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Betreft: Verzoekschrift 1110/2009, ingediend door Matthias Schrötter (Duitse 
nationaliteit), over Europese wetgeving betreffende de veiligheid van 
treinlocomotieven en -rijtuigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Naar aanleiding van een televisieprogramma over spoorwegveiligheid verzoekt indiener om
de invoering van wetgeving om de veiligheid van treinlocomotieven en -rijtuigen in heel 
Europa te harmoniseren, vergelijkbaar met de regels die van toepassing zijn op de veiligheid 
van wegvoertuigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010

Naar aanleiding van een televisieprogramma over spoorwegveiligheid verzoekt indiener om 
de invoering van wetgeving om de veiligheid van treinlocomotieven en -rijtuigen in heel 
Europa te harmoniseren, vergelijkbaar met de regels die van toepassing zijn op de veiligheid 
van wegvoertuigen. 

Indiener vraagt om een richtlijn of verordening waarin in alle EU-staten volgens dezelfde 
criteria onafhankelijke testinstanties worden opgericht voor technische controles van rollend 
materieel.
Indiener stelt voor dat net als bij wegvoertuigen het rollend materieel minstens eenmaal in de 
twee jaar aan een technisch onderzoek wordt onderworpen. Verder zouden de testinstanties in 
elke lidstaat onafhankelijk moeten zijn, maar elke testinstantie zou bijvoorbeeld één trein per 
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maand uit een andere lidstaat mogen testen. Het rollend materieel dat is goedgekeurd zal
duidelijk herkenbaar zijn aan een goed zichtbaar speciaal bord of sticker.

Indiener stelt voor dat de testinstanties van de verschillende lidstaten onafhankelijk van elkaar 
blijven en elk een eigen bestuur moeten hebben om hun objectiviteit te garanderen. Onnodige 
controles en bureaucratie dienen vermeden te worden voor rollend materieel dat in het ene 
land wordt getest en in de andere lidstaat rijdt, maar onregelmatige of frauduleuze verlenging 
van de geldigheidstermijn van de test moet worden voorkomen.

De kwesties die indiener naar voren brengt, worden reeds aangepakt door middel van de 
volgende maatregelen:

A) Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen, en in 
het bijzonder:
 artikel 10 (veiligheidscertificaten);
 artikel 14, onder a (onderhoud van het materieel);
 de artikelen 16 en 17 (veiligheidsinstantie);
 artikel 19 en verder (onderzoek naar ongevallen en incidenten).

Dit document is in het Duits beschikbaar via de volgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

B) Richtlijn 2008/57/EG betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de 
Gemeenschap, en in het bijzonder:
 artikel 15 (procedure voor de indienststelling);
 artikel 20 (indienststelling van bestaande subsystemen na vernieuwing of 

verbetering);
 artikel 21 (vergunning voor indienststelling van een voertuig);
 artikel 32 (nummeringssysteem voor voertuigen);
 artikel 33 (nationale voertuigenregisters).

Dit document is in het Duits beschikbaar via de volgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

C) Beschikking van de Commissie van 9 november 2007 tot vaststelling van de 
gemeenschappelijke specificatie van het nationaal vervoersregister, en in het bijzonder 
overweging 1, artikel 1 en artikel 3.

Dit document is in het Duits beschikbaar via de volgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF

D) Beschikking 2006/861/EG van de Commissie van 28 juli 2006 betreffende de 
technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem rollend materieel 
— goederenwagens van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem, zoals 
gewijzigd door Beschikking 2009/107/EG van de Commissie van 23 januari 2009.

Deze documenten zijn in het Duits beschikbaar via de volgende links: http://eur-
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lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search en http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search

E) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende het 
voortgangsverslag inzake de tenuitvoerlegging van de spoorwegveiligheids- en 
interoperabiliteitsrichtlijnen (COM(2009) 464 definitief van 8 september 2009).

Dit document is in het Duits beschikbaar via de volgende link: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

Verder levert het Europees Spoorwegbureau (www.era.europa.eu) in technische zaken ook 
een bijdrage aan de tenuitvoerlegging van de wetgeving van de Gemeenschap die gericht is op 
het opzetten van een Europees spoorweggebied zonder grenzen en het garanderen van een 
hoog veiligheidsniveau. Zie voor nadere informatie over het Europees Spoorwegbureau ook 
Verordening (EG) nr.  881/2004 van het Europees Parlement en de Raad, in het Duits 
beschikbaar via de volgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Conclusie

De kwesties die door indiener naar voren zijn gebracht worden reeds aangepakt in de 
vigerende EU-wetgeving. Deze zaak ontwikkelt zich echter continu verder en elk jaar worden 
er nadere maatregelen op dit gebied aangenomen. Het Europees Spoorwegbureau biedt de 
technische ondersteuning ten behoeve van deze zeer specialistische onderwerpen.


