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Subiect: Petiția nr. 0007/2020, adresată de Niccolò Alessandro Longo, de cetățenie 
italiană, privind serviciile regionale de transport feroviar de călători 
nesatisfăcătoare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să aducă în atenția instituțiilor europene preocupările exprimate într-o 
petiție adresată Consiliului regional din Apulia cu privire la siguranța și eficiența serviciilor 
feroviare regionale la orele de vârf, precum și problemele privind accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilități și locurile de parcare pentru navetiști.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Observațiile Comisiei

Comisia acordă o importanță deosebită definirii și respectării unor standarde comune foarte 
înalte în materie de siguranță feroviară. Cât privește parametrii de siguranță, legislația relevantă 
în acest domeniu este Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 
11 mai 2016 privind siguranța feroviară1. Aceasta stabilește diverse proceduri de siguranță care 
trebuie urmate, precum și un sistem de autorizare pentru operatorii feroviari și administratorii 
de infrastructură. 

În ceea ce privește obligațiile de serviciu public, Regulamentul (CE) nr. 1370/20072 prevede că 

1 Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară 
(Text cu relevanță pentru SEE), JO L 138, 26.5.2016, p. 102-149.
2 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70 ale 
Consiliului, JO L 315, 3.12.2007, p. 1-13.
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contractele cu obligații de serviciu public sunt atribuite (cu unele excepții) prin proceduri de 
licitație. Astfel, se urmărește o mai mare eficiență în furnizarea serviciilor de transport feroviar. 
În orice caz, indiferent de metoda de atribuire a contractului, revine autorităților competente ale 
statului membru în cauză sarcina de a stabili specificațiile pentru obligațiile de serviciu public 
și de a garanta că acestea sunt respectate de concesionar. Dacă petiționarul consideră că aceste 
condiții nu sunt îndeplinite, mai ales în ce privește numărul de trenuri raportat la numărul de 
pasageri în orele de vârf, el trebuie să informeze autoritatea competentă în consecință.

Cât privește accesibilitatea la materialul rulant, legislația relevantă în acest domeniu este 
Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile 
tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru 
persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă (STI PRM)3. Pentru a oferi observații 
suplimentare legate de preocupările petiționarului, Comisia ar avea nevoie să înțeleagă 
aspectele ce țin de accesibilitate pe care el le consideră problematice.

Concluzii

Comisia recomandă petiționarului să transmită autorității competente care a atribuit acest 
contract preocupările sale legate de executarea contractului de servicii publice menționat în 
petiție. 

Cât despre aspectele ce țin de accesibilitate, Comisia va oferi cu plăcere informații mai ample 
când va avea la dispoziție mai multe detalii. 

3 Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de 
interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și 
persoanele cu mobilitate redusă, Text cu relevanță pentru SEE, JO L 356, 12.12.2014, p. 110-178.


