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P6_TA(2007)0557 

Modificarea Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate 

comunitare ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare (COM(2006)0784 – 

C6-0493/2006 – 2006/0272(COD)) 

 

(Procedura de codecizie: prima lectură) 

Parlamentul European, 

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 

(COM(2006)0784), 

 având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 71 alineatul (1) din Tratatul CE, în 

temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0493/2006), 

 având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură, 

 având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6-0346/2007), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în 

mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 

Parlamentului.  
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P6_TC1-COD(2006)0272 

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 noiembrie 2007 în 

vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi al Consiliului de 

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

(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 Social1, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2, 

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3: 

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/CE4 privind stabilirea unui cadru comun de reglementare pentru siguranţa 

feroviară. 

                                                 
1 JO C 256, p.27.10.2007, p.39. 
2 JO C 
3 Poziţia Parlamentului European din 29 noiembrie 2007. 
4 JO L 164, 30.4.2004, p. 44. Versiune rectificată în JO L 220, 21.6.2004, p. 16. 
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(2) Articolul 14 al Directivei 2004/49/CE a stabilit o procedură comună pentru 

autorizarea introducerii în circulaţie de material rulant. Cu toate acestea, experienţa a 

arătat că punerea în aplicare a unei astfel de proceduri la nivel naţional este deseori 

complicată şi face obiectul unor cerinţe naţionale care sunt diferite şi lipsite de 

transparenţă, sau care sunt chiar repetitive. În consecinţă, această procedură 

constituie un obstacol major în înfiinţarea de noi întreprinderi feroviare, în special în 

sectorul transportului de mărfuri. Prin urmare, ar trebui luate măsuri de clarificare a 

procedurii de certificare a materialului rulant existent şi de definire a limitelor 

relevante şi a regulilor de punere în aplicare. În special, în spiritul principiului 

recunoaşterii reciproce, ar trebui luate măsuri care să implice şi limitarea numărului 

de elemente pe care autoritatea competentă le poate verifica, pentru a se facilita 

obţinerea autorizaţiei de funcţionare într-un stat membru, altul decât cel care a emis 

autorizaţia iniţială. 

(3) În acest scop, toate normele tehnice şi de siguranţă în vigoare în fiecare stat membru 

trebuie să fie clasificate în trei grupe, iar rezultatele clasificării trebuie prezentate 

într-un document de referinţă. Prima grupă ar trebui să acopere normele 

internaţionale împreună cu orice alte norme naţionale care au fost declarate 

echivalente şi în baza cărora un simplu control efectuat într-un singur stat membru 

este suficient în termeni de siguranţă feroviară. A doua grupă ar trebui să acopere 

toate celelalte norme naţionale, precum şi normele care nu au fost clasificate încă. A 

treia grupă ar trebui să acopere normele care sunt necesare pentru asigurarea 

compatibilităţii tehnice între materialul rulant care apare în cererea de autorizare şi 

infrastructura avută în vedere. 

(4) Agenţia ║Europeană a Căilor Ferate instituită de Regulamentul CE nr. 881/20041 

este mandatată să elaboreze specificaţii tehnice de interoperabilitate (STI) şi, prin 

urmare, ca un prim pas, să analizeze existenţa normelor tehnice naţionale. În plus, 

conform Directivei 2004/49/CE, trebuie să publice şi normele de siguranţă naţională. 

În final, trebuie să armonizeze criteriile de certificare a siguranţei întreprinderilor 

feroviare - o sarcină care va include, de asemenea, cerinţele care stau la baza 

acceptării materialului rulant utilizat de către aceste întreprinderi. În consecinţă, 

agenţia este organismul cel mai în măsură să elaboreze documentul de referinţă 

susmenţionat. 

                                                 
1 JO L 164, 30.4.2004, p.1. Versiune rectificată în JO L 220, 21.6.2004, p. 3. 
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(5) Ca urmare a progreselor înregistrate la nivel internaţional şi, în special, a intrării în 

vigoare a noii Convenţii privind transportul internaţional feroviar de mărfuri 

(COTIF din 1999), este necesar să se definească conceptul de „deţinător de vagon" şi 

să se definească relaţia dintre întreprinderile feroviare şi deţinători, în special în 

domeniul întreţinerii. 

(6) Deoarece principalul obiectiv al acţiunii propuse, respectiv simplificarea procedurii 

comunitare de certificare a materialului rulant, nu poate fi realizat în mod satisfăcător 

de către statele membre şi, în consecinţă, datorită dimensiunilor ║acţiunii║, poate fi 

realizat 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. 

(7) Directiva 2004/49/CE prevede că trebuie adoptate anumite măsuri în conformitate cu 

Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind 

exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei1. 

(8) Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus 

procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor cu un domeniu 

general de aplicare şi destinate să modifice elemente neesenţiale ale unui act de bază 

adoptat în conformitate cu procedura menţionată la articolul 251 din tratat, inclusiv 

prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului prin 

adăugarea de noi elemente neesenţiale║. 

                                                 
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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(9) În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să revizuiască şi să adapteze 

anexele, să adopte şi să revizuiască măsurile şi obiectivele de siguranţă comune, 

precum şi să definească un sistem de certificare a întreţinerii pentru deţinători, astfel 

de măsuri fiind necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2004/49/CE. 

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

modifice elemente 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. Atunci când, din motive imperative de urgenţă, termenele 

care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu 

pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată utiliza procedura de urgenţă prevăzută 

la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea măsurilor 

prevăzute în Directivă 2004/49/CE. 

(10) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional pentru o mai bună 

legiferare1, statele membre sunt încurajate să elaboreze şi să facă publice, pentru 

ele şi în interesul Comunităţii, propriile tabele, care ar trebui, pe cât posibil, să 

ilustreze corespondenţa dintre Directiva 2004/49/CE şi măsurile de transpunere 

adoptate. 

(11) Directiva 2004/49/CE ar trebui modificată în consecinţă, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

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

(1) La articolul 1 se adaugă următoarea literă (ea): 

 „(f)- contribuţia la îndeplinirea obiectivelor Directivei 89/391/CEE privind 

punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii siguranţei și 

sănătății lucrătorilor la locul de muncă şi stabilirea unor norme specifice pentru 

reducerea la minimum a riscurilor pentru personal datorate operaţiunilor 

feroviare.”; 

                                                 
1  JO C 321, 31.12.2003, p.1. 
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(2) Articolul 3 se modifică după cum urmează: 

(a) litera (h) se înlocuieşte cu următorul text:  

 „(h) «norme naţionale de siguranţă» înseamnă toate normele care stabilesc 

cerinţele de siguranţă a căilor ferate impuse la nivelul statelor membre pentru a 

asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale de către sistemul de căi ferate, 

subsistemele şi elementele constitutive ale acestuia, inclusiv interfeţele, şi sunt 

aplicabile mai multor întreprinderi feroviare sau unuia sau mai multor gestionari 

de infrastructură, indiferent de organismul care le-a emis;”; 

(b) se inserează următoarea literă (ha): 

 „(ha) «cerinţe esenţiale» înseamnă toate condiţiile stabilite în anexa III la 

Directiva …/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [Directiva privind 

interoperabilitatea]*+ care trebuie îndeplinite de sistemul feroviar, subsistemele şi 

componentele interoperabilităţii, inclusiv de interfeţe;”; 

___________ 

* JO L ...”; 

 

(c) se adaugă următoarea literă (s): 

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

având drept de utilizare, exploatează vehiculul ▌ca mijloc de transport şi este 

înscrisă ca atare în Registrul naţional al vehiculelor menţionat la articolul [...] din 

Directiva …/…/CE [Directiva privind interoperabilitatea]++.” 

 

(3) La articolul 4 alineatul (4), termenul de „operator de vagon” este înlocuit cu 

„deţinător de vehicul”; 

                                                 
+ JO: a se introduce numărul şi data directivei. 
++ JO: a se introduce numărul directivei. 
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(4) La articolul 5, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text: 

 „(2) Anexa I este revizuită nu mai târziu de data de 30 aprilie 2009, în special pentru 

a include definiţiile comune ale ISC şi metodele comune de calcul al costului 

accidentelor. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei 

directive, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente, referitoare la 

punerea în aplicare a prezentului alineat, se adoptă în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control menţionată la articolul 27 alineatul (2a). Din motive 

imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă menţionată 

la articolul 27 alineatul (2b).”; 

(5) Articolul 6 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text: 

„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 destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, 

printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente, referitoare la 

punerea în aplicare a prezentului alineat, se adoptă în conformitate cu 

procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 27 alineatul 

(2a). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze 

procedura de urgenţă menţionată la articolul 27 alineatul (2b).”; 
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(b) alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text: 

 „(4) MSC sunt revizuite la intervale regulate, ţinându-se cont de experienţa 

dobândită prin aplicarea lor şi de dezvoltarea globală a securităţii feroviare 

şi a obligaţiilor statelor membre prevăzute la articolul 4 alineatul (1). 

Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, 

printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente, referitoare la 

punerea în aplicare a prezentului alineat, se adoptă în conformitate cu 

procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 27 alineatul 

(2a). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze 

procedura de urgenţă menţionată la articolul 27 alineatul (2b).”; 

(6) Articolul 7 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (3), primul şi al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

 „Primul set de proiecte de OSC (obiective de siguranţă comune) 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 sunt adoptate de către Comisie înainte de 30 aprilie 2009 şi sunt 

publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.▌ 

 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. Ele 

sunt adoptate de către Comisie înainte de 30 aprilie 2011 şi sunt publicate în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Măsurile destinate să modifice 

elemente neesenţiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea 

acesteia cu noi elemente, referitoare la primul şi al doilea proiect de OSC, 

se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control 

menţionată la articolul 27 alineatul (2a). Din motive imperative de urgenţă, 

Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă menţionată la articolul 27 

alineatul (2b).”; 
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(b) la alineatul (3), după al treilea paragraf, se adaugă următorul paragraf: 

 „Înainte de redactarea sau revizuirea OSC, o analiză costuri-beneficii 

trebuie să demonstreze faptul că efectul preconizat al dezvoltării OSC va fi 

creşterea nivelului de siguranţă în transporturi şi utilizarea optimă a 

sistemului feroviar;”; 

(c) alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text: 

 „5. Obiectivele de siguranţă comune sunt revizuite la intervale regulate, 

ţinându-se cont de dezvoltarea globală a siguranţei feroviare. Măsurile 

destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, printre 

altele prin completarea acesteia cu noi elemente, referitoare la punerea în 

aplicare a prezentului alineat, se adoptă în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control menţionată la articolul 27 alineatul (2a). Din motive 

imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă 

menţionată la articolul 27 alineatul (2b).”; 

(7) Articolul 10 se modifică după cum urmează: 

a) la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text: 

 „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 şi altă legislaţie comunitară relevantă şi 

în normele de siguranţă interne pentru a controla riscurile şi a furniza 

servicii de transport în reţea la un nivel ridicat de siguranţă.”; 
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b) la alineatul (2), litera (b) se înlocuieşte cu următorul text:  

„(b) certificare confirmând acceptarea dispoziţiilor adoptate de 

întreprinderea feroviară pentru a îndeplini cerinţele specifice necesare 

pentru furnizarea serviciilor sale la un nivel ridicat de siguranţă în cadrul 

reţelei relevante. 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 exploatare a 

materialului rulant folosit de către întreprinderea feroviară. Certificarea se 

bazează pe documentaţia prezentată de întreprinderea feroviară, descrisă în 

anexa IV.”; 

(8) Articolul 14 se înlocuieşte cu următorul text: 

„Articolul 14 

Introducerea în circulaţie a vehiculelor feroviare 

 Vehiculele feroviare care au primit autorizaţia de introducere în circulaţie într-unul 

din statele membre ▌ fac obiectul unei noi autorizări înainte de a fi introduse  în 

circulaţie în orice alt stat membru în conformitate cu cerinţele prevăzute la 

articolele [...] din Directiva …/…/CE [Directiva privind interoperabilitatea].+”; 

▌ 

  

                                                 
+  JO: a se insera numărul directivei. 
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(9) Se inserează următorul articol 14a ▌: 

▌ 

„Articolul 14a 

Întreţinerea vehiculelor 

 (1) La punerea în funcţiune a oricărui vehicul, pentru fiecare vehicul va fi 

desemnat un deţinător. Acesta este responsabil cu întreţinerea vehiculului. O 

întreprindere feroviară poate fi deţinătorul vehiculului. 

(2) Întreprinderea feroviară este responsabilă pentru siguranţa operaţională 

a vehiculelor puse în funcţiune în reţea. Pentru a demonstra, în contextul certificării 

siguranţei prevăzute la articolul 10, că materialul rulant este întreţinut în 

conformitate cu cerinţele în vigoare, întreprinderea feroviară dă detalii cu privire la 

deţinători şi furnizează documentaţia în care se explică procedurile aplicate de 

respectivii deţinători pentru efectuarea întreţinerii. 

(3) Atunci când o întreprindere feroviară foloseşte vehicule pentru care nu au 

calitatea de deţinători, întreprinderea feroviară pune în aplicare procedurile necesare 

pentru verificarea conformităţii cu cerinţele în vigoare, inclusiv normele de 

întreţinere în conformitate cu dispoziţiile STI. În cazul schimbării deţinătorului, 

deţinătorul precedent furnizează noului deţinător toate documentele cu privire la 

întreţinere aflate în posesia sa, înainte ca schimbarea să fie înregistrată în 

registrul naţional al vehiculelor. 

(4) Comisia defineşte, până la 1 ianuarie 2010, un sistem obligatoriu de 

certificare a întreţinerii pentru deţinătorii de vagoane şi de alte vehicule pe baza 

recomandării agenţiei. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale 

prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente, se 

adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la 

articolul 27 alineatul (2a). Din motive imperative de urgenţă, Comisia poate să 

utilizeze procedura de urgenţă menţionată la articolul 27 alineatul (2b).”; 
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(10) Se inserează următorul articol 17a: 

„Articolul 17a  

Decizii care fac obiectul unor avize ale agenţiei 

Un solicitant poate cere agenţiei să emită un aviz tehnic privind o decizie negativă 

adoptată de autoritatea de siguranţă în ceea ce priveşte acordarea unui certificat 

de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu articolele 10 şi 

11.”;  

(11)  Articolul 26 se înlocuieşte cu următorul text: 

„Articolul 26 

Adaptarea anexelor 

 Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, prin 

adaptarea anexelor la progresul tehnic şi ştiinţific, se adoptă în conformitate cu 

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

motive imperative de urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă 

menţionată la articolul 27 alineatul (2b).”; 

(12) La articolul 27, se inserează următoarele alineate (2a) şi (2b): 

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

alineatele (1) - (4) şi articolul 7din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 

articolului 8 din respectiva decizie║. 

(2b) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a 

alineatele (1), (2), (4) şi (6) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 

dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.”. 

▌ 
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Articolul 2 

Transpunerea 

(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 ...*. Acestea 

comunică imediat Comisiei textul respectivelor dispoziţii, precum şi un tabel de 

corespondenţă între respectivele dispoziţii şi prezenta directivă. 

Atunci când statele membre adoptă respectivele dispoziţii, acestea din urmă conţin o trimitere 

la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor 

oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri. 

(2) Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziţii de drept intern pe 

care le adoptă în domeniul vizat de prezenta directivă. 

Articolul 3 

Prezenta directivă intră în vigoare în a [...] zi următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Articolul 4 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la ║ 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Preşedintele Preşedintele 

                                                 
*  24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive. 
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▌ 


