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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1110/2009, adresată de Matthias Schrötter, de cetăţenie germană, 
privind legislaţia UE referitoare la siguranţa locomotivelor şi a transportului 
feroviar

1. Rezumatul petiţiei

În urma vizionării unui program televizat privind siguranţa feroviară, petiţionarul solicită 
introducerea unei legislaţii care să vizeze armonizarea siguranţei locomotivelor şi a 
transportului feroviar pe teritoriul UE, în mod similar normelor aplicabile siguranţei 
automobilelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

În urma vizionării unui program televizat privind siguranţa feroviară, petiţionarul solicită 
introducerea unei legislaţii care să vizeze armonizarea siguranţei locomotivelor şi a 
transportului feroviar pe teritoriul UE, în mod similar normelor aplicabile siguranţei 
automobilelor.

Petiţionarul solicită adoptarea unei directive sau a unui regulament care să înfiinţeze instituţii 
independente de testare a materialului rulant în toate statele UE, conform aceloraşi criterii.

Asemenea vehiculelor rutiere, petiţionarul sugerează efectuarea unei verificări tehnice a 
materialului rulant cel puţin o dată la doi ani. În plus, instituţiile de testare ar trebui să fie 
independente în fiecare stat membru, însă fiecare instituţie de testare ar trebui să aibă 
posibilitatea de a testa, de exemplu, un tren pe lună dintr-un alt stat membru. Materialul rulant 
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care a trecut verificarea va fi identificat în mod clar cu o tăbliţă/etichetă specială, aplicată într-
un loc vizibil. 

Petiţionarul propune ca institutele de testare din state membre diferite să rămână independente 
unele faţă de altele şi să aibă o administraţie separată, pentru a garanta obiectivitatea. Trebuie 
evitate testele inutile şi birocraţia pentru materialul rulant care este testat într-o ţară şi care 
circulă în alt stat membru, însă trebuie împiedicată prelungirea ilicită sau frauduloasă a 
perioadei de valabilitate a testării.

Chestiunile ridicate de petiţionar sunt deja vizate de următoarele măsuri:

A) Directiva 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare, în special:
 Articolul 10 (certificate de siguranţă)
 Articolul 14a (întreţinerea vehiculelor)
 Articolele 16 şi 17 (autoritatea de siguranţă)
 Articolul 19 şi următoarele (anchetarea accidentelor şi incidentelor)

Acest document este disponibil în limba germană la următoarea adresă de internet: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

B) Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în 
special:
 Articolul 15 (procedura pentru punerea în funcțiune)
 Articolul 20 (punerea în funcţiune a subsistemelor existente după reînnoire sau 

modernizare)
 Articolul 21 (autorizaţia de punere în funcţiune a vehiculelor)
 Articolul 32 (sistemul de numerotare a vehiculelor)
 Articolul 33 (registrele naţionale ale vehiculelor)

Acest document este disponibil în limba germană la următoarea adresă de internet: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

C) Decizia Comisiei din 9.11.2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului 
naţional al vehiculelor, în special: întrucât (1), articolul 1 şi articolul 3.

Acest document este disponibil în limba germană la următoarea adresă de internet:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF

D) Decizia 2006/861/CE a Comisiei din 28 iulie 2006 privind specificaţia tehnică de 
interoperabilitate cu privire la subsistemul „material rulant – vagoane de marfă” al 
sistemului feroviar transeuropean convenţional, modificată prin Decizia 2009/107/CE 
a Comisiei din 23 ianuarie 2009.

Aceste documente sunt disponibile în limba germană la următoarele adrese de internet: 
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http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search şi http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search

E) Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind un raport de 
evaluare a progreselor înregistrate în implementarea directivei privind siguranţa 
feroviară şi a directivelor privind interoperabilitatea sistemului feroviar (COM(2009) 
464 final din 8 septembrie 2009).

Acest document este disponibil în limba germană la următoarea adresă de internet: 
http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

În plus, Agenţia Europeană a Căilor Ferate (www.era.europa.eu) contribuie, de asemenea, în 
ceea ce priveşte chestiunile tehnice, la punerea în aplicare a legislaţiei comunitare care are ca 
scop crearea unui spaţiu european al căilor ferate fără frontiere şi garantarea unui înalt nivel 
de siguranţă. Pentru mai multe detalii privind Agenţia Europeană a Căilor Ferate, consultaţi şi 
Regulamentul nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, disponibil în limba 
germană la următoarea adresă de internet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Concluzie

Problemele ridicate de petiţionar sunt deja abordate de legislaţia europeană în vigoare. 
Cu toate acestea, această chestiune se află într-o continuă evoluţie, în acest domeniu 
adoptându-se măsuri suplimentare în fiecare an. Asistenţa tehnică pentru aceste chestiuni
foarte specializate este asigurată de Agenţia Europeană a Căilor Ferate.


