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Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1110/2009, внесена от Matthias Schrötter, с германско 
гражданство, относно законодателство на ЕС в  областта на 
безопасността на железопътните локомотиви и вагони

1. Резюме на петицията

Вследствие на телевизионна програма за безопасността на железопътния транспорт 
вносителят на петицията отправя искане да се въведе законодателство, което да 
хармонизира безопасността на железопътните локомотиви и вагони на територията на 
целия ЕС, подобно на правилата, приложими за безопасността на шосейните превозни 
средства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вследствие на телевизионна програма за безопасността на железопътния транспорт 
вносителят на петицията отправя искане да се въведе законодателство, което да 
хармонизира безопасността на железопътните локомотиви и вагони на територията на 
целия ЕС, подобно на правилата, приложими за безопасността на шосейните превозни 
средства.

Вносителят на петицията моли за приемането на директива или регламент, създаващи 
независими институции за изпитване, които да извършват технически прегледи на 
подвижния състав във всички държави в ЕС в съответствие с еднакви критерии.
Подобно на шосейните превозни средства, вносителят на петицията предлага да се 
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извършват технически прегледи на подвижния състав най-малко на всеки две години. В 
допълнение към това, институциите за изпитване трябва да бъдат независими във всяка 
държава–членка, но на всяка институция за изпитване трябва да се позволява да 
изпитва, например, 1 влак месечно от друга държава-членка. Подвижният състав, който 
е преминал прегледа, трябва да бъде ясно обозначаван със специална ясно видима 
табела/стикер.

Вносителят на петицията предлага институциите за изпитване на различните държави-
членки да са независими една от друга и да имат отделна администрация, за да се 
гарантира обективността им. Следва да се избягват ненужни прегледи и бюрокрация за 
подвижния състав, проверен в една държава и движещ се в друга държава-членка, но 
нередовно или измамническо удължаване на периода на валидност на прегледите 
трябва да се избягва.

Въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, вече са уредени с помощта на 
следните мерки:

А. Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в 
Общността, и по-конкретно:
 Член 10 (сертификати за безопасност)
 Член 14а (поддръжка на превозните средства)
 Членове 16 и 17 (орган по безопасността)
 Член 19 и следващи (разследване на произшествия и инциденти)

Този документ е достъпен на немски език на следния адрес: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

Б. Директива 2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната 
система в рамките на Общността, и по-конкретно:
 Член 15 (процедура за въвеждане в експлоатация)
 Член 20 (въвеждане в експлоатация на съществуващи подсистеми след 

обновяване или модернизация)
 Член 21 (разрешение за въвеждане в експлоатация на превозни средства)
 Член 32 (система за номерация на превозните средства)
 Член 33 (национални регистри на превозните средства)

Този документ е достъпен на немски език на следния адрес: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

В. Решение на Комисията от 9.11.2007 г. за приемане на обща спецификация на 
националния регистър на подвижния състав, и по-конкретно: съображение 1, 
член 1 и член 3.

Този документ е достъпен на немски език на следния адрес: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF
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Г. Решение на Комисията 2006/861/ЕО от 28 юли 2006 година относно 
техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистема 
„Подвижен състав – товарни вагони“ от трансевропейската конвенционална 
железопътна система, изменено с Решение на Комисията 2009/107/ЕО от 23 
януари 2009 г.

Тези документи са достъпни на немски език на следните адреси: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search и http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search

Д. Съобщение от Комисията до Съвета и до Европейския Парламент, Доклад за 
напредъка на изпълнението на Директивата за безопасността на железопътния 
транспорт и на Директивите за оперативната съвместимост на железопътната 
система (COM(2009) 464 окончателен от 8 септември 2009 г.).

Този документ е достъпен на немски език на следния адрес: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

В допълнение към това, Европейската железопътна агенция (www.era.europa.eu) също 
допринася, във връзка с техническите въпроси, за прилагането на законодателството на 
Общността, насочено към създаването на Европейска железопътна зона без граници и 
гарантирането на високо равнище на безопасност. За повече подробности относно 
Европейската железопътна агенция вижте също Регламент № 881/2004 на Европейския 
парламент и Съвета, достъпен на немски език на адрес: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Заключение

Въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, вече са уредени в действащото 
законодателство на ЕС.
При все това този въпрос непрекъснато еволюира и всяка година се приемат 
допълнителни мерки в тази област. Техническа помощ във връзка с тези високо 
специализирани въпроси се предоставя от Европейската железопътна агенция.


