξηζκέλνπο θηλδχλνπο. Ο θνξέαο εθηίκεζεο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηνλ πξνηείλνληα, λα 
αμηνινγήζεη απηήλ ηελ επηινγή ηεο αξρήο απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν 
πξνζδηνξηζκέλνπ θηλδχλνπ (θαη ηεο ζπλαθνχο επηθηλδπλφηεηαο) θαη λα αμηνινγήζεη ηε ζσζηή 
εθαξκνγή ηεο επηιεγκέλεο αξρήο. Αιιά ν θνξέαο εθηίκεζεο δελ ζα πξέπεη λα ακθηζβεηήζεη 
απηή ηελ επηινγή, εαλ ε επηθηλδπλφηεηα ειέγρεηαη ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

[G 3] Οη αξρέο απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα εθηηκψληαη απφ ηνλ 
θνξέα εθηίκεζεο. 

 

2.1.5. The proposer shall demonstrate in the risk evaluation that the selected risk acceptance 
principle is adequately applied. The proposer shall also check that the selected risk 
acceptance principles are used consistently. 

[G 1] Σν ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πξνηείλνληα ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο 
επηθηληλδπλφηεηαο. Ο έιεγρνο ζπλέπεηαο κπνξεί λα εμαθξηβψζεη φηη: 

(α) νη αξρέο απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο επηιέγνληαη ζσζηά, δει. φηη κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ αληίζηνηρσλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
επηθηλδπλφηεηα ε νπνία δελ ζεσξείηαη επξέσο απνδεθηή· 

(β) νη επηιεγκέλεο αξρέο απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο εθαξκφδνληαη ζσζηά φζνλ αθνξά ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε επηθηλδπλφηεηα πνπ δελ ζεσξείηαη επξέσο απνδεθηή. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ έλα πξφηππν εθαξκφδεηαη σο θψδηθαο πξαθηηθήο γηα ηνλ έιεγρν θηλδχλσλ, 



 

Εσρωπαϊκός Οργανιζμός Σιδηροδρόμων 

Οδηγός για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζμού ΚΜΑ 

 

 

 
  

Αλαθνξά: ERA/GUI/01-2008/SAF Έθδνζε:  1.1 ειίδα  37 απφ 61 

Όλνκα αξρείνπ: ERA-2008-0064-00-00-ENEL - Checked.doc 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ ● Boulevard Harpignies 160 ● BP 20392 ● F-59307 Valenciennes Cedex ● Γαιιία ● Σει. +33 (0)3 27 09 65 00 ● Φαμ +33 (0)3 27 33 40 65 ● 
http://www.era.europa.eu 

 

πξέπεη λα ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ην πξφηππν· 

(γ) δελ πθίζηαηαη αληίθαζε ή ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη 
απφ θάζε μερσξηζηφ παξάγνληα πνπ εκπιέθεηαη ζηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηεο ζεκαληηθήο 
αιιαγήο· 

(δ) φηαλ ε ίδηα αξρή απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο εθαξκφδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο 
πνπ εκπιέθνληαη ζην ίδην έξγν (π.ρ. ν ίδηνο θψδηθαο πξαθηηθήο), ε αξρή ρξεζηκνπνηείηαη 
ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

 

2.1.6. The application of these risk acceptance principles shall identify possible safety 
measures which make the risk(s) of the system under assessment acceptable. Among 
these safety measures, the ones selected to control the risk(s) shall become the safety 
requirements to be fulfilled by the system. Compliance with these safety requirements 
shall be demonstrated in accordance with section 3. 

[G 1] Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζα πξνζδηνξίζεη δηάθνξα πηζαλά κέηξα αζθάιεηαο πνπ 
ελδέρεηαη λα εθαξκνζηνχλ είηε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ή ηνλ έιεγρφ ηεο ζε 
απνδεθηφ επίπεδν (δει. κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ή άκβιπλζε 
ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θηλδχλσλ). Απηά ηα κέηξα αζθάιεηαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηερληθά, 
ιεηηνπξγηθά ή νξγαλσηηθά. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζα κπνξνχζε λα 
εθηηκεζεί πνζνηηθά, θαηά πεξίπησζε, εκη-πνζνηηθά ή πνηνηηθά (π.ρ. ρξήζε εθπαηδεπκέλσλ 
νδεγψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζθαικάησλ αλζξψπηλνπ παξάγνληα). Ο πξνηείλσλ ζα απνθαζίζεη 
πνηα είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια γηα λα ηα εθαξκφζεη. Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ επηιέγνληαη γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ θηλδχλσλ κεηαηξέπνληαη ζε «απαηηήζεηο αζθάιεηαο» θαη 
πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κηα επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ «νξηζκνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο»: βιέπε ελφηεηα 2.1.2 θαη ζρήκα 2. 

[G 2] Σν πεδίν εθαξκνγήο, νη πξνζεζκίεο ηζρχνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο 
πνπ επηιέγνληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ θηλδχλσλ πξέπεη λα νξίδνληαη κε 
ζαθήλεηα. Η δηαηχπσζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη επαξθήο ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηνί νη 
θίλδπλνη θαη νη ζπλαθήο επηθηλδπλφηεηα πνπ απνηξέπνπλ/κεηξηάδνπλ, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε 
ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ αλαιχζεσλ αζθάιεηαο. 

[G 3] Η απφδεημε φηη ην ζχζηεκα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο «απαηηήζεηο αζθάιεηαο» πξνθχπηεη απφ ηε 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 3. 

 

2.1.7. The iterative risk assessment process can be considered as completed when it is 
demonstrated that all safety requirements are fulfilled and no additional reasonably 
foreseeable hazards have to be considered. 

[G 1] Η εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη νινθιεξσζεί φηαλ πιεξνχληαη νη 
εμήο πξνυπνζέζεηο: 

(α) αμηνινγείηαη θάζε πξνζδηνξηζκέλνο θίλδπλνο θαη ε ζπλαθήο επηθηλδπλφηεηα· 
(β) εθηειείηαη έιεγρνο ζπλέπεηαο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ηξεηο αξρέο απνδνρήο 

επηθηλδπλφηεηαο έρνπλ εθαξκνζηεί ζσζηά (βιέπε ελφηεηα 2.1.5)· 
(γ) έρεη εμαθξηβσζεί φηη ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνζδηνξηζκέλσλ θηλδχλσλ είλαη επαξθή θαη φηη δελ πξνμελνχλ ζπγθξνχζεηο πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε λένπο θηλδχλνπο πνπ απαηηνχλ επαλεθηίκεζε· 
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(δ) απνδεηθλχεηαη φηη ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο»: αλαηξέμηε επίζεο ζηελ ελφηεηα 3· 
(ε) δελ ππάξρνπλ πξφζζεηνη ζρεηηθνί θίλδπλνη πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. 

[G 2] Αλ απνδεηρζεί φηη ην ζχζηεκα δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο φιεο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, δει. 
νξηζκέλα κέηξα αζθάιεηαο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ δελ εθαξκφδνληαη 
πιήξσο ή ζσζηά (βιέπε ελφηεηα 2.1.6), ηφηε: 

(α) αλ έρεη πξνζδηνξηζηεί άιιν κέηξν αζθάιεηαο γηα ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν, κπνξεί λα επηιεγεί σο 
ε λέα «απαίηεζε αζθάιεηαο» γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ, ή· 

(β) αλ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ρξήζεο, θάηη ηέηνην θαηαγξάθεηαη ζην κεηξψν θηλδχλσλ, ή· 
(γ) αλ δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί άιινο πεξηνξηζκφο ρξήζεο ή κέηξν αζθάιεηαο, πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη λέα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρεηηθήο επηθηλδπλφηεηαο ζε 
απνδεθηφ επίπεδν. 

Η ζπκκφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο απηέο ηηο λέεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πξέπεη επίζεο λα 
απνδεηθλχεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 3. 

 

2.2. Σαςηοποίηζη κινδύνων 

2.2.1. The proposer shall systematically identify, using wide-ranging expertise from a 
competent team, all reasonably foreseeable hazards for the whole system under 
assessment, its functions where appropriate and its interfaces. 

All identified hazards shall be registered in the hazard record according to section 4. 

[G 1] Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ζην ελ ιφγσ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο
(8)

, ε ηαπηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ λα 
είλαη πιήξεο, λα κελ παξαιείπνληαη θίλδπλνη νχηε λα ζπζρεηίδνληαη ιαλζαζκέλα κε επξέσο 

απνδεθηή επηθηλδπλφηεηα
(9)

. Γηα ην ζρεηηθφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε 
ηα παξαθάησ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ: 

(α) φινη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (δει. νλνκαζηηθνί θαη ππνβαζκηζκέλνη)· 
(β) νη δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (θχξηα γξακκή, ζήξαγγα, γέθπξα, 

θ.ιπ.)· 
(γ) νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο· 
(δ) νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο· 
(ε)  φινη νη ζρεηηθνί θαη πξνβιέςηκνη ηξφπνη αζηνρίαο (βιάβεο) ηνπ ζπζηήκαηνο· 
(ζη) ινηπνί πηζαλνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα γηα ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα. 
 
Κάηη ηέηνην έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία γηαηί αλ δελ πξνζδηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη, δελ κεηξηάδνληαη 
νχηε γίλνληαη αληηθείκελν πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο, 
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

[G 2] Ο νξηζκφο γηα ηελ «ηθαλφηεηα πξνζσπηθνχ» δίλεηαη ζην ζεκείν G 2 β) ηνπ άξζξνπ 3. 

                                                      
(8)  Όπως περιγράφεται στο σημείο G 2 της ενότητας 2.2.5, η εκτίμηση της επικινδυνότητας επαναλαμβάνεται 

όσες φορές είναι απαραίτητο μέχρις ότου η (μεμονωμένη ή/και συνολική) επικινδυνότητα που σχετίζεται με 
τους προσδιορισμένους (επιμέρους) κινδύνους του τελευταίου εξεταζόμενου επιπέδου λεπτομέρειας να είναι 
αποδεκτή σε σχέση με τα συναφή κριτήρια αποδοχής επικινδυνότητας. 

(9)  Ανατρέξτε στην ενότητα για Error! Reference source not found. τον ορισμό της «ευρέως αποδεκτής 

επικινδυνότητας». 
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2.2.2. To focus the risk assessment efforts upon the most important risks, the hazards shall 
be classified according to the estimated risk arising from them. Based on expert 
judgement, hazards associated with a broadly acceptable risk need not be analysed 
further but shall be registered in the hazard record. Their classification shall be justified 
in order to allow independent assessment by an assessment body. 

[G 1] Η ηαμηλφκεζε ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ θηλδχλσλ, ηνπιάρηζηνλ ε δηάθξηζή ηνπο ζε θηλδχλνπο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε «επξέσο απνδεθηή επηθηλδπλφηεηα» θαη θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε επξέσο 
απνδεθηή επηθηλδπλφηεηα, επηηξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
ησλ θηλδχλσλ πνπ απαηηνχλ κέηξα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ επηθηλδπλφηεηαο. 

[G 2] Η ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ηνπ 
εκπεηξνγλψκνλα θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Error! Reference source not 
found.. 

[G 3] Ο νξηζκφο γηα ηε «γλσκάηεπζε εκπεηξνγλψκνλα» δίλεηαη ζην ζεκείν G 2 (γ) ηνπ άξζξνπ 3. 

 

2.2.3. As a criterion, risks resulting from hazards may be classified as broadly acceptable 
when the risk is so small that it is not reasonable to implement any additional safety 
measure. The expert judgement shall take into account that the contribution of all the 
broadly acceptable risks does not exceed a defined proportion of the overall risk. 

[G 1] Δίλαη επζχλε ηνπ πξνηείλνληνο λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν ε επηθηλδπλφηεηα πνπ απνξξέεη απφ 
θάζε πξνζδηνξηζκέλν θίλδπλν είλαη επξέσο απνδεθηή, θαζψο θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε εθηίκεζε 
εθηειείηαη απφ αξκφδηνπο εκπεηξνγλψκνλεο (βιέπε νξηζκνχο ζηα ζεκεία G 2 β) θαη γ) ηνπ 
άξζξνπ 3). 

[G 2] Γεδνκέλνπ φηη κηα ιεπηνκεξήο πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ δελ είλαη πάληα δπλαηή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, ζηελ πξάμε ράξε ζε κηα γλσκάηεπζε 
εκπεηξνγλψκνλα κπνξεί λα απνθαζηζηεί θαηά πφζν ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο ζα κπνξνχζε λα 
ζπζρεηηζηεί κε επξέσο απνδεθηή επηθηλδπλφηεηα ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

(α) είηε αλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ θξίλεηαη επαξθψο ρακειή ιφγσ π.ρ. θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ

(10)
 (φπσο πηψζε κεηεσξηηψλ επί ηεο γξακκήο) αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζαλή 

ζνβαξφηεηα· 
(β) ή/θαη αλ ε πηζαλή ζνβαξφηεηα ηεο ζπλέπεηαο ηνπ θηλδχλνπ θξίλεηαη επαξθψο ρακειή, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

[G 3] Αλ πξνζδηνξίδνληαη θίλδπλνη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεπηνκέξεηαο (δει. πςεινχ επηπέδνπ 
θίλδπλνη απφ ηε κία πιεπξά θαη ιεπηνκεξείο επηκέξνπο θίλδπλνη απφ ηελ άιιε), ν πξνηείλσλ ζα 
ιάβεη κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη έρνπλ ηαμηλνκεζεί, ζσζηά ηνπιάρηζηνλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 
θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επξέσο απνδεθηή επηθηλδπλφηεηα θαη θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
κε επξέσο απνδεθηή επηθηλδπλφηεηα. Πεξηιακβάλνληαη κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε ζπκβνιή 
φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επξέσο απνδεθηή επηθηλδπλφηεηα δελ ππεξβαίλεη κηα 
δεδνκέλε αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο επηθηλδπλφηεηαο ζην επίπεδν ζπζηήκαηνο. 

                                                      
(10)  Αν ο λόγος της χαμηλής συχνότητας είναι ότι ο κίνδυνος δεν είναι πιστευτός (αξιόπιστος), λόγω των νόμων 

της φυσικής, τότε ο κίνδυνος και το επιχείρημα χαμηλής συχνότητας πρέπει να καταγραφούν στο μητρώο 
κινδύνων  
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2.2.4. During the hazard identification, safety measures may be identified. They shall be 
registered in the hazard record according to section 4. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

2.2.5. The hazard identification only needs to be carried out at a level of detail necessary to 
identify where safety measures are expected to control the risks in accordance with one 
of the risk acceptance principles mentioned in point 2.1.4. Iteration may thus be 
necessary between the risk analysis and the risk evaluation phases until a sufficient 
level of detail is reached for the identification of hazards. 

[G 1] Σν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ εμαξηάηαη απφ ην 
ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα εθηηκεζεί. 

[G 2] Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρήκα 3, ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο 
μεθηλάεη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο (βιέπε ελφηεηα 2.1.2), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 
βάζε γηα ην ζηάδην ηαπηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ. Οη "θίλδπλνη πςεινχ επηπέδνπ" πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο "ιεηηνπξγίεο πςεινχ επηπέδνπ" κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ πξψηα. ηε ζπλέρεηα: 

(α) αλ ε επηθηλδπλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηνχο ηνπο «θηλδχλνπο πςεινχ επηπέδνπ» 
ειέγρεηαη ζε απνδεθηφ επίπεδν κε κέηξα αζθάιεηαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ή απφ ηα λέα κέηξα πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ

(
11

)
, ε ηαπηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ 

δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλερηζηεί πεξαηηέξσ θάησ απφ ην ελ ιφγσ επίπεδν, ή· 
(β) αλ νξηζκέλεο πιεπξέο απηψλ ησλ «θηλδχλσλ πςεινχ επηπέδνπ» δελ ειέγρνληαη είηε κε 

κέηξα αζθάιεηαο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ή κε νπνηαδήπνηε λέα κέηξα 
αζθάιεηαο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, ε ηαπηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα επεθηείλεηαη 
ζε κεγαιχηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο

((12)
 γηα ηηο κε ειεγρφκελεο πιεπξέο. 

[G 3] Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο θξίλεηαη 
απαξαίηεην κέρξη ε ζπλνιηθή επηθηλδπλφηεηα ζπζηήκαηνο λα ειέγρεηαη ζε απνδεθηφ επίπεδν 
ή/θαη ε επηθηλδπλφηεηα πνπ απνξξέεη απφ θάζε πξνζδηνξηζκέλν θίλδπλν ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμεηαδφκελνπ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηαο

(12)
 λα είλαη απνδεθηή ζε ζρέζε κε ηα εθαξκνδφκελα 

θξηηήξηα απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο ή ηηο αξρέο απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο. Κάζε θνξά πνπ 
επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο, ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξίδεη: 

(α) είηε πην ιεπηνκεξείο επηκέξνπο θηλδχλνπο θαη ηα ζρεηηθά κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκνζηνχλ γηα ηελ απνδνρή ηεο ζρεηηδφκελεο επηθηλδπλφηεηαο· 

                                                      
(11)  Αν οι εξεταζόμενοι κίνδυνοι μπορούν να ελέγχονται πλήρως με την εφαρμογή κωδικών πρακτικής ή 

παρόμοιων συστημάτων αναφοράς, δεν απαιτείται περαιτέρω ταυτοποίηση των κινδύνων. Η απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς αυτά τα πρόσφατα προσδιορισμένα μέτρα ασφάλειας (δηλ. με τους κώδικες πρακτικής ή 
με τις απαιτήσεις ασφάλειας που προκύπτουν από τα συστήματα αναφοράς) επαρκεί για την αποδοχή της 
επικινδυνότητας). 

Γενικότερα, πραγματοποιείται περαιτέρω ταυτοποίηση των κινδύνων μόνο για τους κινδύνους που δεν είναι 
δυνατό να ελεγχθούν πλήρως με βάση τις δύο αρχές αποδοχής κινδύνου: βλέπε σημείο G 5 της ενότητας 
2.2.5. 

(12)  Σε ορισμένα κείμενα χρησιμοποιείται ο όρος «επίπεδο συστήματος» (indenture level) για τον καθορισμό του 
επιπέδου λεπτομέρειας που εκτιμάται στο πλαίσιο μιας δομικής προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη, ο 
αριθμός επιπέδων συστήματος ενός συνόλου προσδιορίζει μέχρι ποιο επίπεδο λεπτομέρειας είναι δυνατό να 
υποδιαιρεθεί το σύνολο αυτό. 
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(β) είηε λέα κέηξα αζθάιεηαο φηαλ ηα θξηηήξηα απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο δελ πιεξνχληαη κε ηα 
ήδε πξνζδηνξηζκέλα κέηξα αζθάιεηαο. 

[G 4] Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αλαιχζεηο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηνλ νξηζκφ ζπζηήκαηνο σο πξφζζεηεο πξνδηαγξαθέο (απαηηήζεηο αζθάιεηαο): βιέπε ελφηεηα 
2.1.2. (ζη) θαη ελφηεηα 2.1.6. 

[G 5] Σν ζηάδην ηαπηνπνίεζεο θηλδχλσλ είλαη επίζεο απαξαίηεην γηα ηα ζπζηήκαηα φπνπ (φινη) νη 
θίλδπλνη κπνξνχλ λα ειέγρνληαη είηε κε ηελ εθαξκνγή θσδηθψλ πξαθηηθήο είηε κε ζχγθξηζε κε 
παξφκνηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο.  Κάηη ηέηνην επηηξέπεη: 

(α) ηελ επαιήζεπζε φηη νη πξνζδηνξηζκέλνη θίλδπλνη κπνξνχλ πξάγκαηη λα ειέγρνληαη κε ηνπο 
ζρεηηθνχο θψδηθεο πξαθηηθήο ή παξφκνηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο· 

(β) ηελ ππνζηήξημε ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ εθηηκήζεσλ επηθηλδπλφηεηαο θαζψο νη 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηξεηο αξρέο απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο 
ζπλδένληαη κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειέγρνπλ· 

(γ) ηε δηαθάλεηα ζηε ρξήζε θσδηθψλ πξαθηηθήο θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 
ειέγρνπλ ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο θηλδχλνπο. 

Η ηαπηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε θηλδχλνπο πςεινχ επηπέδνπ, εθφζνλ νη 
ζρεηηθνί θψδηθεο πξαθηηθήο ή ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο ειέγρνπλ πιήξσο ηνπο ζπλαθείο 
θηλδχλνπο. 

 

2.2.6. Whenever a code of practices or a reference system is used to control the risk, the 
hazard identification can be limited to: 

(a) The verification of the relevance of the code of practices or of the reference system. 
(b) The identification of the deviations from the code of practices or from the reference 

system. 

[G 1] Η απαίηεζε απηή πξέπεη λα εμεηαζηεί ζην γεληθφ πιαίζην ηεο ελφηεηαο 2.2 ζε ζρέζε κε ην 
ζηάδην ηαπηνπνίεζεο θηλδχλσλ. Οξίδεηαη φηη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θψδηθεο πξαθηηθήο θαη 
ζπζηήκαηα αλαθνξάο δπλάκεη ησλ ελνηήησλ Error! Reference source not found. θαη 2.2.5, ε 
ηαπηνπνίεζε θηλδχλσλ είλαη απαξαίηεηε αιιά κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξεο θαη θαηά ζπλέπεηα 
δελ ρξεηάδεηαη λα επεθηαζεί ζε κεγαιχηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, αλ φινη νη πξνζδηνξηζκέλνη 
θίλδπλνη ειέγρνληαη ζε απνδεθηφ επίπεδν απφ ηνπο επηιεγκέλνπο θψδηθεο πξαθηηθήο ή ηα 
ζπζηήκαηα αλαθνξάο. 

[G 2] Καηά ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ πξαθηηθήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο, ε εθηίκεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο ζπλίζηαηαη ηφηε ζηα εμήο: 

(α) ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ επηιεγκέλνπ θψδηθα πξαθηηθήο ή ζπζηήκαηνο 
αλαθνξάο γηα ηνλ επαξθή έιεγρν ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ θηλδχλσλ· 

(β) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλψλ απνθιίζεσλ απφ ηνλ επηιεγκέλν θψδηθα πξαθηηθήο ή 
ζχζηεκα αλαθνξάο. Μφλν αλ πξνζδηνξηζηνχλ απνθιίζεηο, ζα ρξεηαζηεί λα επεθηαζεί ε 
ηαπηνπνίεζε θηλδχλσλ ζε κεγαιχηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, φπσο εμεγείηαη ζηελ ελφηεηα 
2.2.5. ηε ζπλέρεηα ζα ρξεηαζηεί(νχλ) πξφζζεηνο(-νη) βξφρνο(νη) ζηελ επαλαιεπηηθή 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο απνθιίζεηο. 

[G 3] Η απαίηεζε ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not found. δελ επηηξέπεη ηελ παξάθακςε 
ηνπ ζηαδίνπ ηαπηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ νχηε ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο 
επηθηλδπλφηεηαο κεηά ην ζηάδην ηαπηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ. Η ζπκκφξθσζε πξνο ηελ πιήξε 
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δηαδηθαζία ΚΜΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαηά ζπλέπεηα ηεο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
ελνηήησλ Error! Reference source not found. θαη Error! Reference source not found., 
πξέπεη παξ’ φια απηά λα απνδεηρζεί. 

 

2.3. Υπήζη κωδικών ππακηικήρ και αξιολόγηζη ηηρ επικινδςνόηηηαρ 

2.3.1. The proposer, with the support of other involved actors and based on the requirements 
listed in point 2.3.2, shall analyse whether one or several hazards are appropriately 
covered by the application of relevant codes of practice. 

[G 1] Η αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί έλα έλαο θψδηθαο πξαθηηθήο ειέγρεη 
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

(α) ηελ εμαθξίβσζε φηη ην ζρεηηθφ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο 
εληάζζεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζρεηηθνχ θψδηθα

(13)
 πξαθηηθήο· 

(β) ηνλ ελδειερή έιεγρν ησλ απνθιίζεσλ ή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ νξηζκνχ ηνπ ππφ 
εθηίκεζε ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεηηθνχ θψδηθα πξαθηηθήο, 
ρξεζηκνπνηψληαο άιινπο θψδηθεο πξαθηηθήο ή κία απφ ηηο άιιεο δχν αξρέο απνδνρήο 
επηθηλδπλφηεηαο· 

(γ) ηε ζχγθξηζε ησλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ γηα ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ ελ ιφγσ θψδηθα πξαθηηθήο.  Αλ νη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ θψδηθα πξαθηηθήο, ε ζπλαθήο επηθηλδπλφηεηα κπνξνχλ λα ζεσξεζεί απνδεθηή· 

(δ) ηελ θαηαγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα πξαθηηθήο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ ζην 
κεηξψν θηλδχλσλ, σο απαίηεζε αζθάιεηαο γηα ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν. 

[G 2] Γηα νπνηαδήπνηε παξάκεηξν ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
θψδηθα πξαθηηθήο: 

(α) αλ ε παξάκεηξνο ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα αιιάμεη ψζηε λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ θψδηθα 
πξαθηηθήο, ν νξηζκφο ζπζηήκαηνο ζα ρξεηαζηεί λα αλαζεσξεζεί θαη ε αιιαγή ηεο 
παξακέηξνπ ζρεδηαζκνχ λα εθηηκεζεί ζχκθσλα κε ηελ ΚΜΑ· 

(β) αλ ε παξάκεηξνο ζρεδηαζκνχ δελ κπνξεί λα αιιάμεη, θάηη ηέηνην πξέπεη λα ζεσξεζεί σο 
απφθιηζε πνπ ζα γίλεη αληηθείκελν ρεηξηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Error! Reference 
source not found.. 

 

2.3.2. The codes of practice shall satisfy at least the following requirements: 

(a) be widely acknowledged in the railway domain. If this is not the case, the codes of 
practice will have to be justified and be acceptable to the assessment body; 

(b) be relevant for the control of the considered hazards in the system under 
assessment; 

(c) be publicly available for all actors who want to use them. 

[G 1] Δίλαη ζεκαληηθφ νη «θψδηθεο πξαθηηθήο» λα απνηεινχληαη απφ έγγξαθα απνδεθηά γηα ηνλ 
ζρεηηθφ θνξέα εθηίκεζεο. 

                                                      
(13)  Για παράδειγμα, οι κώδικες πρακτικής που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των κινδύνων που 

προσδιορίζονται στην κύρια γραμμή θα μπορούσαν να διαφέρουν από τους κώδικες πρακτικής που 
χρησιμοποιούνται για την «ασφάλεια της σήραγγας» ή για την «ασφάλεια της μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων». 
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[G 2] Οη θψδηθεο πξαθηηθήο απφ άιινπο ηνκείο (π.ρ. ππξεληθή ελέξγεηα, ζηξαηφο θαη αεξνπνξία) 
κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκφδνληαη ζε ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα γηα νξηζκέλεο ηερληθέο 
εθαξκνγέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελ ιφγσ παξάγνληαο απνδεηθλχεη φηη νη ζρεηηθνί θψδηθεο 
πξαθηηθήο είλαη απνηειεζκαηηθνί φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
θηλδχλσλ. 

[G 3] ηα πιαίζηα ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ.1} θαη ηνπ θαλνληζκνχ 
ΚΜΑ, ηα αθφινπζα έγγξαθα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο θψδηθεο πξαθηηθήο: 

(α) ΣΠΓ θαη ππνρξεσηηθά επξσπατθά πξφηππα· 
(β) θνηλνπνηεκέλνη εζληθνί θαλφλεο αζθάιεηαο· 
(γ) θνηλνπνηεκέλνη εζληθνί ηερληθνί θαλφλεο (ηερληθά πξφηππα ή θαλνληζηηθά θείκελα) θαη, θαηά 

πεξίπησζε, κε ππνρξεσηηθά επξσπατθά πξφηππα· 
(δ) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not 

found., εζσηεξηθνί θαλφλεο ή πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ παξάγνληα ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα. 

 

2.3.3. Where compliance with TSIs is required by Directive 2008/57/EC and the relevant TSI 
does not impose the risk management process established by this Regulation, the TSIs 
may be considered as codes of practice for controlling hazards, provided requirement (c) 
of point 2.3.2 is fulfilled. 

[G 1] Αλ κπνξεί λα απνδεηρζεί γηα ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα φηη νη ηζρχνπζεο ΣΠΓ επηηξέπνπλ επίζεο 
ηνλ επαξθή έιεγρν έλαλ ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο θηλδχλνπο, δελ απαηηείηαη 
πεξαηηέξσ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο θαη κέηξα αζθάιεηαο γηα απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. 

[G 2] Αλ νη ζρεηηθέο ΣΠΓ δελ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ πιήξσο ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο θηλδχλνπο, 
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη άιινη θψδηθεο πξαθηηθήο ή άιιε αξρή απνδνρήο θηλδχλνπ γηα ηνλ 
έιεγρν απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 

 

2.3.4. National rules notified in accordance with Article 8 of Directive 2004/49/EC and Article 
17(3) of Directive 2008/57/EC may be considered as codes of practice provided the 
requirements of point 2.3.2 are fulfilled. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

2.3.5. If one or more hazards are controlled by codes of practice fulfilling the requirements of 
point 2.3.2, then the risks associated with these hazards shall be considered as 
acceptable. This means that: 

(a) these risks need not be analysed further; 
(b) the use of the codes of practice shall be registered in the hazard record as safety 

requirements for the relevant hazards. 

[G 1] Οη θίλδπλνη θαη ε ζπλαθήο επηθηλδπλφηεηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θσδηθψλ 
πξαθηηθήο ηεθκαίξνληαη σο απνδεθηνί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη εθαξκνγήο 
ησλ θσδηθψλ πξαθηηθήο ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not found.. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
δελ πξέπεη λα νξίδνληαη δηεμνδηθά θξηηήξηα απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ειέγρνληαη κε βάζε ηελ αξρή απηή. 
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[G 2] Η ζπκκφξθσζε ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο κε ηνπο ζρεηηθνχο θψδηθεο πξαθηηθήο 
απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 3. 

 

2.3.6. Where an alternative approach is not fully compliant with a code of practice, the 
proposer shall demonstrate that the alternative approach taken leads to at least the 
same level of safety. 

[G 1] Αλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη φξνη ηνπ θψδηθα πξαθηηθήο δελ πιεξνχληαη απφ ην ππφ εθηίκεζε 
ζχζηεκα, ν ζρεηηθφο θψδηθαο πξαθηηθήο κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ θηλδχλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνηείλσλ απνδεηθλχεη φηη επηηπγράλεηαη 
ηνπιάρηζηνλ ην ίδην επίπεδν αζθάιεηαο. 

 

2.3.7. If the risk for a particular hazard cannot be made acceptable by the application of codes 
of practice, additional safety measures shall be identified applying one of the two other 
risk acceptance principles. 

[G 1] Κάηη ηέηνην κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί, φηαλ αλαθαιπθζεί φηη ν ζρεηηθφο θψδηθαο πξαθηηθήο δελ 
θαιχπηεη επαξθψο ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο θηλδχλνπο, π.ρ. ν θψδηθαο πξαθηηθήο δελ 
εθαξκφδεηαη ζην πιήξεο εχξνο θηλδχλσλ. Σφηε, γηα ηνπο θηλδχλνπο απηνχο, πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη είηε άιινη θψδηθεο πξαθηηθήο είηε κία απφ ηηο άιιεο δχν αξρέο απνδνρήο 
επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλαθνχο επηθηλδπλφηεηαο (βιέπε επίζεο ζεκείν [G 1] ηεο 
ελφηεηαο Error! Reference source not found.). 

 

2.3.8. When all hazards are controlled by codes of practice, the risk management process may 
be limited to: 

(a) The hazard identification in accordance with section 2.2.6; 
(b) The registration of the use of the codes of practice in the hazard record in 

accordance with section 2.3.5; 
(c) The documentation of the application of the risk management process in accordance 

with section 5; 
(d) An independent assessment in accordance with Article 6. 

[G 1] Σν θείκελν απηφ ζπλνςίδεη ζε κηα ελφηεηα ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ πνπ 
πξέπεη λα πιεξνχληαη, φηαλ φινη νη θίλδπλνη ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο ειέγρνληαη κε 
θψδηθεο πξαθηηθήο. 

 

2.4. Υπήζη ζςζηήμαηορ αναθοπάρ και αξιολόγηζη ηηρ επικινδςνόηηηαρ 

2.4.1. The proposer, with the support of other involved actors, shall analyse whether one or 
more hazards are covered by a similar system that could be taken as a reference 
system. 

[G 1] Η αηηηνινγηθή ζθέςε (4) ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ.1} ελζαξξχλεη 
επίζεο ηελ εθαξκνγή παξφκνησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ 
αζθάιεηαο ηνπ θνηλνηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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2.4.2. A reference system shall satisfy at least the following requirements: 

(a) it has already been proven in-use to have an acceptable safety level and would still 
qualify for acceptance in the Member State where the change is to be introduced; 

(b) it has similar functions and interfaces as the system under assessment; 
(c) it is used under similar operational conditions as the system under assessment; 
(d) it is used under similar environmental conditions as the system under assessment. 

[G 1] Καζνξίδεη ηνπο φξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ν έιεγρνο ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ θηλδχλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθηηκάηαη κέζσ ζχγθξηζεο κε παξφκνηα 
ζπζηήκαηα αλαθνξάο. 

[G 2] Οη θίλδπλνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ φπνηε ππάξρνπλ «παξφκνηα ζπζηήκαηα 
αλαθνξάο» αιιά, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, ε ζχγθξηζε κε ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξεί λα 
κελ είλαη αξθεηή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, έρεη 
πξσηαξρηθή ζεκαζία λα εμαζθαιηζηεί φηη ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ππφ 
παξφκνηεο ιεηηνπξγηθέο, επηρεηξεζηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο κε ην παξφκνην ζχζηεκα 
αλαθνξάο. Αλ δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, έλα άιιν «παξφκνην ζχζηεκα αλαθνξάο» ή κία απφ ηηο 
άιιεο δχν αξρέο απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

[G 3] Αλ νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ελφο ζπζηήκαηνο αλαθνξάο εθαξκφδνληαη γηα ην ππφ εθηίκεζε 
ζχζηεκα, είλαη απαξαίηεην λα ειεγρζεί, επίζεο, φηη ην ζχζηεκα αλαθνξάο εμαθνινπζεί λα 
«κπνξεί λα εγθξηζεί» ζην θξάηνο κέινο φπνπ εηζάγεηαη ε πξνβιεπφκελε αιιαγή. Μπνξεί, γηα 
παξάδεηγκα, ε επίδνζε αζθάιεηαο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο λα κελ ελδείθλπηαη γηα ην 
ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα γηαηί βαζίδεηαη ζε απαξραησκέλε ηερλνινγία (δει. μεπεξαζκέλε 
ηερλνινγία). 

 

2.4.3. If a reference system fulfils the requirements listed in point 2.4.2, then for the system 
under assessment: 

(a) the risks associated with the hazards covered by the reference system shall be 
considered as acceptable; 

(b) the safety requirements for the hazards covered by the reference system may be 
derived from the safety analyses or from an evaluation of safety records of the 
reference system; 

(c) these safety requirements shall be registered in the hazard record as safety 
requirements for the relevant hazards. 

[G 1] Οη θίλδπλνη θαη ε ζπλαθήο επηθηλδπλφηεηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ζπζηήκαηα αλαθνξάο 
ηεθκαίξνληαη σο απνδεθηνί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη εθαξκνγήο ησλ 
ζπζηεκάησλ αλαθνξάο ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not found.. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
δελ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη δηεμνδηθά θξηηήξηα απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ειέγρνληαη κε βάζε ηελ αξρή απηή. 

[G 2] Γελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο ζρεηηθνχο 
θηλδχλνπο. 

[G 3] Η ζπκκφξθσζε ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 
ζπζηήκαηα αλαθνξάο απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 3. 
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2.4.4. If the system under assessment deviates from the reference system, the risk evaluation 
shall demonstrate that the system under assessment reaches at least the same safety 
level as the reference system. The risks associated with the hazards covered by the 
reference system shall, in that case, be considered as acceptable. 

[G 1] ε πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο, νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο κπνξνχλ λα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 
Ωζηφζν, πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα επηηπγράλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηελ ίδηα 
απφδνζε αζθάιεηαο κε ην ζχζηεκα αλαθνξάο. ην πιαίζην απηφ, κπνξεί επίζεο λα απαηηεζεί 
δηεμνδηθή εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην επίπεδν θηλδχλνπ 
είλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν ρακειφ φζν θαη απηφ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. 

 

2.4.5. If the same safety level as the reference system cannot be demonstrated, additional 
safety measures shall be identified for the deviations, applying one of the two other risk 
acceptance principles. 

[G 1] Αλ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί ην ίδην επίπεδν αζθάιεηαο ή αλ δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
ελφηεηαο Error! Reference source not found., ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην 
ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα ζα είλαη αλεπαξθή. Οη αληίζηνηρνη θίλδπλνη πξέπεη ηφηε λα ζεσξεζνχλ 
απνθιίζεηο απφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο. Απηέο νη απνθιίζεηο απνηεινχλ λέα εηζεξρφκελα 
δεδνκέλα γηα λέν βξφρν ζηελ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηηο ελφηεηεο Error! Reference source not found. θαη 2.2.5. Μπνξνχλ λα 
πξνζδηνξηζηνχλ πξφζζεηα κέηξα αζθάιεηαο κε ηελ εθαξκνγή κία απφ ηηο άιιεο δχν αξρέο 
απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο. 

 

2.5. Διεξοδική εκηίμηζη και αξιολόγηζη ηηρ επικινδςνόηηηαρ 

2.5.1. When the hazards are not covered by one of the two risk acceptance principles 
described in sections 2.3 and 2.4, the demonstration of the risk acceptability shall be 
performed by explicit risk estimation and evaluation. Risks resulting from these hazards 
shall be estimated either quantitatively or qualitatively, taking existing safety measures 
into account. 

[G 1] Γεληθφηεξα, δηελεξγείηαη δηεμνδηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο (βιέπε επίζεο 
ζεκείν G 2 ηεο ελφηεηαο 2.1.4): 

(α) φηαλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θψδηθεο πξαθηηθήο ή ζπζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηνλ 
πιήξε έιεγρνπ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζε απνδεθηφ επίπεδν. Η θαηάζηαζε απηή πξνθχπηεη 
ζπλήζσο φηαλ ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα είλαη εληειψο θαηλνχξγην ή φηαλ ππάξρνπλ 
απνθιίζεηο απφ ηνλ θψδηθα πξαθηηθήο ή απφ παξφκνην ζχζηεκα αλαθνξάο·  

(β) ή φηαλ επηιέγεηαη ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ πνπ δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε θσδηθψλ πξαθηηθήο 
ή παξφκνησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο γηαηί, γηα παξάδεηγκα, εθθξάδεηαη ε επηζπκία 
παξαγσγήο ελφο πην απνηειεζκαηηθνχ σο πξνο ην θφζηνο ζρεδίνπ πνπ δελ έρεη δνθηκαζηεί 
παιαηφηεξα. 

[G 2] Η δηεμνδηθή εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο δελ είλαη απαξαίηεηα πάληα πνζνηηθή. Η εθηίκεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή (αλ δηαηίζεληαη επαξθείο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο 
φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο επηθηλδπλφηεηαο), εκη-πνζνηηθή (αλ 
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απηέο νη πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο δελ δηαηίζεληαη επαξθψο) ή αθφκε θαη πνηνηηθή (π.ρ. φζνλ 
αθνξά ηε δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ/αζηνρηψλ, φηαλ δελ είλαη 
δπλαηή ε πνζνηηθνπνίεζε). 

 

2.5.2. The acceptability of the estimated risks shall be evaluated using risk acceptance criteria 
either derived from or based on legal requirements stated in Community legislation or in 
notified national rules. Depending on the risk acceptance criteria, the acceptability of 
the risk may be evaluated either individually for each associated hazard or globally for 
the combination of all hazards considered in the explicit risk estimation. 

If the estimated risk is not acceptable, additional safety measures shall be identified 
and implemented in order to reduce the risk to an acceptable level. 

[G 1] Σα ζεκεία [G 1] ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not found. θαη [G 1] ηεο ελφηεηαο 
Error! Reference source not found. δηεπθξηλίδνπλ φηη ηα θξηηήξηα απνδνρήο ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θσδηθψλ πξαθηηθήο θαη ηε ζχγθξηζε κε 
παξφκνηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο είλαη ηεθκαηξφκελα.  

[G 2] Δπνκέλσο, δηεμνδηθά θξηηήξηα απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο απαηηνχληαη κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο δπλαηφηεηαο απνδνρήο ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηεμνδηθήο εθηίκεζεο 
επηθηλδπλφηεηαο. 

 

2.5.3. When the risk associated with one or a combination of several hazards is considered as 
acceptable, the identified safety measures shall be registered in the hazard record. 

[G 2] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

2.5.4. Where hazards arise from failures of technical systems not covered by codes of practice 
or the use of a reference system, the following risk acceptance criterion shall apply for 
the design of the technical system: 

For technical systems where a functional failure has credible direct potential for a 
catastrophic consequence, the associated risk does not have to be reduced further if the 
rate of that failure is less than or equal to 10-9 per operating hour. 

[G 1] Πξφθεηηαη γηα έλα θξηηήξην απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηερληθά ζπζηήκαηα (RAC-TS) πνπ ζα 
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεμνδηθή εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Ο θαλνληζκφο 
ΚΜΑ δελ απαηηεί ηε ρξήζε ηεο ηηκήο 10

-9
 h

-1
 ζην RAC-TS γηα ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο. 

[G 2] Επεξήγηζη ηηρ οπολογίαρ ηος RAC-TS ζηην ενόηηηα Error! Reference source not found.: 

(α) «Εθόζνλ πξνθύπηνπλ θίλδπλνη από αζηνρίεο ησλ ηερληθώλ ζπζηεκάησλ» ζεκαίλεη φηη απφ 
ηελ πιήξε ζεηξά ζελαξίσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε δηεμνδηθή εθηίκεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο, ην RAC-TS ηζρχεη κφλν γηα ηελ πιήξε αζηνρία ησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ 
πνπ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο.  

(β) «που δεν καλύπτονται από κώδικες πρακτικής ή τη χρήση συστήματος αναφοράς» ζεκαίλεη 
φηη δελ πξφθεηηαη γηα απηφλνκν θξηηήξην αιιά γηα θξηηήξην πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην πιαίζην 
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο ΚΜΑ. Σν RAC-TS ηζρχεη γηα ηερληθά ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία 
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νη πξνζδηνξηζκέλνη θίλδπλνη δελ κπνξνχλ λα ειέγρνληαη επαξθψο νχηε κε ηε ρξήζηε 
θσδηθψλ πξαθηηθήο νχηε ζε ζχγθξηζε κε παξφκνηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, 
ζπλήζσο ην RAC-TS δελ ζα ρξεηαζηεί λα εθαξκνζηεί ζε κεραληθά κέξε ή ην ππνζχζηεκα 
ξεπκαηνδφηεζεο φπνπ θαηάιιεινη θψδηθεο πξαθηηθήο επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ 
θηλδχλσλ· 

(γ) «ην εμήο θξηηήξην απνδνρήο επηθηλδπλόηεηαο γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ηερληθνύ ζπζηήκαηνο» 
ζεκαίλεη φηη ην θξηηήξην ζα είλαη ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Γελ ζεκαίλεη φηη ην θξηηήξην απηφ 
αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή απφδνζε αζθάιεηαο ηνπ ζρεηηθνχ ηερληθνχ ζπζηήκαηνο· 

(δ) «Γηα ηερληθά ζπζηήκαηα, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγηθή αζηνρία ζπλεπάγεηαη αμηφπηζηε» 
ζεκαίλεη φηη είλαη πηζαλφ ε ζπγθεθξηκέλε αζηνρία ηνπ ηερληθνχ ζπζηήκαηνο λα νδεγήζεη ζε 
αηχρεκα κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο· 

(ε) «άμεση» ζε απηή ηε θξάζε ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθέο αζθαιηζηηθέο 
δηθιείδεο πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ έλα αηχρεκα ην νπνίν νθείιεηαη ζε αζηνρία ηνπ 
ηερληθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ ε ζπλέπεηα δελ πξνθχπηεη άκεζα απφ ηελ αζηνρία ηνπ ηερληθνχ 
ζπζηήκαηνο, ν αληίθηππνο ησλ ζπλεπεηψλ κεηξηαζκνχ ή ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ (π.ρ. 
κηα αλζξψπηλε ελέξγεηα ή άιιν ηερληθφ ζχζηεκα πνπ απνηξέπεη ην αηχρεκα) ζα 
κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ αλάιπζε αζθάιεηαο· 

(ζη) «ενδεχόμενο για» ζεκαίλεη φηη φηαλ ζπκβεί ε αζηνρία ηνπ ηερληθνχ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα 
νδεγήζεη θαηά ηξφπν πηζηεπηφ ζε θαηαζηξνθηθή ζπλέπεηα. Πξφθεηηαη γηα ζπληεξεηηθφ 
ζελάξην. ηελ πξάμε, φηαλ ζπκβαίλεη κηα αζηνρία ηερληθνχ ζπζηήκαηνο, νη ζπλέπεηεο (π.ρ. 
εθηξνρηαζκφο ακαμνζηνηρίαο) δελ είλαη απαξαίηεηα θαηαζηξνθηθέο· 

(δ) «καταστροφική συνέπεια,» λνείηαη έλα αηχρεκα πνπ έρεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζχκαηα· 

(ε) «η σχετική επικινδυνότητα δεν χρειάζεται να μειωθεί περαιτέρω αν το ποσοστό αυτής της 

αστοχίας είναι μικρότερο ή ίσο με 10-9 ανά ώρα λειτουργίας.»  Με ηελ πξνυπφζεζή φηη 
πιεξνχληαη φινη νη αλσηέξσ φξνη θαη φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο αζηνρίαο ηνπ ηερληθνχ 
ζπζηήκαηνο πνπ απνδείρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε 
10

-9
 αλά ψξα ιεηηνπξγίαο, ηφηε ν ζρεηηθή επηθηλδπλφηεηα είλαη απνδεθηή. Καηά ζπλέπεηα, ε 

επηθηλδπλφηεηα δελ ρξεηάδεηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ. 
Η ψξα ιεηηνπξγίαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία, ε νπνία πξνθαιεί ηελ αζηνρία. Απηή 
αθνξά ηηο ζσξεπηηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ηερληθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

2.5.5. Without prejudice to the procedure specified in Article 8 of Directive 2004/49/EC, a 
more demanding criterion may be requested, through a national rule, in order to 
maintain a national safety level. However, in the case of additional authorisations for 
placing in service of vehicles, the procedures of Articles 23 and 25 of Directive 
2008/57/EC shall apply. 

[G 1] Έλα θξάηνο κέινο πνπ επηζπκεί λα εθαξκφζεη έλα πην απαηηεηηθφ θξηηήξην απνδνρήο 
επηθηλδπλφηεηαο απφ απηφ ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not found. θνηλνπνηεί ηνλ 
εζληθφ θαλφλα αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ.1}. χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 7 ηεο νδεγίαο απηήο, «ην 
θξάηνο κέινο ππνβάιιεη ην ζρέδην θαλόλα αζθαιείαο ζηελ Επηηξνπή πξνο εμέηαζε, θαη δειώλεη 
ηνπο ιόγνπο ζέζπηζήο ηνπ». 

[G 2] Σν άξζξν 8 ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ.1} πξνβιέπεη φηη ε 
αηηηνιφγεζε ησλ ιφγσλ αίηεζεο ελφο πην απαηηεηηθνχ θξηηεξίνπ απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο θαη 
ην ζρέδην θαλφλα αζθάιεηαο αλαιχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή (ε νπνία κπνξεί λα δεηήζεη ηερληθέο 
ζπκβνπιέο απφ ηνλ Οξγαληζκφ) πξνθείκελνπ λα ειεγρζεί θαηά πφζν «ην ζρέδην θαλόλα 
αζθάιεηαο» απνηειεί «κέζν απζαίξεηεο δηάθξηζεο ή ζπγθεθαιπκκέλν πεξηνξηζκό ησλ 
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ζηδεξνδξνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμύ θξαηώλ κειώλ». Σφηε ιακβάλεηαη απφθαζε «κε 
απνδέθηε ην νηθείν θξάηνο κέινο ... ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27, παξάγξαθνο 2» 
ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ.1}. 

[G 3] Σα πξφζζεηα θξηηήξηα πνπ κπνξεί λα δεηεζνχλ απφ ηελ EAA ζε πεξίπησζε πξφζζεησλ αδεηψλ 
γηα ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία νρεκάησλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα άξζξα 23 θαη 25 ηεο 
νδεγίαο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ.3}. Καηά ζπλέπεηα, αλ έλα φρεκα 
έρεη ήδε ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε θξάηνο κέινο βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ απνδνρήο 
επηθηλδπλφηεηαο ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not found., ην ίδην φρεκα δελ 
απνξξίπηεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο, αλ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνλ πην απαηηεηηθφ εζληθφ 
θαλφλα αζθάιεηαο ηεο ελφηεηαο 2.5.5: βιέπε επίζεο ελφηεηα 2.5.6. 

 

2.5.6. If a technical system is developed by applying the 10-9 criterion defined in point 2.5.4, 
the principle of mutual recognition is applicable in accordance with Article 7(4) of this 
Regulation. 

Nevertheless, if the proposer can demonstrate that the national safety level in the 
Member State of application can be maintained with a rate of failure higher than 10-9 
per operating hour, this criterion can be used by the proposer in that Member State. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 

2.5.7. The explicit risk estimation and evaluation shall satisfy at least the following 
requirements: 

(a) the methods used for explicit risk estimation shall reflect correctly the system under 
assessment and its parameters (including all operational modes); 

(b) the results shall be sufficiently accurate to serve as robust decision support, i.e. 
minor changes in input assumptions or prerequisites shall not result in significantly 
different requirements. 

[G 1] Γηα λα πιεξνχληαη απηέο νη απαηηήζεηο, πξέπεη ελδερνκέλσο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

(α) ε δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο εμεηάδεη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ηξφπνπο 
ιεηηνπξγίαο (ηφζν ηνπο νλνκαζηηθνχο φζν θαη ηνπο ππνβαζκηζκέλνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο) 
ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο· 

(β) ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή ζπκβαηή κε ηα θξηηήξηα απνδνρήο 
επηθηλδπλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε ζχγθξηζε ηνπ εθηηκψκελνπ θηλδχλνπ κε ηα 
θξηηήξηα· 

(γ) παξέρεηαη απφδεημε γηα λα θαηαδεηρζεί φηη φιεο νη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ 
επηθηλδπλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηθηλδπλφηεηα ιακβάλνληαη ππφςε· 

(δ) κηα «κέζνδνο» «ηθαλή» λα επηηειέζεη αλάιπζε αληηζηάζκηζεο/αλάιπζε αληηθηχπνπ, κε 
βάζε ηε γλσκάηεπζε θαη αλάιπζε εκπεηξνγλψκνλα ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο «ζεκαληηθέο 
παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ επηθηλδπλφηεηαο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεμνδηθή εθηίκεζε θαη 
αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο· 

(ε) φιεο νη επηινγέο παξακέηξσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεθκεξηψλνληαη θαη δηθαηνινγνχληαη 
«πιήξσο»· 

(ζη) ηα απνηειέζκαηα παξέρνληαη καδί κε κηα αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηνπο θχξηνπο  
παξάγνληεο θηλδχλνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ε ζπγθξαηεκέλε ηξνπνπνίεζε ησλ 
παξακέηξσλ εηζεξρφκελσλ δεδνκέλσλ δελ έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο· 
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(δ) ηα απνηειέζκαηα ηεθκεξηψλνληαη κε επαξθέο επίπεδν ιεπηνκέξεηαο γηα λα επηηξαπνχλ 
δηαζηαπξνχκελνη έιεγρνη· 

(ε) φπνηε ρξεζηκνπνηνχληαη πνζνηηθά θξηηήξηα, ν απνδεθηφο βαζκφο αθξίβεηαο ησλ ζπλνιηθψλ 
απνηειεζκάησλ βξίζθεηαη εληφο κηαο ηάμεο κεγέζνπο ή φιεο νη παξάκεηξνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε είλαη ζπληεξεηηθέο.  

[G 2] Ο ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ πνζνηηθψλ παξακέηξσλ γηα ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα πξέπεη λα 
ππνζηεξίδεηαη απφ θαιά ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε κε θαηάιιειε επηρεηξήκαηα. 
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3. ΑΠΟΔΕΘΞΗ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΣΘ ΑΠΑΘΣΗΕΘ 
ΑΦΑΛΕΘΑ 

 

3.1. Prior to the safety acceptance of the change, fulfilment of the safety requirements 
resulting from the risk assessment phase shall be demonstrated under the supervision 
of the proposer. 

[G 1] Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΜΑ νξίδνληαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα 
ειέγμνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηε ζπλαθή επηθηλδπλφηεηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ζηαδίνπ αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ζρήκαηνο 2. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα ζρεδηάδεηαη, 
επηθπξψλεηαη θαη εγθξίλεηαη κε βάζε απηέο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο. 

[G 2] Πξνηνχ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (βιέπε άξζξν 7 παξάγξαθνο 1), 
ν πξνηείλσλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη: 

(α) νη ηξεηο αξρέο απνδνρήο επηθηλδπλφηεηαο εθαξκφδνληαη ζσζηά γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
πξνζδηνξηζκέλσλ θηλδχλσλ θαη ηεο ζπλαθνχο επηθηλδπλφηεηαο ζε απνδεθηφ επίπεδν: βιέπε 
ελφηεηα 2.1.5· 
(β) ην ζχζηεκα πξάγκαηη ζπλάδεη κε φιεο ηηο πξνζδηνξηζκέλεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο· 

 

3.2. This demonstration shall be carried out by each of the actors responsible for fulfilling 
the safety requirements, as decided in accordance with point 1.1.5. 

[G 1] Ο πξνηείλσλ έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο απφδεημεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο. Ωζηφζν, ν πξνηείλσλ δελ 
δηεμάγεη απαξαίηεηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφδεημεο. ηελ πξάμε, θάζε παξάγνληαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνηείλνληνο θαηά πεξίπησζε, απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο

(14)
 γηα ην νπνίν επζχλεηαη πξνο ηηο αθφινπζεο ζρεηηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο: 

(α) ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα ην ππνζχζηεκα απφ ηνλ πξνηείλνληα 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 1.1.5· 

(β) ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
δηεπαθέο θαη κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ζρεηηθφ παξάγνληα απφ άιινπο παξάγνληεο ζχκθσλα 
κε ηελ ελφηεηα 1.2.2· 

(γ) ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ 
εθηηκήζεσλ αζθάιεηαο θαη αλαιχζεσλ αζθάιεηαο νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζην επίπεδν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο: βιέπε ζεκείν G 2 ηεο ελφηεηαο 3.2. 

[G 2] Γηα λα εθπιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε ππνζχζηεκα ζηα 
ζεκεία α) θαη β) αλσηέξσ, θάζε αξκφδηνο παξάγνληαο πξαγκαηνπνηεί εθηηκήζεηο θαη αλαιχζεηο 
αζθάιεηαο: 

(α) γηα ην ζπζηεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ εχινγα πξνβιέςηκσλ αηηηψλ ησλ θηλδχλσλ ζην 
επίπεδν ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο 
γηα ην ζρεηηθφ ππνζχζηεκα. 

                                                      
(14)  Στο επίπεδο συστήματος, ο προτείνων ευθύνεται για την απόδειξη της συμμόρφωσης του συστήματος προς τις 

απαιτήσεις ασφάλειας που προκύπτουν από την εκτίμηση της επικινδυνότητας. 
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Απηέο νη αηηίεο θηλδύλσλ ζην επίπεδν ηνπ ππό εθηίκεζε ζπζηήκαηνο κπνξεί ηόηε λα 
ζεσξεζνύλ θίλδπλνη ζην επίπεδν ηνπ ππνζπζηήκαηνο (ζε ζρέζε κε ηα όξηα ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο). 

(β) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζην επίπεδν ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη ησλ 
παξεπφκελσλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο πνπ αλακέλεηαη λα ειέγρνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο 
ζην επίπεδν ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε ζπλαθή επηθηλδπλφηεηα ζε απνδεθηφ 
επίπεδν. ηελ πξάμε, ν ελ ιφγσ παξάγνληαο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί θψδηθεο 
πξαθηηθήο, παξφκνηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο ή δηεμνδηθέο αλαιχζεηο θαη αμηνινγήζεηο ζην 
επίπεδν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Ο ζρεηηθφο παξάγνληαο ζα απνδείμεη επίζεο ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο απηέο ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζε επίπεδν ππνζπζηήκαηνο (βιέπε ελφηεηα 3.2). 

[G 3] Δπνκέλσο, θάζε παξάγνληαο επζχλεηαη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο φζν θαη γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο απηέο 
ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο. 

 

3.3. The approach chosen for demonstrating compliance with the safety requirements as 
well as the demonstration itself shall be independently assessed by an assessment 
body. 

[G 1] Βάζεη ησλ ελνηήησλ 1.1.2 (β) θαη 1.1.7 απαηηείηαη ε αλεμάξηεηε εθηίκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο απφ θνξείο εθηίκεζεο. Η εθηίκεζε απηή πξέπεη λα 
ζπκπεξηιάβεη ηελ αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηεο απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο. Ο θνξέαο εθηίκεζεο παξέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλεμάξηεηεο 
εθηίκεζεο ζηνλ αξκφδην θνξέα πξνζθνκίδνληαο έθζεζε εθηίκεζεο: βιέπε άξζξν 7 παξάγξαθνο 
1. 

[G 2] Με  ηελ επηθχιαμε ηνπ ζεκείνπ G 3 ηεο ελφηεηαο 1.1.7, θάζε παξάγνληαο κπνξεί λα δηνξίζεη 
ειεχζεξα ην θνξέα ηεο επηινγήο ηνπ γηα ην κέξνο ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν 
επζχλεηαη ν ίδηνο. Απηφο ν θνξέαο εθηίκεζεο ζα εθηηκήζεη αλεμάξηεηα ηελ απφδεημε ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
ελφηεηα 3.2, θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ παξάγνληα γηα ηελ ελ ιφγσ 
απφδεημε. Αλάινγα κε ην έξγν, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη αλάγθε ζπληνληζκνχ ησλ δηαθφξσλ 
θνξέσλ εθηίκεζεο. Σελ επζχλε απηή ζπλήζσο αλαιακβάλεη ν πξνηείλσλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
αξκφδηνπ θνξέα εθηίκεζεο. 

[G 3] Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο ζα παξάζρνπλ ζηνπο θνξείο εθηίκεζεο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 
νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 5. 

 

3.4. Any inadequacy of safety measures expected to fulfil the safety requirements or any 
hazards discovered during the demonstration of compliance with the safety 
requirements shall lead to reassessment and evaluation of the associated risks by the 
proposer according to section 2. The new hazards shall be registered in the hazard 
record according to section 4. 

[G 1] Αλ δηαπηζησζεί φηη ηα κέηξα αζθάιεηαο είλαη αλαπνηειεζκαηηθά ή αλεπαξθή, ε ζρεηηθή 
επηθηλδπλφηεηα δελ ειέγρεηαη επαξθψο (δει. δελ ειέγρεηαη ζε απνδεθηφ επίπεδν). ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, δελ ππάξρεη απαξαίηεηα λένο θίλδπλνο αιιά ζα ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 
G 3 ηεο ελφηεηαο 3.4. 



 

Εσρωπαϊκός Οργανιζμός Σιδηροδρόμων 

Οδηγός για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζμού ΚΜΑ 

 

 

 
  

Αλαθνξά: ERA/GUI/01-2008/SAF Έθδνζε:  1.1 ειίδα  53 απφ 61 

Όλνκα αξρείνπ: ERA-2008-0064-00-00-ENEL - Checked.doc 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ ● Boulevard Harpignies 160 ● BP 20392 ● F-59307 Valenciennes Cedex ● Γαιιία ● Σει. +33 (0)3 27 09 65 00 ● Φαμ +33 (0)3 27 33 40 65 ● 
http://www.era.europa.eu 

 

[G 2] Μπνξεί λα πξνθχςνπλ λένη θίλδπλνη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ 
ιακβάλνληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο: θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη, 
γηα παξάδεηγκα, ζηελ επηινγή κηαο ηερληθήο ιχζεο, ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο, γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνθείκελσλ ππνζπζηεκάησλ 
ηνπ.  

[G 3] Οη απνθιίζεηο απηέο ή/θαη νη λένη θίλδπλνη θαζψο θαη ε ζπλαθήο επηθηλδπλφηεηα πξέπεη λα 
ζεσξνχληαη σο λέα εηζεξρφκελα δεδνκέλα γηα λέν βξφρν ζηελ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 2. 
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4. ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΩΝ ΚΘΝΔΤΝΩΝ 

4.1. Διαδικαζία διασείπιζηρ ηων κινδύνων 

4.1.1. Hazard record(s) shall be created or updated (where they already exist) by the proposer 
during the design and the implementation and till the acceptance of the change or the 
delivery of the safety assessment report. The hazard record shall track the progress in 
monitoring risks associated with the identified hazards. In accordance with point 2(g) of 
Annex III to Directive 2004/49/EC, once the system has been accepted and is operated, 
the hazard record shall be further maintained by the infrastructure manager or the 
railway undertaking in charge with the operation of the system under assessment as 
an integrated part of its safety management system. 

[G 1] Η απαίηεζε ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not found. πξνζδηνξίδεη δχν βήκαηα γηα ηε 
δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ: 

(α) κέρξη ηελ απνδνρή ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο, ην κεηξψν θηλδχλσλ πξέπεη λα ηεξείηαη 
απφ ηνλ πξνηείλνληα ή άιινπο παξάγνληεο αλ θάηη ηέηνην έρεη ζπκθσλεζεί κέζσ 
ζπκβαηηθψλ δηεπζεηήζεσλ (αλαηξέμηε ζηνλ νξηζκφ (8) ησλ παξαγφλησλ ζην άξζξν 3, 
θαζψο θαη ζην ζεκείν G 2 ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not found.· 

(β) απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζχζηεκα έρεη γίλεη απνδεθηφ, ην κεηξψν θηλδχλσλ πξέπεη λα 
ελεκεξψλεηαη θαη λα ηεξείηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο ή ηε ζηδεξνδξνκηθή 
επηρείξεζε πνπ έρεη αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο. Όπσο εμεγείηαη 
θαησηέξσ, ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο θαη ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
αζθάιεηάο ηνπο. 

[G 2] χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 3 θαη ηνλ νξηζκφ (11) ηνπ 
πξνηείλνληνο ζην άξζξν 3, νη πξνκεζεπηέο θαη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα εμαζθαιίζνπλ ηε 
δηαρείξηζε ηνπ κεηξψνπ θηλδχλσλ αλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη βάζεη ζπκβαηηθψλ δηεπζεηήζεσλ 
κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ πξνηείλνληνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη παξάγνληεο απηνί ζα δηαζέηνπλ 
θαη ζα ηεξνχλ ην δηθφ ηνπο κεηξψν θηλδχλσλ γηα ην κέξνο ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο γηα ην 
νπνίν είλαη ππεχζπλνη. Αλεμάξηεηα απφ ην θαηά πφζν νη ίδηνη ή ν πξνηείλνληαο δηαρεηξίδνληαη ην 
κεηξψν θηλδχλσλ, ε επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 
θαηαγξαθνχλ ζην κεηξψν θηλδχλσλ βαξχλεη ηνλ παξάγνληα πνπ ειέγρεη ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν. 

[G 3] Βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ) ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ ζηδεξνδξφκσλ {αλαθ. 1} νξίδνπλ φηη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
«διαδικασίες και μορφότυπους για τον τρόπο τεκμηρίωσης των πληροφοριών σχετικά με την 
ασφάλεια και τον καθορισμό διαδικασίας ελέγχου της μορφής των ζωτικής σημασίας 
πληροφοριών ασφάλειας». Σα θξηηήξηα εθηίκεζεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ απφ ηελ νκάδα 
πηζηνπνίεζεο αζθάιεηαο ηνπ ΔΟ ζε ζρέζε κε ην δήηεκα απηφ δηαηππψλνληαη θαησηέξσ 
(απφζπαζκα απφ {αλαθ. 4}: 

 

ΤΝΟΨΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

δ.0 Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα νξίζνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ, 
βαζηζκέλεο ζηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο· ηα έγγξαθα θαη ηα αξρεία πξέπεη λα 
είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα αλαθνξά ή/θαη εμαθξίβσζε. 

Σα κέηρα γηα ηολ έιεγτο ηφλ δφηηθής ζεκαζίας πιεροθορηώλ αζθαιείας είλαη ζεκαληηθά 
γηα ηε δηαηήρεζε θαη ηε βειηίφζε ηφλ επηδόζεφλ αζθάιεηας ζηο πιαίζηο ελός 
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οργαληζκού, ελώ παράιιεια επηηρέποσλ ηελ αλάιευε δηορζφηηθώλ δράζεφλ γρήγορα 
θαη αποηειεζκαηηθά. 

Οη ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ν δηεπζπληήο ηεο ππνδνκήο, ιεηηνπξγώληαο ζην ίδην δηθηπαθό 
ζύζηεκα, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ξπζκίζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζσζηή θαη δεόλησο 
ηεθκεξησκέλε αληαιιαγή όισλ ησλ ζπλαθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αζθάιεηα.  Πξέπεη λα 
αλαπηύζζνπλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ πξσηνθόιισλ γηα επίζεκεο 
επηθνηλσλίεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθκεηάιιεπζε (εκεξνιόγηα ηξέλσλ, πεξηνξηζκνί 
θπθινθνξίαο/εθκεηάιιεπζεο θ.ιπ.) σο έλα ρξήζηκν κέζν ελαξκόληζεο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

δ.1  Σο ζύζηεκα δηατείρηζες ηες αζθάιεηας δηαζέηεη θαηάιιειες δηαδηθαζίες ώζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη όηη όιες οη ζσλαθείς πιεροθορίες γηα ηελ αζθάιεηα είλαη αθρηβείς, 
πιήρεης, θαηαιιήιφς ελεκερφκέλες θαη δεόληφς ηεθκερηφκέλες. 

δ.2  Τν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ώζηε: 

 λα δηακνξθώλεη, λα παξάγεη, λα δηαλέκεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ έιεγρν ησλ αιιαγώλ ζε 
όιε ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ αζθάιεηα, 

 λα ιακβάλεη, λα ζπιιέγεη θαη λα απνζεθεύεη/αξρεηνζεηεί όιε ηε ζρεηηθή 
ηεθκεξίσζε/πιεξνθνξίεο ζε ραξηί ή κε άιια κέζα/ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο, 

 λα δηαζθαιίδεη όηη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ιακβάλνπλ ζε πξώηε θάζε όιε ηε ζρεηηθή 
θαη ελεκεξσκέλε ηεθκεξίσζε θαη ελεξγνύλ ζύκθσλα κε απηήλ, εάλ ρξεηαζηεί. 

δ.3  Τν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ώζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα, ε ζπλεθηηθόηεηα θαη ε θαηαλόεζε ηεο γιώζζαο/ηνπ 
πεξηερνκέλνπ. 

δ.4  Οη ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη δηαρεηξηζηέο ππνδνκήο δηαζέηνπλ ξπζκίζεηο ώζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη όηη δελ πθίζηαληαη ή ηίζεληαη ειάρηζηα εκπόδηα ζηελ επηθνηλσλία. Πξέπεη λα 
παξέρνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ πξσηνθόιισλ/κνξθόηππσλ γηα 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη λα ηεθκεξηώλνληαη όια ηα ζρεηηθά 
δεδνκέλα. 

[G 4] ε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ) ηεο νδεγίαο γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ. 1}, ν θαλνληζκφο ΚΜΑ πξνζδηνξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ζεσξνχληαη ζρεηηθέο κε ηελ 
αζθάιεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ζην κεηξψν θηλδχλσλ. ηε ζπλέρεηα, ε 
δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο ΚΜΑ επηηξέπεη ζηε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε θαη ηνλ 
δηαρεηξηζηή ππνδνκήο λα ηεξήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 
γηα ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο 
επηθηλδπλφηεηαο ηεο ΚΜΑ. Η θαηαγξαθή, ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο άιισλ πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ αζθάιεηα ζα θαιχπηεηαη απφ άιιεο δηαδηθαζίεο ή δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο. 

[G 5] Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 1, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ απαηηείηαη βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 
ΚΜΑ γηα ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο ζεκαληηθέο αιιαγέο. Αλ ε αιιαγή δελ είλαη 
ζεκαληηθή, δελ απαηηείηαη δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

[G 6] Μηα δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ βαζίδεηαη ζε κεηξψα θηλδχλσλ επηηξέπεη επνκέλσο: 

(α) ηνλ έιεγρν ηεο αληαιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζεκαληηθή αιιαγή, θαζψο θαη 

(β) ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θηλδχλσλ ππφ ηελ επζχλε ηνπ παξάγνληα. 

[G 7] Γηα ζεκαληηθή αιιαγή ζε πθηζηάκελν ήδε απνδεθηφ ζχζηεκα αιιά γηα ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη 
κεηξψν θηλδχλσλ, πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη, λα επηθαηξνπνηείηαη θαη λα ηεξείηαη κεηξψν 
θηλδχλσλ γηα ην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πθίζηαηαη αιιαγή.  
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[G 8] Γεληθφηεξα, φηαλ ν νξγαληζκφο πνπ επζχλεηαη γηα ην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα αλαζέηεη κηα 
δξαζηεξηφηεηα ζε άιιν νξγαληζκφ, κπνξεί λα επηβαξχλεη κε ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ηνλ 
νξγαληζκφ απηφ δεηψληαο ηνπ λα ηεξεί κεηξψν θηλδχλσλ, ηδίσο αλ ε δνκή/ην κέγεζνο ηνπ 
ππεξγνιάβνπ είλαη κηθξφ ή αλ ε ζπκβνιή ηνπ ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα είλαη πεξηνξηζκέλε. ε 
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ελ ιφγσ παξάγνληεο κπνξεί λα ζπκθσλήζνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 
έξγνπ πνηνο είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο γηα λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο 
ηνπ κεηξψνπ θηλδχλσλ. 
Η ρξήζε ελφο κφλν κεηξψνπ θηλδχλσλ επηηξέπεη επίζεο ηελ επειημία κεηαμχ ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ νξγαληζκψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπιάρηζηνλ έλαο εμ απηψλ είλαη ππεχζπλνο 
γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θνηλνχ κεηξψνπ θηλδχλσλ γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο. Σελ 
επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (δει. θηλδχλσλ, επηθηλδπλφηεηαο θαη κέηξσλ 
αζθαιείαο), θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο, εμαθνινπζεί λα 
αλαιακβάλεη ν νξγαληζκφο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ κε ηνπο νπνίνπο 
ζρεηίδνληαη απηά ηα κέηξα αζθάιεηαο. 

[G 9] Η δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δηαρεηξηζηψλ 
ππνδνκήο κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνπλ 
γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ πξνθχπηεη θαζ' φιν ηνλ θχθιν 
δσήο ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο. Η δηαδηθαζία απηή δελ είλαη, θαη’αλάγθε, πξφζζεηε θαη μερσξηζηή δηαδηθαζία. 

[G 10] Όζνλ αθνξά ηνπο άιινπο παξάγνληεο, δπλάκεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ 
παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ) ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξφδξνκσλ {αλαθ. 1}, ε 
ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε θαη ν δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο εμαζθαιίδνπλ φηη νη ππεξγνιάβνη ηνπο 
ηεξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ή φηη ε ζηδεξνδξνκηθή 
επηρείξεζε θαη ν δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηελ ηήξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 
Δπνκέλσο, νη απαηηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο κπνξεί 
λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζε ζπκβφιαηα κεηαμχ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο/ηνπ δηαρεηξηζηή 
ππνδνκήο θαη απηψλ ησλ ινηπψλ παξαγφλησλ. Δάλ νη παξάγνληεο απηνί δηαζέηνπλ πθηζηάκελν 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απηφ ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα 
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. 

 

4.1.2. The hazard record shall include all hazards, together with all related safety measures 
and system assumptions identified during the risk assessment process. In particular, it 
shall contain a clear reference to the origin and to the selected risk acceptance 
principles and shall clearly identify the actor(s) in charge of controlling each hazard. 

[G 1] Σν κεηξψν θηλδχλσλ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

(α) φινπο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίεο επζχλεηαη ν ελ ιφγσ παξάγνληαο, ηα ζρεηηθά κέηξα 
αζθάιεηαο θαη ηηο παξεπφκελεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία 
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο (βιέπε ελφηεηα 2.1.6)· 

(β) φιεο ηηο παξαδνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηα πιαίζηα ηνπ νξηζκνχ ηνπ ππφ εθηίκεζε 
ζπζηήκαηνο (βιέπε ζεκείν 2.1.2 ηεο ελφηεηαο 2.1.2). Οη παξαδνρέο απηέο θαζνξίδνπλ ηα 
φξηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο. Αλ αιιάμνπλ ή αλαζεσξεζνχλ, ε 
εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί απφ λέα 
εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο· 

(γ) φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα ζπλαθή κέηξα αζθάιεηαο πνπ ιακβάλνληαη απφ άιινπο 
παξάγνληεο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 2.1.2 ηεο ελφηεηαο 2.1.2. ε απηά πεξηιακβάλνληαη 
φιεο νη παξαδνρέο θαη νη πεξηνξηζκνί ρξήζεο (θαινχληαη επίζεο φξνη εθαξκνγήο ζρεηηθνί 
κε ηελ αζθάιεηα) πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ππνθείκελα ππνζπζηήκαηα, κεραληζκνχο γεληθήο 
εθαξκνγήο θαη αζθάιεηαο γεληθνχ πξντφληνο πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο· 
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(δ) ηελ θαηάζηαζε ησλ θηλδχλσλ (δει. ειεγκέλνη ή αλνηθηνί) θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο (δει. επηθπξσκέλα ή αλνηθηά). 

Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζην κεηξψν θηλδχλσλ κε 
επαξθέο επίπεδν αθξίβεηαο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ κεηξψνπ θηλδχλσλ. 

[G 2] Σα εξγαιεία θαη ν κνξθφηππνο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην κεηξψν θηλδχλσλ δελ 
επηβάιινληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ΚΜΑ. Έγθεηηαη ζηνλ πξνηείλνληα λα απνθαζίζεη ηνλ ηξφπν 
εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελφηεηαο 4 ηνπ θαλνληζκνχ ΚΜΑ. 

[G 3] Σν κεηξψν θηλδχλσλ δελ είλαη απιψο έλα εξγαιείν αλάπηπμεο. Πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα 
δηαηεξείηαη απφ ην δηαρεηξηζηή ππνδνκήο/ηε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε φπνηε θξίλεηαη 
απαξαίηεην θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηδίσο: 
(α) φπνηε πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεκαληηθή αιιαγή· 
(β) φπνηε δηαπηζησζεί λένο θίλδπλνο ή πξνζδηνξηζηεί λέν κέηξν αζθάιεηαο· 
(γ) φπνηε πξνζδηνξηζηεί λένο θίλδπλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηά ηε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί θαηά πνζφ ν 
θίλδπλνο αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθή αιιαγή ζχκθσλα κε ηελ ΚΜΑ · 

(δ) φπνηε ζα κπνξνχζε λα θξηζεί απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε δεδνκέλα αηπρήκαηνο θαη 
ζπκβάληνο· 

(ε) φπνηε αιιάδνπλ νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ή νη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα. 

[G 4] Η εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην κεηξψν θηλδχλσλ πξέπεη επίζεο λα 
ειέγρεηαη φπνηε πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 
ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με αλαθνξά ζην ζεκείν [G 1] ηεο ελφηεηαο 4.1.2, αλ κηα 
απαίηεζε αζθάιεηαο ή κηα παξαδνρή ή έλαο πεξηνξηζκφο ρξήζεο δελ εθπιεξψλεηαη πιένλ, 
πξέπεη λα ζεσξεζεί αιιαγή. Η αιιαγή ζα ρξεηαζηεί λα αμηνινγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθή. Αλ ε αιιαγή είλαη ζεκαληηθή, γίλεηαη 
αληηθείκελν ρεηξηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΜΑ. 

 

4.2. Ανηαλλαγή πληποθοπιών 

All hazards and related safety requirements which cannot be controlled by one actor 
alone shall be communicated to another relevant actor in order to find jointly an 
adequate solution. The hazards registered in the hazard record of the actor who 
transfers them shall only be “controlled” when the evaluation of the risks associated 
with these hazards is made by the other actor and the solution is agreed by all 
concerned. 

[G 1] Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, είλαη πηζαλφλ νξηζκέλνη θίλδπλνη λα κελ κπνξνχλ λα 
γίλνπλ αληηθείκελν ειέγρνπ θαη ηα ζρεηηθά κέηξα αζθάιεηαο λα κελ κπνξνχλ λα επηθπξσζνχλ 
ζην κεηξψν θηλδχλσλ απφ έλαλ κφλν παξάγνληα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα είλαη 
απαξαίηεηε κηα δηεξγαζία ή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απηνί νη θίλδπλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν. Η 
δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα αθνξά είηε: 
(α) ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζπδεηνχλ θαη ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνληαη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη θαη λα επηθπξψλνληαη ηα ζρεηηθά κέηξα 
αζθάιεηαο ζην κεηξψν θηλδχλσλ ή 

(β) ηε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπλαθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζην κεηξψν 
θηλδχλσλ ηνπ παξάγνληα πνπ επζχλεηαη γηα ηελ πινπνίεζε, εμαθξίβσζε θαη επηθχξσζή 
ηνπο  Γηα παξάδεηγκα, κηα ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα απαηηείηαη γηα ηελ 
άκβιπλζε ελφο θηλδχλνπ φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε ιήςε ηερληθνχ κέηξνπ/κέηξνπ 
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ζρεδηαζκνχ. Απηή ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αζθάιεηαο ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ 
απαίηεζε ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηεο ζχλνςεο δ.0 ησλ θξηηεξίσλ εθηίκεζεο πνπ 
δηαηππψλνληαη ζην ζεκείν G 2 ηεο ελφηεηαο Error! Reference source not found.. 

[G 2] Όηαλ έλα κέηξν αζθάιεηαο δελ είλαη πιήξσο επηθπξσκέλν: 

(α) έλαο ζαθήο πεξηνξηζκφο ρξήζεο (π.ρ. ιεηηνπξγηθά κέηξα άκβιπλζεο) πξέπεη λα 
θαηαξηίδεηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη ζην κεηξψν θηλδχλσλ· 

(β) θαζψο απηφο ν πεξηνξηζκφο ρξήζεο απνηειεί πεξαηηέξσ ή ελαιιαθηηθφ κέηξν αζθάιεηαο, 
πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ηνλ επαξθή έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ· 

(γ) ν πεξηνξηζκφο ρξήζεο θαη ν ζρεηηδφκελνο θίλδπλνο θαη ε επηθηλδπλφηεηα πξέπεη λα 
εμάγνληαη ή λα κεηαβηβάδνληαη ζηνλ παξάγνληα πνπ επζχλεηαη γηα ηελ πινπνίεζε, ηελ 
εμαθξίβσζε θαη ηελ επηθχξσζε απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ ρξήζεο (γηα παξάδεηγκα, ζηε 
ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε αλ πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ). 
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5. ΣΟΘΥΕΘΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΗ ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

5.1. The risk management process used to assess the safety levels and compliance with 
safety requirements shall be documented by the proposer in such a way that all the 
necessary evidence showing the correct application of the risk management process is 
accessible to an assessment body. The assessment body shall establish its conclusion 
in a safety assessment report. 

[G 1] Ο αξηζκφο ησλ εγγξάθσλ πνπ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ν πξνηείλνληαο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο δελ επηβάιιεηαη απφ ηελ ΚΜΑ. Έγθεηηαη ζηνλ 
πξνηείλνληα λα απνθαζίζεη ηνλ ηξφπν δνκήο απηψλ ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ: βιέπε ζεκείν 
[G 1] ηεο ελφηεηαο 5.2. θνπφο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη λα επηηξέςεη: 

(α) ηελ αλάπηπμε ηεο ππφ εθηίκεζε αιιαγήο· 
(β) ηελ αλεμάξηεηε εθηίκεζε απφ θνξείο εθηίκεζεο· 
(γ) ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηελ παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο αλαιχζεηο αζθάιεηαο θαη αξρεία αζθάιεηαο γηα 
ηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ: βιέπε ζεκείν G 4 ηεο 
ελφηεηαο 5.2· 

(δ) ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ππφ εθηίκεζε ζπζηήκαηνο σο ζχζηεκα αλαθνξάο γηα άιιεο 
εθαξκνγέο. 

 

5.2. The document produced by the proposer under point 5.1. shall at least include: 

(a) description of the organisation and the experts appointed to carry out the risk 
assessment process, 

(b) results of the different phases of the risk assessment and a list of all the necessary 
safety requirements to be fulfilled in order to control the risk to an acceptable level. 

[G 1] Ωο «έγγξαθν» ηεο ελφηεηαο 5.2 ηεο ΚΜΑ πξέπεη λα λνείηαη ην απνδεηθηηθφ έγγξαθν πνπ 
παξάγεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ΚΜΑ θαη φρη έλα 
«κεκνλσκέλν πιηθφ έγγξαθν». ηελ ελφηεηα 5.2 δειψλεηαη πνηα είλαη ηα ειάρηζηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα επηηξαπεί ζηνλ θνξεία ή ηνπο θνξείο εθηίκεζεο λα 
ειέγμνπλ ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο ΚΜΑ. Γελ επηβάιιεηαη ν ηξφπνο εθπιήξσζεο απηήο ηεο 
απαίηεζεο.  Κάζε παξάγνληαο πνπ εκπιέθεηαη ζην ππφ εθηίκεζε ζχζηεκα κπνξεί ειεχζεξα λα 
ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή ηεο επηινγήο ηνπ γηα ηελ ηεθκεξίσζε, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 
εζσηεξηθφ ζχζηεκα/δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο (θαηά 
πεξίπησζε), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη’ ειάρηζηνλ: 

(α) ε νξγάλσζε πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο 
έρεη ήδε δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα· 

(β) νη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο δηαζέηνπλ 
ηηο δένπζεο γλψζεηο. Ο νξηζκφο ηεο «ηθαλφηεηαο πξνζσπηθνχ» θαη ηεο «γλσκάηεπζεο 
εκπεηξνγλψκνλα» δίλεηαη ζην ζεκείν G 2 (β) θαη ζην ζεκείν G 2 (γ) ηνπ άξζξνπ 3· 

(γ) ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο 
ηεθκεξηψλνληαη κε ζαθήλεηα· 

(δ) θαηαξηίδεηαη ν θαηάινγνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα 
εθπιεξσζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε επηθηλδπλφηεηα ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

[G 2] Όηαλ δελ δηαηίζεληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πξέπεη λα παξέρνληαη αηηηνινγήζεηο θαη λα 
εθηηκνχληαη απφ ην θνξέα εθηίκεζεο. 
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[G 3] Απφ ηε ζηηγκή πνπ νινθιεξσζεί έλα έξγν, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θαη 
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο είηε ζα ελζσκαησζνχλ ζην ζχζηεκα ή, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζα 
απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε 
θαη ην δηαρεηξηζηή ππνδνκήο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πνπ 
εθαξκφδνπλ. 

[G 4] Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί 
λα ζπκβνχλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο αιιαγέο νη νπνίεο ζα απαηηήζνπλ ηελ αλαζεψξεζε, ηε 
ζπκπιήξσζε ή/θαη ηε κεηαθνξά ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεηξψα θηλδχλσλ. πληζηάηαη 
επνκέλσο ε ηήξεζε θαη ελεκέξσζε, φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην, ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ 
(βιέπε ζεκείν [G 1] ηεο ελφηεηαο 5.2) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 
ΚΜΑ πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε δηεμαγσγή απηψλ ησλ πεξαηηέξσ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ γηα ηα 
ζηδεξνδξνκηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο δηεπαθέο ηνπο. 
Καηά πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα θάζε δηάηαμεο ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε 
ιεηηνπξγία πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ζην κεηξψν ηνπ πξνηείλνληνο θαη' ειάρηζηνλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί άιισο ζηα ζπκβφιαηα 
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, νη ινηπνί εκπιεθφκελνη παξάγνληεο πξέπεη επίζεο λα αξρεηνζεηνχλ 
νη ίδηνη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα αλάιπζεο αζθάιεηαο θαη επηθηλδπλφηεηαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΜΑ 

Κπιηήπια πος ππέπει να πληπούν οι θοπείρ εκηίμηζηρ 

1. The assessment body may not become involved either directly or as authorised 
representatives in the design, manufacture, construction, marketing, operation or 
maintenance of the system under assessment. This does not exclude the possibility of 
an exchange of technical information between that body and all the involved actors. 

2. The assessment body must carry out the assessment with the greatest possible 
professional integrity and the greatest possible technical competence and must be free 
of any pressure and incentive, in particular of a financial type, which could affect their 
judgement or the results of their assessments, in particular from persons or groups of 
persons affected by the assessments. 

3. The assessment body must possess the means required to perform adequately the 
technical and administrative tasks linked with the assessments; it shall also have 
access to the equipment needed for exceptional assessments. 

4. The staff responsible for the assessments must possess: 

 proper technical and vocational training, 

 a satisfactory knowledge of the requirements relating to the assessments that they 
carry out and sufficient practice in those assessments, 

 the ability to draw up the safety assessment reports which constitute the formal 
conclusions of the assessments conducted. 

5. The independence of the staff responsible for the independent assessments must be 
guaranteed. No official must be remunerated either on the basis of the number of 
assessments performed or of the results of those assessments. 

6. Where the assessment body is external to the proposer's organisation must have its 
civil liability ensured unless that liability is covered by the State under national law or 
unless the assessments are carried out directly by that Member State. 

7. Where the assessment body is external to the proposer's organisation its staff are 
bound by professional secrecy with regard to everything they learn in the performance 
of their duties (with the exception of the competent administrative authorities in the 
State where they perform those activities) in pursuance of this Regulation. 

[G 1] Γελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο επηπιένλ επεμεγήζεηο. 

 


