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DIRECTIVA 2008/…/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

din

de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare (Directiva 

privind siguranța feroviară)

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

                                               

1 JO C 256, 27.10.2007, p. 39. 
2 Avizul Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), 

Poziția comună a Consiliului din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziţia 
Parlamentului European din ….
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întrucât:

(1) În vederea continuării eforturilor de instituire a unei pieţe unice pentru serviciile de transport 

feroviar, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva 2004/49/CE1 care instituie

un cadru comun de reglementare pentru siguranţa feroviară.

(2) Iniţial, procedurile de autorizare a introducerii în circulaţie a vehiculelor feroviare au fost 

reglementate prin Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind 

interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză2 şi prin Directiva

2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind 

interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional3, în ceea ce privește părţile 

noi sau modernizate ale sistemului feroviar comunitar, precum şi prin Directiva 2004/49/CE, 

în ceea ce privește vehiculele aflate deja în uz. În conformitate cu principiul unei mai bune 

legiferări şi în vederea simplificării şi modernizării legislaţiei comunitare, toate dispoziţiile 

privind autorizaţiile de introducere în circulaţie a vehiculelor feroviare ar trebui să fie 

încorporate într-un text juridic unic. Prin urmare, ar trebui să fie eliminat actualul articol 14 

din Directiva 2004/49/CE şi să fie inclusă o nouă dispoziţie privind autorizarea introducerii în 

circulaţie a vehiculele aflate deja în uz în Directiva xxx/xxx/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din … privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate+4, denumită în 

continuare „Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar”, directivă care 

înlocuiește Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE. 

                                               

1 Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind 
acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea 
capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii 
feroviare şi certificarea siguranţei (Directiva privind siguranţa feroviară) (JO L 164, 30.4.2004, 
p. 44).

2 JO L 235, 17.9.1996, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/32/CE a 
Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 63).

3 JO L 110, 20.4.2001, p. 1. Directivă modificată prin Directiva 2007/32/CE a Comisiei.
+ JO. rugăm introduceți numărul și data directivei.
4 A se vedea pagina … din prezentul Jurnal Oficial.
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(3) Prin intrarea în vigoare, la 1 iulie 2006, a Convenţiei privind transportul internațional feroviar

(COTIF) 1999, au fost introduse norme noi de reglementare a contractelor de utilizare a 

vehiculelor. În conformitate cu regulile uniforme privind contractele de utilizare a vehiculelor 

în trafic internațional feroviar (CUV), apendice la respectiva convenţie, deţinătorii de vagoane 

nu mai au obligaţia de a-şi înregistra vagoanele la o întreprindere feroviară. Fostul acord RIV 

(Regolamento Internazionale Veicoli) între întreprinderile feroviare a încetat să se mai aplice 

şi a fost înlocuit parţial de un nou acord, privat şi voluntar [contractul general de utilizare a 

vagoanelor (CGU)], între întreprinderile feroviare şi deţinătorii de vagoane, prin care acestora 

din urmă le revine răspunderea pentru întreţinerea vagoanelor pe care le deţin. Pentru a 

reflecta aceste modificări şi a facilita punerea în aplicare a Directivei 2004/49/CE în ceea ce 

privește certificarea de siguranţă a întreprinderilor feroviare, ar trebui să fie definite noțiunile 

de „deţinător” şi de „entitate responsabilă cu întreţinerea” și să fie precizate, de asemenea, 

raporturile dintre aceste entităţi şi întreprinderile feroviare.

(4) Definiţia noțiunii de „deţinător” ar trebui să fie cât mai apropiată de definiţia utilizată în 

Convenţia COTIF 1999. Entităţile care pot fi identificate drept deţinătoare de vehicule sunt 

numeroase, de ex.: proprietarul, o societate care exploatează o flotă de vagoane, o societate

care oferă vehicule în leasing unei întreprinderi feroviare, o întreprindere feroviară, un 

administrator de infrastructură care utilizează vehicule pentru întreţinerea acestei 

infrastructuri etc. Aceste entităţi deţin controlul asupra vehiculului şi au în vedere utilizarea 

acestuia ca mijloc de transport de către întreprinderile feroviare şi administratorii de 

infrastructură. Pentru a evita orice incertitudine, deţinătorul ar trebui să fie identificat cu 

precizie în Registrul Naţional al Vehiculelor (RNV) prevăzut la articolul 33 din Directiva 

privind interoperabilitatea sistemului feroviar.
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(5) Înaintea introducerii unui vehicul în circulaţie sau a utilizării sale pe calea ferată, ar trebui 

identificată în RNV o entitate responsabilă cu întreţinerea sa. Deţinătorul şi entitatea 

responsabilă cu întreţinerea pot fi una şi aceeaşi persoană sau unul şi acelaşi organ. Cu toate 

acestea, în cazuri excepţionale, cum ar fi, de exemplu, vehicule introduse în circulaţie pentru 

prima dată într-o ţară terţă, vehicule tractate pentru a fi introduse în circulaţie într-un alt loc 

din reţea sau vehicule care efectuează servicii de transport speciale, nu este posibil sau 

recomandabil să fie desemnată o entitate responsabilă cu întreţinerea. În aceste cazuri 

excepţionale, autorităţii naţionale de siguranţă corespunzătoare ar trebui să i se permită să 

accepte vehicule pe reţelele aflate în răspunderea sa, fără ca acestor vehicule să le fie atribuită 

o entitate responsabilă cu întreţinerea.

(6) În cazul în care entitatea responsabilă cu întreţinerea este o întreprindere feroviară sau un 

administrator de infrastructură, sistemul propriu de management al siguranţei include sistemul

de întreţinere şi niciunul dintre aceştia nu are nevoie de certificare suplimentară. În cazul în 

care entitatea nu este o întreprindere feroviară sau un administrator de infrastructură, entitatea 

responsabilă de întreţinere poate fi certificată conform unui sistem care urmează să fie 

elaborat de către Agenţia Europeană a Căilor Ferate şi adoptat de către Comisie. Certificatul 

emis respectivei entităţi ar garanta îndeplinirea de către aceasta a cerinţelor cu privire la 

întreţinere, prevăzute în prezenta directivă, pentru fiecare vehicul aflat în răspunderea sa.

Certificatul ar trebui să fie valabil pe întreg teritoriul Comunităţii.
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(7) În contextul Directivei privind interoperabilitatea sistemului feroviar, sunt elaborate cerinţe cu 

privire la întreţinere, în special ca parte a specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI-uri) 

cu privire la „materialul rulant”. Ca rezultat al intrării în vigoare a prezentei directive, este 

necesar să se asigure o coerenţă între aceste STI-uri şi cerinţele cu privire la certificare pentru 

entitatea responsabilă de întreţinere, care urmează să fie adoptate de către Comisie. Comisia 

va îndeplini acest obiectiv prin modificarea, acolo unde este cazul, a STI-urilor relevante cu 

ajutorul procedurii prevăzute în Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

(8) Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume, dezvoltarea și ameliorarea în continuare a 

siguranței căilor ferate comunitare, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele 

membre şi, în consecinţă, datorită dimenisunilor acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivel 

comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 

astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul 

proporţionalităţii astfel cum este enunţat la respectivul articol, prezenta directivă nu depăşeşte 

ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(9) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2004/49/CE, ar trebui să fie 

adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire 

a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei1.

                                               

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 
22.7.2006, p. 11).
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(10) În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să revizuiască şi să adapteze anexele la 

Directiva 2004/49/CE , să adopte şi să revizuiască metode comune de siguranță şi obiective 

comune de siguranţă, precum şi să definească un sistem de certificare a întreţinerii. Deoarece 

măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice

elementele neesenţiale ale Directivei 2004/49/CE, printre altele prin completarea acesteia cu

noi elemente neesenţiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(11) Un stat membru care nu deține un sistem feroviar şi nici perspective imediate de a deține un 

astfel de sistem ar fi supus unei obligaţii disproporţionate şi inutile dacă ar trebui să transpună 

şi să pună în aplicare prezenta directivă. Prin urmare, un astfel de stat membru ar trebui să fie 

exonerat de obligaţia de a transpune şi de a aplica prezenta directivă atât timp cât nu deține un 

sistem feroviar.

(12) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare1, 

statele membre sunt încurajate să elaboreze, în interesul lor şi al Comunităţii, propriile tabele 

care să ilustreze cât mai mult posibil corelaţia dintre prezenta directivă şi măsurile de 

transpunere şi să le facă publice.

(13) Directiva 2004/49/CE ar trebui să fie modificată în consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

                                               

1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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Articolul 1

Modificări

Directiva 2004/49/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 se adaugă următoarele definiţii:

„(s) „deţinător” înseamnă persoana sau entitatea care, fiind proprietarul unui vehicul sau 

având dreptul de a-l utiliza, exploatează acest vehicul ca mijloc de transport şi care este 

înregistrată ca atare în Registrul naţional al vehiculelor (RNV) prevăzut la articolul 33

din Directiva 2008/xxx/CE a Parlamentului European și a Consiliului din … privind 

interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate(*)+, denumită în continuare 

„Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar”;

(t) „entitate responsabilă cu întreţinerea” înseamnă o entitate care răspunde de întreţinerea 

unui vehicul şi care este înregistrată ca atare în RNV;

(u) „vehicul” înseamnă un vehicul feroviar care circulă pe propriile roţi pe liniile de cale 

ferată, cu sau fără tracţiune. Un vehicul este alcătuit din unul sau mai multe subsisteme 

structurale şi funcţionale sau din una sau mai multe părţi ale acestor subsisteme.

_______

(*) JO L …”;

2. La articolul 4 alineatul (4), cuvintele „operator de vagoane” se înlocuiesc cu „deţinător”.

                                               

+ JO: rugăm introduceți numărul și data directivei.
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3. La articolul 5, alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor:

„(2) Până la 30 aprilie 2009, se revizuiește anexa I, în special pentru a include definiţiile 

comune ale ISC şi metodele comune de calcul al costului accidentelor. Respectiva măsură, 

destinată să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate 

cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 27 alineatul (2a).”

4. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:

„(1) Până la 30 aprilie 2008, Comisia adoptă o primă serie de MSC care să acopere cel 

puţin metodele descrise la alineatul (3) litera (a). Acestea se publică în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene.

Până la 30 aprilie 2010, Comisia adoptă o a doua serie de MSC care să acopere 

restul metodelor descrise la alineatul (3). Acestea se publică în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentei 

directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control prevăzută la articolul 27 alineatul (2a).”



16133/3/07 REV 3 DD/pin 9
DG C 3 RO

(b) La alineatul (3), litera (c) se înlocuieşte cu textul următor:

„(c) În măsura în care nu se află încă sub incidența STI, metode pentru a verifica 

dacă subsistemele structurale ale sistemului feroviar sunt exploatate şi întreţinute în 

conformitate cu cerinţele esenţiale relevante.”

(c) Alineatul (4) se înlocuieşte cu textul următor:

„(4) MSC sunt revizuite periodic luându-se în considerare experienţa dobândită prin 

aplicarea lor şi de dezvoltarea generală a siguranţei feroviare şi a obligaţiilor 

statelor membre prevăzute la articolul 4 alineatul (1). Respectiva măsură, 

destinată să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, printre altele

prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare 

cu control menţionată la articolul 27 alineatul (2a).”

5. Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a) La alineatul (3), primul şi al doilea paragraf se înlocuiesc cu textul următor:

„Primul set de proiecte de OSC se bazează pe o examinare a obiectivelor existente şi a 

performanţelor în domeniul siguranţei din statele membre şi asigură că performanţele de 

siguranţă actuale ale sistemului feroviar nu sunt reduse în nici un stat membru. Aceste 

proiecte se adoptă de către Comisie până la 30 aprilie 2009 şi se publică în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. Respectiva măsură, destinată să modifice elemente 

neesenţiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 27 

alineatul (2a).
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Al doilea set de proiecte de OSC se bazează pe experienţa câştigată cu primul set de 

OSC şi din punerea lor în aplicare. Aceste proiecte reflectă domeniile prioritare în care 

trebuie îmbunătăţite condiţiile de siguranţă. Aceste proiecte se adoptă de către Comisie 

până la 30 aprilie 2011 şi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Respectiva 

măsură, destinată să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, printre altele

prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu 

control menţionată la articolul 27 alineatul (2a).”

(b) Alineatul (5) se înlocuieşte cu textul următor:

„(5) OSC sunt revizuite periodic, ţinându-se cont de dezvoltarea generală a siguranţei 

feroviare. Respectiva măsură, destinată să modifice elemente neesenţiale ale 

prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 27 

alineatul (2a).”

6. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a) La alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:

„Scopul certificatului de siguranţă este de a dovedi că întreprinderea feroviară şi-a 

stabilit sistemul de management al siguranţei şi poate îndeplini cerinţele prevăzute în 

STI, în alte dispoziţii legisltive comunitare relevante şi în normele de siguranţă 

naţionale, în scopul de a controla riscurile şi de a furniza servicii de transport în reţea în 

siguranţă.”
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(b) La alineatul (2), litera (b) se înlocuieşte cu textul următor:

„(b) certificare confirmând acceptarea dispoziţiilor adoptate de întreprinderea feroviară 

pentru a îndeplini cerinţele specifice necesare pentru furnizarea în siguranţă a 

serviciilor sale pe reţeaua corespunzătoare. Aceste cerinţe se pot referi la aplicarea 

STI şi a normelor de siguranţă naţionale, inclusiv a regulilor de exploatare a 

reţelei, la acceptarea certificatelor de personal şi la autorizaţia de introducere în 

circulaţie a vehiculelor folosite de către întreprinderea feroviară. Certificarea se 

bazează pe documentaţia prezentată de întreprinderea feroviară, prevăzută în 

anexa IV.”

7. Articolul 14 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 14

Întreţinerea vehiculelor

(1) Anterior introducerii sale în circulaţie sau utilizării sale în reţea, fiecărui vehicul i se 

atribuie o entitate responsabilă cu întreţinerea, înregistrată în RNV în conformitate cu 

articolul 33 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

(2) În cazuri excepţionale, autorităţile naţionale de siguranţă pot decide derogări de la 

obligaţia prevăzută la alineatul (1), aplicabile exclusiv pentru reţelele aflate în 

răspunderea lor.
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(3) Fără a aduce atingere responsabilității întreprinderilor feroviare şi administratorilor de 

infrastructură, astfel cum este prevăzută la articolul 4, entitatea responsabilă cu 

întreţinerea se asigură, cu ajutorul unui sistem de întreţinere, că vehiculele se află în 

stare de funcţionare şi că prezintă siguranţă.

(4) În cazul în care entitatea responsabilă cu întreţinerea este o întreprindere feroviară sau 

un administrator de infrastructură, sistemul menţionat la alineatul (3) din prezentul 

articol este stabilit prin sistemul de management al siguranţei prevăzut la articolul 9.

(5) În cazul în care nu este o întreprindere feroviară sau un administrator de infrastructură, 

entitatea responsabilă cu întreţinerea poate fi certificată în conformitate cu alineatul (6).

(6) În baza unei recomandări din partea agenţiei, până la ... *, Comisia adoptă o măsură de 

certificare a entităţii responsabile cu întreţinerea în ceea ce priveşte sistemul de 

întreţinere al acesteia. Respectiva măsură, destinată să modifice elementelor neesenţiale 

ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura 

de reglementare cu control menţionată la articolul 27 alineatul (2a). Măsura cuprinde 

cerinţele de certificare a entităţii responsabile cu întreţinerea pe baza aprobării 

sistemului de întreţinere al acesteia, formatul certificatului, termenul său de valabilitate, 

organismul sau organismele responsabile cu emiterea sa şi măsurile de control necesare 

pentru funcţionarea sistemului de certificare.

                                               

* un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive.



16133/3/07 REV 3 DD/pin 13
DG C 3 RO

(7) Certificatele emise în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol confirmă 

respectarea cerinţelor prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol şi sunt valabile pe 

întreg teritoriul Comunităţii. În cazul în care entitatea responsabilă cu întreţinerea nu 

este certificată, aplicarea corespunzătoare a tuturor procedurilor de întreţinere necesare 

este asigurată de către o întreprindere feroviară sau un administrator de infrastructură 

prin intermediul sistemului său de management al siguranţei, prevăzut la articolul 9.

8. La articolul 16, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a) litera (a) se înlocuiește cu textul următor:

„(a) autorizarea introducerii în circulaţie a subsistemelor structurale ale sistemului

feroviar în conformitate cu articolul 15 din Directiva privind interoperabilitatea

sistemului feroviar şi verificarea respectării cerinţelor esenţiale relevante la exploatarea 

şi întreţinerea acestora;”

(b) litera (b) se elimină.

(c) litera (g) se înlocuieşte cu textul următor:

„(g) Supravegherea faptului că vehiculele sunt înregistrate corespunzător în RNV şi 

că informaţiile conţinute de acesta cu privire la siguranţă sunt precise şi actualizate;”
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9. La alineatul (18) se adaugă următoarea literă:

„(e) derogările care au fost adoptate în conformitate cu articolul 14 alineatul (2).”

10. Articolul 26 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 26

Adaptarea anexelor

Anexele se adaptează în funcţie de progresul tehnic şi ştiinţific. Respectiva măsură, destinată 

să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu 

procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 27 alineatul (2a).”

11. Articolul 27 se modifică după cum urmează:

(a) se inserează alineatul următor:

„(2a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1) -

(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din 

respectiva decizie.”

(b) alineatul (4) se elimină.

12. La anexa II, se elimină punctul 3.
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Articolul 2

Transpunerea și punerea în aplicare

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la …*. Statele membre 

comunică de îndată Comisiei textele respectivelor dispoziţii.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, acestea cuprind o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 

membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

Obligaţiile de transpunere şi aplicare a prezentei directive nu se aplică Republicii Cipru şi 

Republicii Malta, atât timp cât pe teritoriile acestor ţări nu se instituie un sistem feroviar.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept 

intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene.

                                               

* 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive
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Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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I. Introducere

La 13 decembrie 2006, Comisia a prezentat trei propuneri legislative destinate în principal facilitării 

circulaţiei vehiculelor feroviare pe teritoriul Uniunii Europene.

 o propunere de directivă de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate 

comunitare1 (denumită în continuare directiva privind siguranţa feroviară);

 o propunere de directivă privind interoperabilitatea sistemului feroviar comunitar2 (denumită 

în continuare directiva privind interoperabilitatea căilor ferate);

 o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 privind 

înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate3 (denumită în continuare regulamentul 

privind agenţia).

La 29 noiembrie 2007, Parlamentul European a adoptat avizul său la prima lectură.

La 3 martie 2008 Consiliul îşi va adopta poziţia comună. În desfăşurarea activităţii sale, Consiliul a 

luat notă de avizul Comitetului Economic şi Social.4 Comitetul Regiunilor a decis să nu emită un 

aviz cu privire la propunerile menţionate anterior.

II. Analiza poziţiei comune

1. Aspecte generale

Pentru a permite căilor ferate să joace rolul cheie pe care îl are cu privire la mobilitatea durabilă în 

Uniunea Europeană, Consiliul are drept obiectiv dezvoltarea graduală a unui spaţiu feroviar 

european integrat. În acest context, Consiliul consideră că aceste trei propuneri legislative de 

reformulare a directivelor privind interoperabilitatea sistemelor feroviare convenţionale şi de mare 

viteză şi de modificare a directivei privind siguranţa feroviară şi a regulamentului privind agenţia 

pot aduce îmbunătăţiri importante părţii tehnice a cadrului de reglementare a căilor ferate europene.

                                               
1 JO C 126, 7.6.2007, p. 7.
2 JO C 126, 7.6.2007, p. 7.
3 JO C 126, 7.6.2007, p. 7.
4 JO L 256, 27.10.2007, p. 39.
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Aceste propuneri diminuează barierele existente în calea liberei circulaţii a vehiculelor feroviare pe 

reţeaua feroviară europeană, facilitând, astfel, recunoaşterea transfrontalieră a vehiculelor feroviare 

între statele membre.

Consiliul şi Parlamentul au ajuns la un acord la prima lectură cu privire la propunerea referitoare la 

o directivă privind interoperabilitatea căilor ferate, astfel încât Consiliul poate adopta actul propus 

astfel modificat. Cu toate acestea, este posibil ca Parlamentul şi Consiliul să nu îşi alinieze poziţiile 

la prima lectură în ce priveşte propunerile de modificare a directivei privind siguranţa feroviară şi a 

regulamentului privind agenţia. În consecinţă, Consiliul a adoptat poziţii comune cu privire la 

ambele propuneri, acordând astfel atenţia cuvenită amendamentelor pe care Parlamentul le-a 

adoptat drept avize la prima lectură.

2. Aspecte esenţiale

Cele trei modificări principale pe care Consiliul le-a adus propunerii Comisiei sunt menţionate în 

continuare. În plus, Consiliul prevede o derogare pentru Cipru şi Malta.

2.1 Integrarea tuturor dispoziţiilor privind procedurile de autorizare într-un singur act

Atât directiva privind siguranţa feroviară, cât şi directivele privind interoperabilitatea căilor 

ferate, care sunt în vigoare în prezent, conţin dispoziţii care se referă la procedurile de autorizare 

pentru introducerea în circulaţie a vehiculelor feroviare. Directivele privind interoperabilitatea 

reglementează părţile noi sau modernizate ale sistemului feroviar comunitar, iar directiva 

privind siguranţa feroviară se referă la vehiculele care sunt deja în uz. În conformitate cu 

ameliorarea cadrului de reglementare şi în vederea simplificării legislaţiei comunitare, Consiliul 

încorporează toate dispoziţiile privind autorizaţiile de punere în funcţiune a vehiculelor 

feroviare într-un singur act juridic. Astfel, articolul 14, în forma existentă, dar modificată, noul 

articol 14a şi noua anexă a propunerii de modificare a directivei privind siguranţa feroviară sunt 

transferate în directiva reformulată privind interoperabilitatea căilor ferate. Parlamentul a fost de 

acord cu acest transfer în contextul acordului la prima lectură cu privire la directiva privind 

interoperabilitatea căilor ferate. În consecinţă, Consiliul poate să accepte integral, în principiu, 

amendamentele 20, 26 şi 27. În plus, Consiliul poate, în principiu, să urmeze amendamentul 18 

având în vedere că, în urma transferului, legislatorul poate renunţa să mai face vreo referire la 

procedurile de autorizare din directiva modificată privind siguranţa feroviară.
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2.2 Clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor în ce priveşte întreţinerea

Ca urmare a intrării în vigoare, la 1 iulie 2006, a noii Convenţiei privind transporturile 

internaţionale feroviare din 1999 (COTIF), deţinătorii de vehicule nu mai au obligaţia de a se 

înregistra

vagoanele la o întreprindere feroviară. Ca răspuns la această evoluţie şi pentru a permite 

întreprinderilor feroviare să ofere servicii de transport în siguranţă, în cadrul reţelei, Consiliul 

a definit noul ansamblu de roluri şi responsabilităţi cu privire la întreţinere. Astfel, Consiliul 

prezintă o nouă definiţie a „deţinătorului” şi introduce conceptul de „entitate responsabilă cu 

întreţinerea”.

Urmând cât de mult posibil definiţia folosită în COTIF, Consiliul stabileşte o legătură clară 

între deţinător şi vehiculul său prin obligaţia deţinătorilor de a se înregistra ca atare într-un 

Registru naţional al vehiculelor. Consiliul poate accepta integral amendamentul 8 deoarece 

Consiliul şi Parlamentul sunt de acord în ceea ce priveşte definiţia „deţinătorului”. În plus, 

amendamentul 9, care a fost introdus în vederea aplicării terminologiei corecte, poate fi 

acceptat în principiu.

În poziţia comună se prevede că entităţile responsabile cu întreţinerea se asigură că vehiculele 

se află într-o stare sigură de funcţionare prin intermediul unui sistem de întreţinere. Aşadar, 

înainte de a fi introdus în circulaţie sau folosit în cadrul reţelei, fiecărui vehicul trebuie să îi 

fie alocată o astfel de entitate responsabilă cu întreţinerea. În plus, fiecare entitate 

responsabilă cu întreţinerea trebuie să fie înregistrată într-un Registru naţional al vehiculelor. 

În cazuri excepţionale, limitate la reţeaua corespunzătoare, o autoritate naţională de siguranţă 

poate decide să acorde derogare de la obligaţia de a se aloca unui vehicul o entitate 

responsabilă cu întreţinerea. Astfel de derogări trebuie publicate de către autoritate în raportul 

său anual. Prin acest sistem, Consiliul urmăreşte să permită întreprinderilor feroviare şi 

gestionarilor de infrastructură să identifice cu uşurinţă cine este responsabil pentru întreţinerea 

vehiculului pe care îl exploatează.
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2.3 Certificarea întreţinerii

Pentru a asigura atât autorităţile naţionale de siguranţă, cât şi participanţii la lanţul de 

transport că întreţinerea vagoanelor este controlată în mod eficient, Consiliul a ales să 

consolideze dispoziţia din propunerea Comisiei cu privire la certificarea întreţinerii. Comisia 

a propus ca, atunci când este cazul, să se instituie un sistem de certificare a întreţinerii pentru 

deţinători. Pe de altă parte, Consiliul este de acord cu o dispoziţie care să oblige Comisia să 

adopte, cel mai târziu la un an de la intrarea în vigoare a propunerii de modificare a directivei 

privind siguranţa feroviară, o măsură care să stabilească certificarea entităţilor responsabile cu 

întreţinerea cu privire la sistemele lor de întreţinere. Atât în propunerea Comisiei, cât şi în 

poziţia comună a Consiliului, acest sistem de certificare se bazează pe o recomandare primită 

din partea Agenţiei Europene a Căilor Ferate. Consiliul asigură că certificatul emis va fi 

valabil pe întreg teritoriul Comunităţii şi va garanta faptul că entitatea certificată îndeplineşte 

cerinţele cu privire la întreţinere prevăzute de directiva privind siguranţa feroviară, pentru 

fiecare vehicul aflat în responsabilitatea sa.

În plus, participarea entităţilor responsabile cu întreţinerea la acest sistem de certificare este 

opţională. În cele din urmă, în vederea clarificării faptului că nu se introduc noi cerinţe pentru 

întreprinderile feroviare şi gestionarii de infrastructură, Consiliul arată că sistemul de 

management al siguranţei, care trebuie definit de către întreprinderile feroviare şi gestionarii 

de infrastructură în conformitate cu directiva privind siguranţa feroviară, include sistemul de 

întreţinere.

În amendamentul 21, Parlamentul propune un sistem de întreţinere a vehiculelor feroviare 

care diferă în două moduri principale de sistemul prevăzut de Consiliu. În primul rând, acolo 

unde Consiliul - în conformitate cu Decizia Comisiei din 28 iulie 2006 de adoptare a 

specificaţiilor tehnice de interoperabilitate (STI) pentru vagoane şi cu Decizia Comisiei din 9 

noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a Registrului naţional al vehiculelor -

introduce conceptul de entitate responsabilă cu întreţinerea, Parlamentul atribuie direct 

deţinătorului responsabilitatea întreţinerii unui vehicul. În al doilea rând, Parlamentul solicită 

un sistem obligatoriu de certificare a întreţinerii, în timp ce Consiliul - în conformitate cu 

abordarea globală definită de către Agenţia Europeană a Căilor Ferate - prevede un sistem 

opţional.
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Consiliul nu poate accepta amendamentul 21 din trei motive. Primul motiv este că atribuirea 

responsabilităţii pentru întreţinerea vehiculelor deţinătorului nu pare a fi coerentă cu 

responsabilitatea globală a întreprinderilor feroviare şi a gestionarilor de infrastructură pentru 

o funcţionare sigură a transporturilor, astfel cum este prevăzut în alte dispoziţii de bază ale 

directivei privind siguranţa feroviară, în special în articolul 4. Ca al doilea motiv, Consiliul 

consideră că participarea obligatorie la un sistem de întreţinere nu este întotdeauna potrivită şi 

ar putea duce la apariţia unor cheltuieli administrative inutile, de exemplu vagoanele care vin 

din ţări terţe sau alte tipuri de vehicule, cum ar fi locomotivele şi vagoanele de călători. Ca un 

al treilea motiv, Consiliul se teme că atribuirea responsabilităţii de întreţinere deţinătorilor, 

fapt care necesită cunoştinţe specifice, ar putea împovăra dezvoltarea activităţilor economice 

ale acestora.

2.4 Derogarea pentru Cipru şi Malta

Ţinând seama de faptul că Cipru şi Malta nu au sisteme de căi ferate, Consiliul prevede în 

poziţia comună o exceptare de la transpunerea şi aplicarea directivei de modificare a directivei 

privind siguranţa feroviară atât timp cât pe teritoriile respective nu există un sistem feroviar.

III. Amendamentele Parlamentului European

Răspunsul Consiliului la amendamentele 8, 9, 18, 20, 21, 26 şi 27 este prezentat mai sus în raport cu 

aspectele esenţiale.

În plus, Consiliul poate accepta integral amendamentul 2 cu privire la tabelele de corespondenţă. În 

plus, amendamentele 16 şi 17 privind corectarea unei versiuni lingvistice sunt acceptabile în 

principiu. Cu toate acestea, Consiliul nu poate accepta din motive juridice sau tehnice 

amendamentele următoare:

 Amendamentul 3, deoarece obiectivele privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor nu intră în 

domeniul de aplicare al propunerii Comisiei;
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 Amendamentele 4-7 interconectate, deoarece definiţia propusă pentru „norme interne de 

siguranţă” nu este compatibilă cu anexa II la directiva privind siguranţa feroviară, unde este 

inclusă o descriere a normelor interne de siguranţă şi deoarece termenul de „cerinţe esenţiale” 

se foloseşte într-un sens considerat prea restrâns;

 Amendamentul 14, deoarece opinia Consiliului este că discuţia privind elaborarea de

obiective de siguranţă comune (OSC) a avut loc la momentul adoptării directivei privind 

siguranţa feroviară şi nu ar trebui redeschisă. În plus, Consiliul menţionează că, în temeiul 

articolului 6 alineatul (4) din regulamentul privind agenţia, recomandările Agenţiei Europene 

a Căilor Ferate, printre altele şi cu privire la OSC, cer deja analize detaliate cost-beneficiu;

 Amendamentul 19, deoarece nu este compatibil cu structura poziţiei comune;

 Amendamentul 22 se referă la cine ar trebui să aibă permisiunea de a solicita un aviz tehnic de 

la Agenţia Europeană a Căilor Ferate. Aceasta chestiune nu ar trebui să mai facă obiectul 

dezbaterilor deoarece, în contextul directivei privind interoperabilitatea, Consiliul şi 

Parlamentul au ajuns la un acord cu privire la aceeaşi chestiune;

 Amendamentele 1, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 şi 25 cu privire la comitologie, în care 

Parlamentul introduce procedura de urgenţă pentru câteva măsuri. Deoarece aceste măsuri au 

un domeniu de aplicare general şi sunt destinate modificării sau completării elementelor 

neesenţiale ale directivei privind siguranţa feroviară, Consiliul nu este de acord cu Comisia şi 

cu Parlamentul că, pentru aceste măsuri, Parlamentul ar trebui implicat prin procedura de 

reglementare cu control. Cu toate acestea, pare disproporţionat să se prevadă posibilitatea 

aplicării procedurii de urgenţă, deoarece toate aceste măsuri sunt deja legate de un termen 

specific sau necesită revizuire periodică.
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IV. Concluzie

Cele trei propuneri legislative cu privire la interoperabilitate, siguranţă şi Agenţia Europeană a 

Căilor Ferate, care sunt destinate facilitării deplasării vehiculelor feroviare pe teritoriul Uniunii 

Europene, reprezintă o contribuţie importantă la integrarea în continuare a unui spaţiu european al 

căilor ferate. Consiliul şi Parlamentul au obţinut deja progrese importante cu privire la aceste trei 

propuneri, în special prin obţinerea acordului la prima lectură cu privire la directiva privind 

interoperabilitatea căilor ferate. Acest lucru constituie o bază solidă pentru colegislatori în găsirea 

de soluţii de compromis cu privire la propunerile de modificare a directivei privind siguranţa 

feroviară şi a regulamentului privind agenţia în cadrul discuţiilor la a doua lectură.

__________________
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2006/0272 (COD) 

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul CE 
privind 

poziția comună a Consiliului în ceea ce privește adoptarea unei directive a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei nr. 2004/49/CE 

privind siguranța căilor ferate comunitare  

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și către 
Consiliu [(document COM (2006) 784 final – 2006/0272(COD)]: 

13.12.2006 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 11.07.2007 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 29.11.2007 

Data adoptării poziției comune (cu unanimitate) 03.03.2008 

2. SCOPUL PROPUNERII COMISIEI 

La 13 decembrie 2006, Comisia Europeană a adoptat o serie de măsuri care vizau susținerea 
revitalizării sectorului căilor ferate, eliminând obstacolele din calea circulației trenurilor în 
cadrul rețelei feroviare europene.  

Comisia a lansat această inițiativă din două motive principale: 

– pentru a facilita libera circulație a trenurilor în interiorul UE, făcând în același timp ca 
procedura de punere în funcțiune a locomotivelor să fie mai transparentă și mai eficientă.  

– pentru a simplifica cadrul de reglementare prin consolidarea și fuzionarea directivelor 
privind interoperabilitatea feroviară.  

Una dintre aceste măsuri constă în modificarea directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor 
ferate. Prin această propunere, Comisia a avut în vedere trei obiective: 

– introducerea principiului recunoașterii reciproce a autorizațiilor de punere în funcțiune 
emise deja de un stat membru. Conform acestui principiu, materialul rulant care a făcut 
deja obiectul unei autorizații de punere în funcțiune într-un stat membru nu va trebui să 
facă obiectul unei certificări complementare într-un alt stat membru decât în ceea ce 
privește cerințele naționale suplimentare care decurg, de exemplu, din caracteristicile 
rețelei locale; 

– extinderea competențelor agenției astfel încât aceasta să poată inventaria diferitele 
proceduri naționale și norme tehnice în vigoare, să stabilească și să actualizeze (prin 
extindere) lista cerințelor care trebuie verificate o singură dată, fie pentru că este vorba de 
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norme recunoscute la nivel internațional, fie pentru că respectivele cerințe pot fi 
considerate echivalente cu acestea.  

– clarificarea relațiilor dintre societatea feroviară și entitatea care răspunde de întreținere. 
Intrarea în vigoare a noii convenții privind transporturile feroviare internaționale 
(COTIF 1999) a introdus noi reguli în ceea ce privește contractele de utilizare a 
vehiculelor. Astfel, se propune definirea noțiunii de deținător de vagoane și clarificarea 
relației dintre societate și acesta, în special în ceea ce privește întreținerea.  

3. OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMUNĂ 

Cele trei instituții au încercat să faciliteze obținerea, la prima lectură, a unui acord rapid cu 
privire la acest dosar. Acest lucru nu a fost însă posibil în condiițile în care Parlamentul 
European a formulat solicitări referitoare în principal la definirea relațiilor dintre societățile 
feroviare și deținătorii de vehicule în ceea ce privește întreținerea.  

Poziția comună a Consiliului, adoptată în unanimitate, nu contravine obiectivelor esențiale și 
filozofiei pe care se bazează propunerea Comisiei.  

De asemenea, poziția comună a Consiliului integrează deja o parte din amendamentele 
adoptate de Parlamentul Euopean și asigură coerența necesară odată cu reformarea 
directivelor privind interoperabilitatea feroviară [propunerea COM(2006)783 final – 2006/273 
(COD)], care a făcut obiectul unui acord la prima lectură. În special, s-a convenit să se 
transfere conținutul articolului 14 din directiva privind siguranța feroviară (precum și a noului 
articol 14a) în noua directivă privind interoperabilitatea, în scopul reunirii într-un singur act a 
tuturor procedurilor referitoare la punerea în funcțiune a vehiculelor feroviare. 

4. OBSERVAȚIILE DETALIATE ALE COMISIEI 

4.1. Amendamente propuse de Parlamentul European acceptate de Comisie și 
incluse în totalitate sau parțial în poziția comună 

Amendamentele 2, 9, 19, 20, 24, 25, 26 și 27, care clarifică, precizează sau completează 
propunerea Comisiei.  

Amendamentele 1, 10, 11, 12, 13, 15 și 23, care însă trebuie adaptate terminologiei standard 
în conformitate cu Decizia 2006/512/CE a Consiliului de modificare a Deciziei 1999/468/CE 
de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.  

Amendamentul 8: trimiterea la registrul RNV (Registrul Național al Vehiculelor) este 
conformă cu decizia Comisiei privind RNV din 9 noiembrie 20071. Această definiție a fost 
însă modificată de Consiliu în poziția sa comună, scopul acestei modificări fiind coerența 
definiției cu noul articol privind întreținerea vehiculelor.  

În ceea ce privește amendamentul 18, primul alineat nu mai este necesar, întrucât s-a convenit 
să se transfere conținutul articolului 14 în noua directivă privind interoperabilitatea feroviară. 

                                                 
1 JOUE L 305, 23.11.2007, p.30 
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4.2. Amendamente propuse de Parlamentul European respinse de Comisie și 
neincluse în totalitate sau parțial în poziția comună 

Amendamentul 3, întrucât legătura dintre directiva privind interoperabilitatea și directiva 
89/391/CEE (de punere în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și 
sănătății lucrătorilor la locul de muncă și de stabilire de dispoziții specifice care vizează 
reducerea la minim a riscurilor pentru angajați în domeniul transportului feroviar) este 
comentată deja în considerentul 14 al directivei actualmente în vigoare 

Amendamentele 4-5-6 și 7, întrucât nu ar fi oportună modificarea definiției inițiale a 
„normelor naționale de siguranță”, astfel cum figurează aceasta în directiva 2004/49/CE 
privind siguranța feroviară, a cărei transpunere a fost realizată de statele membre. Această 
definiție nu a fost niciodată contestată de părțile interesate. În ceea ce privește conținutul, 
normele naționale nu se referă la toate cerințele esențiale ale directivelor privind 
interoperabilitatea feroviară. De exemplu, unele dintre acestea se referă la mediu.  

În ceea ce privește amendamentul 14, OSC (obiectivele de siguranță comune) și procedura de 
adoptare a acestora au fost convenite în 2004. Lucrările au evoluat deja considerabil și nu ar fi 
oportună schimbarea ipotezelor în curs de elaborare. Pe de altă parte, la articolul 6 alineatul 
(4) din directiva inițială se prevede deja o analiză a costurilor și a beneficiilor. 

Amendamentele 16 și 17, care se referă la un nivel de siguranță ridicat și pentru care s-a 
elaborat în cadrul poziției comune a Consiliului o formulare mai coerentă cu restul directivei.  

Amendamentul 22, care se referă la posibilitatea de a recurge la un aviz tehnic al agenției 
feroviare în cazul unei decizii negative în ceea ce privește emiterea certificatelor de siguranță 
sau a unor autorizații de siguranță din partea autorității privind siguranța, întrucât acesta 
depășește obiectivele stabilite în propunerea Comisiei. 

4.3. Amendamente ale Parlamentului European care pot fi acceptate de Comisie dar 
neincluse în totalitate sau parțial în poziția comună 

Amendamentul 21 pe care Comisia l-a acceptat în principiu. Cu toate acestea, textul poziției 
comune se bazează pe conceptul „entității responsabile cu întreținerea”, care face acum parte 
din noul cadru de reglementare comunitar (definit în STI „vagoane”2 și în decizia privind 
registrul RNV menționată anterior). În plus, caracterul obligatoriu sau facultativ al sistemului 
de certificare a deținătorilor nu trebuie stabilit de directivă, ci după studiul de impact realizat 
de agenție. 

5. CONCLUZIE 

Comisia estimează că poziția comună adoptată în unanimitate la 3 martie 2008 contribuie la 
realizarea obiectivelor esențiale și este în spiritul filozofiei care stă la baza propunerii, prin 
urmare Comisia o poate susține. 

                                                 
2 JO L 344, 8.12.2006, p. 1. 
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