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RECOMANDAREA COMISIEI
din 29 martie 2011
privind autoriza ia de punere în func iune a subsistemelor structurale i a vehiculelor 
în temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European i a Consiliului
(Text cu relevan  pentru SEE)
(2011/217/UE)

RECOMANDAREA COMISIEI
din DV29 bis
în probleme legate de punerea în func iune i utilizare a subsistemelor structurale i 
vehiculelor în conformitate cu Directivele 2008/57/CE i 2004/49/CE ale Parlamentului 
European i Consiliului

COMISIA EUROPEAN , COMISIA EUROPEAN ,

având în vedere Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea 
sistemului feroviar în Comunitate ( 1 ), în special articolul 30 alineatul (1),
întrucât:

Privitor la Tratatul pentru func ionarea Uniunii Europene, în special al art. 292 din acesta,
Având în vedere: 
(1)  În conformitate cu art. 30(1) al Directivei 2008/57/CE  Parlamentului European i Consiliului din 17.06.2008 pentru 
interoperabilitatea sistemului feroviar din cadrul Comunit i i , Comisia poate trimite Comitetului la care se face referire în art. 29 
al aceleia i Directive orice probleme legate de implementarea acestei Directive;
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Începând cu 2005, Agen ia European  a C ilor Ferate (denumit  în continuare „agen ia”) a desf urat o serie de activit i 
pentru a sprij ini dezvoltarea unui sistem feroviar european integrat, sigur i interoperabil. În urma adopt rii Directivei 
2008/57/CE, agen ia a participat la reuniuni periodice cu p ile interesate i autorit i le na ionale de siguran  (ANS), în 
special în materie de acceptare reciproc  a vehiculelor feroviare. Reuniunile respective au demonstrat c  exist  interpret ri 
diferite ale autoriza iei de punere în func iune a subsistemelor structurale i a vehiculelor, prev zut  la capitolul IV i, respectiv, 
capitolul V din directiva în cauz .

 Din 2005 Agen ia Feroviar  European  (‘Agen ia’) a efectuat mai multe acitivt i care sprij in  dezvoltarea unui sistem feroviar 
UE interoperabil, sigur i integrat. Ca urmare a adopt rii Directivei 2008/57/CE, Agen ia a avut întruniri regulate cu ac ionarii i 
autorit i le na ionale de siguran , mai ales în domeniul accept rii reciproce a vehiculelor feroviare, de exemplu recunoa terea 
mutual  a autoriza ii lor pentru punerea în func iune a vehiculelor feroviare. Aceste întruniri au ar tat c  exist  diferite în elegeri 
ale autoriza ii lor pentru punerea în func iune a subsistemelor structurale i vehiculelor a a cum este dat în Capitolele IV i V ale 
acelei Directive.
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În l ipsa unei interpret ri comune, exist  riscul semnificativ ca normele na ionale de punere în aplicare s  conduc  la aplic ri 
diferite ale cerin elor între statele membre i, prin urmare, la dificult i tot mai mari pentru produc tori i întreprinderile 
feroviare. De asemenea, este necesar  o interpretare comun  a acestor procese pentru a se asigura coeren a între diversele 
recomand ri ale agen iei în leg tur  cu anumite sarcini mandatate de Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European i a 
Consiliului din 29 april ie 2004 privind siguran a c ilor ferate comunitare i de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului 
privind acordarea de licen e întreprinderilor feroviare i a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacit i lor de 
infrastructur  feroviar i perceperea de tarife pentru util izarea infrastructurii feroviare i certificarea siguran ei (Directiva privind 
siguran a feroviar ) ( 2 ), precum i de Directiva 2008/57/CE.

În l ipsa unei interpret ri comune, exist  riscul semnificativ ca normele na ionale de punere în aplicare s  conduc  la aplic ri 
diferite ale cerin elor între statele membre i, prin urmare, la dificult i tot mai mari pentru produc tori i întreprinderile feroviare. 
De asemenea, este necesar  o interpretare comun  a acestor procese pentru a se asigura coeren a între diversele recomand ri 
ale agen iei în leg tur  cu anumite sarcini mandatate de Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 29 
april ie 2004 privind siguran a c ilor ferate comunitare i de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de 
licen e întreprinderilor feroviare i a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacit i lor de infrastructur  feroviar i 
perceperea de tarife pentru util izarea infrastructurii feroviare i certificarea siguran ei (Directiva privind siguran a feroviar ) ( 2 ), 
precum i de Directiva 2008/57/CE.

Pag. 1 (3)

În momentul verific ri i punerii în aplicare a Directivei 2008/57/CE de c tre statele membre, se vor lua în considerare, atunci 
când este cazul, principii le i interpret ri le stabil ite în prezenta recomandare.
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Comitetul prev zut la articolul 29 din Directiva 2008/57/CE a fost consultat cu privire la aceast  m sur , Dup  consultarea Comitetului la care se face referire în art. 29 al Directivei 2008/57/CE,

ADOPT  PREZENTA RECOMANDARE: A ADOPTAT PREZENTA RECOMANDARE:
În special:  
                                                                                                                                                                                                          
Pag. 1 Recomandarea 1. 

Pag. 3 Recomandarea 1. 

Atunci când autorizeaz  punerea în func iune a subsistemelor structurale i a vehiculelor, statele membre trebuie s  se asigure 
 principii le i direc ii le stabil ite în anexa la prezenta recomandare sunt luate în considerare.

Statele membre trebuie s  se asigure c  autorit i le na ionale de siguran , operatorii feroviari, administratorii de infrastructur , 
organismele de evaluare, entit i le responsabile cu între inerea, fabrican ii, solicitan ii pentru autoriza ia pentru punerea în 
func iune i al i juc tori implica i în autorizarea pentru punere în func iune i uti l izare a subsistemelor structurale i vehiculelor 
sunt con tien i de acest lucru i iau în considerare principii le i îndrum rile trasate în paragrafele 2-115.
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Tabel de coresponden  dintre DV29 i DV29 bis



O autoriza ie unic  de punere în func iune a vehiculelor ar trebui s  fie suficient  pentru întreaga re ea feroviar  a UE, odat  cu 
îndeplinirea condi ii lor specificate în Directiva 2008/57/CE i în anex . Acesta este, de exemplu, cazul unui vehicul conform cu 
STI care circul  exclusiv într-o re ea conform  cu STI.                                                                                             Pag. 6 
Introducere Recomandarea 1. O autoriza ie unic  de punere în func iune a vehiculelor ar trebui s  fie suficient  pentru întreaga 
re ea feroviar  a UE atunci când sunt îndeplinite anumite condi ii. Acesta este cazul, de exemplu, al unui vehicul conform cu 
STI care circul  exclusiv într-o re ea conform  cu STI.

O singur  autoriza ie pentru tipul de vehicul sau o autoriza ie de punere în func iune a vehiculelor individuale ar trebui s  fie 
suficient  pentru întreaga re ea feroviar  a UE atunci când sunt îndeplinite condi ii le prev zute în Directiva 2008/57/CE. Acesta 
este cazul, de exemplu, al unui vehicul care respect  STI-ul conform vehiculului sau tipului de vehicul care urmeaz  s  fie 
autorizat, cu condi ia de util izare destinat  pentru a rula doar pe o re ea conform  STI-urilor (dar numai în cazul în care STI-
urile relevante nu con in puncte deschise i cazuri specifice referitoare la compatibil itatea dintre re ea i vehiculul). 

Pag. 1 Recomandarea 1. (b)                                                                                                                                                                                                                                          Pag. 6 Recomandarea 9.  
Procedurile de autorizare a vehiculelor sunt armonizate i includ anumite etape clare cu termene fixe de îndeplinire de c tre 
autorit i le competente.                                                                                                                                                               

Procedurile de autorizare a tipurilor de vehicule i vehiculele individuale sunt armonizate i includ etape clare cu termeni fic i. 

Pag. 6 Introducere  Recomandarea 2.

Procedurile de autorizare a vehiculelor sunt armonizate i includ anumite etape clare cu termene fixe de îndeplinire de c tre 
autorit i le competente.      
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Normele tehnice aplicabile trebuie s  fie stabile, transparente, nediscriminatorii i, pe cât posibil, armonizate; normele trebuie 
 fie STI-uri sau, atunci când Directiva 2008/57/CE permite aceasta, norme na ionale notificate Comisiei i puse la dispozi ie 

prin intermediul unei baze de date create de Comisie.                                                                                                             
Pag.2 Introducere Recomandarea 1. (d)  În cazul vehiculelor neconforme cu STI, principiul recunoa terii reciproce trebuie 
aplicat, pe cât posibil, pentru a preveni cerin ele inutile i verific ri le redundante, cu excep ia cazului în care acestea sunt strict 
necesare pentru verificarea compatibil it i i tehnice a vehiculului cu re eaua relevant .       

Normele tehnice aplicabile pentru autorizarea punerii în func iune a vehiculelor i a tipurilor de vehicule ar trebui s  fie stabile, 
transparente i nediscriminatorii. Normele trebuie s  fie ori STI-uri, sau, atunci când este permis prin Directiva 2008/57/CE, 
norme na ionale notificate Comisiei i puse la dispozi ie prin intermediul unei baze de date stabil ite de Comisie. Din momentul 
adopt rii unui STI, statele membre nu ar trebui s  adopte norme na ionale referitoare la produsele sau p ile subsistemului 
reglementate de respectivul STI (cu excep ia celor declarate ca fi ind "puncte deschise"). În cazul vehiculelor i tipurilor de 
vehicule care nu sunt conforme cu STI-urile ar trebui s  se aplice cât mai mult posibil principiul recunoa terii reciproce, în scopul 
de a preveni cerin ele inutile i verific ri le redundante, cu excep ia cazului în care acestea sunt strict necesare pentru a verifica 
compatibil itatea tehnic  a unui vehicul de acest tip cu re eaua relevant . 

Pag. 2 Recomandarea 1. (e) 

Procedura de autorizare privind punerea în func iune a subsistemelor structurale sau a vehiculelor i exploatarea i între inerea 
subsistemelor sau a vehiculelor respective reprezint  dou  proceduri complet diferite reglementate de dispozi i i diferite i 
desf urate de organisme diferite.

Pag. 2 Recomandarea 1. (f) [vezi mai jos Pag. 9 Recomandarea 26.] 

Compatibil itatea tehnic  la interfa a dintre re ea i vehicule este esen ial  pentru siguran . De i aspectul privind siguran a 
acestui tip de interfa  poate fi demonstrat prin uti l izarea sistemelor de referin  sau a analizelor explicite ale riscurilor în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 352/2009 al Comisiei ( 1 ), este necesar ca, din motive de interoperabilitate, s  se 
demonstreze compatibil itatea tehnic  cu ajutorul unei abord ri bazate pe norme ( i anume util izarea codurilor de practic  în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 352/2009), inclusiv cu ajutorul normelor armonizate valabile în Uniune, cum ar fi STI 
sau EN, sau, în cazul în care nu exist  astfel de norme, pe baza normelor na ionale notificate.

Compatibil itatea tehnic  la interfa a dintre re ea i vehicule este esen ial  pentru siguran . De i siguran a în aceast  interfa  ar 
putea fi demonstrat  prin uti l izarea sistemelor de referin  sau a estim rilor de risc explicite, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr 352/2009 al Consiliului din 29 april ie 2009 privind adoptarea unei metode comune de siguran  pentru evaluarea 
riscului i evaluarea  (CSM RA), din motive de interoperabilitate, compatibil itatea tehnic  ar trebui s  fie dovedit  în baza unor 
norme armonizate ale Uniunii, care sunt STI-urile, sau, în cazul în care nu exist  astfel de norme, pe baza normelor na ionale. 
Prin urmare, din motive de interoperabilitate, trebuie s  fie demonstrate interfe e între vehicul i re ea, folosind o abordare 
bazat  pe norme.

Pag.2 Recomandarea 1. (g) 

Pentru punerea în func iune a unui vehicul, integrarea în siguran  include dou  aspecte: integrarea în siguran  dintre 
subsistemele relevante ale vehiculului (doar în cazul primei autoriz ri) i integrarea în siguran  dintre vehicul i re eaua în 
cauz .

— Dac  interfa a dintre un vehicul i o re ea este reglementat  de o cerin  STI sau o norm  na ional , solicitantul o consider  
drept cod de practic . În acest caz, pericolul (pericolele) pentru care au fost identificate cerin ele într-o astfel de STI sau norm  
na ional  este (sunt) considerat(e) drept verificat(e) prin îndeplinirea cerin elor STI sau ale normei na ionale. Aceasta înseamn  

, dac  cerin ele STI sau ale normei na ionale vizeaz  cerin a esen ial  privind siguran a (adic  toate pericolele relevante), 
integrarea în siguran  este demonstrat  prin punerea în aplicare a STI sau a normei na ionale respective.

— În ceea ce prive te pericolele în privin a c rora nu exist  cerin e în STI sau în normele na ionale, aceasta indic  faptul c  
STI sau normele na ionale nu îndeplinesc în totalitate cerin ele esen iale. În acest caz, neregula în cauz  trebuie abordat  în 
conformitate cu articolul 7 din Directiva 2008/57/CE. Aceste cerin e lips  trebuie avute în vedere în cadrul unor revizuiri viitoare 
ale STI-urilor, pentru a se realiza progresiv reglementarea exhaustiv  a tuturor interfe elor interoperabile de c tre STI-uri. Între 
timp, riscurile sunt gestionate de c tre solicitant prin compara ie cu un sistem de referin  sau o analiz  explicit  a riscurilor în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 352/2009.
— Pentru a asigura interoperabilitatea, este necesar ca integrarea în siguran  i compatibil itatea tehnic  dintre vehicul i re ea 

 fie demonstrate prin intermediul unei abord ri bazate pe norme. În acest scop, STI trebuie s  vizeze exhaustiv ambele 
aspecte.
Pag.2 Recomandarea 1. (h) 
Dac  STI include o specifica ie de compatibil itate între vehicule, specifica ia respectiv  este verificat  ca parte a procedurii de 
verificare „CE”. Cu toate acestea, nu exist  dovezi care s  sugereze c , pentru interoperabilitate, toate vehiculele feroviare 
trebuie s  prezinte acela i sistem de cuplare.
Pag.2 Recomandarea 1. (i) 

În cazul autoriza ii lor suplimentare, statele membre nu trebuie s  pun  în discu ie normele na ionale care reglementeaz  
punctele deschise care nu se refer  la compatibil itatea tehnic  dintre vehicul i re ea.



Pag. 2 Recomandarea 1. (j) Pag. 17 Recomandarea 67.

Directiva 2004/49/CE prevede c  atât administratorii de infrastructur , cât i cei ai întreprinderilor feroviare sunt responsabili 
pentru p ile lor de sistem. Întreprinderea feroviar  r spunde exclusiv de exploatarea în siguran  a trenurilor sale. Rolul 
administratorului de infrastructur  este l imitat la gestionarea infrastructurii i, prin urmare, nu r spunde de exploatarea trenurilor 
decât în m sura în care autorizeaz  circula ia acestora. Administratorul de infrastructur  nu are rol de autorizare.

Directiva 2004/49/CE face responsabili pe oricare dintre administratorii de infrastructur i operatorii feroviari pentru p ile lor de 
sistem. Operatorul feroviar este singurul responsabil pentru exploatarea în siguran  a trenurilor sale. Rolul administratorului de 
infrastructur  este l imitat la administrarea infrastructurii i, prin urmare, administratorul infrastructurii nu are nici o responsabilitate 
pentru exploatarea trenurilor, ci doar de a emite acordul pentru circula ia trenurilor. Administratorul infrastructurii nu are nici un 
alt rol de autorizare. 

Pag. 2 Recomandarea 1. (k) Pag. 20 Recomandarea 83
În cazul m surilor de urgen  pe care statele membre le pot impune în urma accidentelor sau a incidentelor, statele membre 
trebuie s  recunoasc  c  sistemul de management al siguran ei al întreprinderii feroviare este cel mai important mecanism de 
gestionare a noilor riscuri privind exploatarea vehiculelor care pot fi descoperite pe parcursul anchetelor sau al rezultatelor 
privind accidentele/incidentele în contextul monitoriz ri i. Chiar dac  un stat membru consider  c  este necesar  adoptarea 
urgent  a unei noi norme de autorizare referitoare la punerea în func iune, acesta trebuie s  respecte procedurile specificate în 
legisla ia aplicabil  pe teritoriul Uniunii, inclusiv s  transmit  Comisiei noul proiect de reglementare în temeiul Directivei 
98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului ( 2 ) sau al Directivei 2004/49/CE.

În cazul în care statele membre iau în considerare introducerea unor m suri de urgen  ca urmare a unor incidente sau 
accidente, ei ar trebui s  recunoasc  faptul c  sistemul de management al siguran ei al operatorului feroviar este mecanismul 
primar pentru exploatarea vehiculelor care pot fi descoperite în cursul investig rii incidentelor / accidentelor sau a unor 
constat ri în contextul de supraveghere. Chiar dac  un stat membru consider  c  este nevoie urgent  de o nou  norm  pentru 
autorizarea punerii în func iune, acesta trebuie s  respecte procedurile specificate în legisla ia aplicabil  a Uniunii, inclusiv de 
notificare a Comisiei, în temeiul Directivei 98/34/CE sau 2004/49/EC, despre proiectul unei noi norme.

Autoriza ia pentru punerea în func iune a subsistemelor
[vezi mai jos Pag. 10 Recomandarea 5.1.1.] Pag. 5 Recomandarea 3. [vezi mai jos Pag. 10 Recomandarea 5.1.1.]

Procedura de autorizare a punerii în func iune a fost introdus  pentru prima oar  de Directiva 96/48/CE i a fost destinat  
complet ri i conceptului de introducere pe pia  men ionat în sec iunea 3.1.1. În timp ce un produs sau un element constitutiv 
de interoperabilitate poate fi introdus pe pia  f  autoriza ia prealabil  a unei autorit i competente, acesta nu este i cazul 
unui subsistem care necesit  eliberarea unei autoriza ii de c tre o autoritate competent  înainte de punerea în func iune a 
subsistemului respectiv (articolul 15).

 Autoriza ia de punere în func iune a unui subsistem este recunoa terea de c tre statul membru în care solicitantul pentru acest 
subsistem a demonstrat c  îndepline te, în starea de func ionare a proiectului, toate cerin ele esen iale ale Directivei 
2008/57/CE  atunci când sunt integrate în sistemului feroviar. În conformitate cu articolul 17(1) din aceea i directiv , acest lucru 
este prev zut în forma unei declara ii de verificare‘CE’. Diagrama de mai jos rezum  activit i le înainte i dup  o autoriza ie de 
punere în func iune a unui subsistem structural:

Autoriza ie pentru punerea în func iune a vehiculelor i autoriza ia tipurilor de vehicule

[vezi mai jos Pag. 7 Recomandarea 2.2.] Pag. 6 Recomandarea 4 [vezi mai jos Pag. 7 Recomandarea 2.2. i Pag. 11 Recomandarea 5.1.3.] 

Sistemul feroviar poate fi, de asemenea, împ it în elemente fixe i mobile care cuprind, pe de o parte, re eaua (inclusiv l inii, 
sta ii, terminale i diferite tipuri de echipamente fixe pentru a asigura exploatarea sigur i continu  a sistemului feroviar) i, pe 
de alt  parte, toate vehiculele care circul  în re ea. Prin urmare, un vehicul este compus din subsistemul material rulant i, 
dup  caz, din una sau mai multe p i ale altor subsisteme (inclusiv subsistemul de control-comand i semnalizare la bord) 
[articolul 2 l iterele (c) i (d)].

În scopul autoriz rii, un vehicul este compus din subsistemul material rulant i, dac  este cazul, subsistemul semnalizare i 
control-comand  de la bord. O autoriza ie de tip de vehicul sau o autoriza ie individual  de a pune un vehicul în func iune este 
o autoriza ie colectiv  a subsistemelor care compun vehiculul.

Întrucât vehiculele sunt compuse din subsisteme, dispozi i i le privind subsistemele prev zute în capitolul IV din Directiva 
2008/57/CE sunt aplicabile subsistemelor respective ale vehiculelor, f  a aduce atingere celorlalte dispozi i i din capitolul V.

[vezi mai jos Pag. 11 Recomandarea 5.1.3.] 

Directiva 2008/57/CE stabile te dispozi i i le necesare pentru acordarea autoriza iei de punere în func iune a vehiculelor 
(capitolul V). Întrucât un vehicul este compus din unul sau mai multe subsisteme structurale, se aplic  dispozi i i le Directivei 
2008/57/CE referitoare la autoriza ia de punere în func iune a subsistemelor (articolul 15), f  a aduce atingere celorlalte 
dispozi i i referitoare la punerea în func iune a vehiculelor (capitolul V).Directiva 2008/57/CE stabile te dispozi i i le necesare 
pentru acordarea autoriza iei de punere în func iune a vehiculelor (capitolul V). Întrucât un vehicul este compus din unul sau 
mai multe subsisteme structurale, se aplic  dispozi i i le Directivei 2008/57/CE referitoare la autoriza ia de punere în func iune a 
subsistemelor (articolul 15), f  a aduce atingere celorlalte dispozi i i referitoare la punerea în func iune a vehiculelor (capitolul 
V).
Pag. 6 1. Introducere
Directiva 2008/57/CE stabile te condi ii le care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilit i i în cadrul sistemului 
feroviar comunitar. Aceste condi ii se refer  la proiectarea, construirea, punerea în func iune, modernizarea, reînnoirea, 
exploatarea i între inerea elementelor acestui sistem, precum i calificarea profesional i condi ii le de s tate i de siguran  
ale personalului care contribuie la exploatarea i între inerea sa (articolul 1).
Principalele obiective ale Directivei 2008/57/CE constau în eliminarea barierelor „tehnice” care împiedic  dezvoltarea 
transportului feroviar i crearea unui nivel optim de armonizare tehnic  în ceea ce prive te interoperabilitatea sistemului 
feroviar, facil itând astfel deschiderea pie elor feroviare i exploatarea trenurilor interna ionale. Pentru a facil ita circula ia a 
vehiculelor feroviare, Directiva 2008/57/CE stabile te specifica ii tehnice de interoperabilitate (STI-uri), care sunt esen iale 
pentru a asigura fluiditatea i siguran a circula iei trenurilor în cadrul sistemului feroviar al UE, precum i simplificarea 
procedurilor de autorizare a punerii în func iune a vehiculelor.                                                
În acest sens, o serie de principii elementare au fost consolidate prin Directiva 2008/57/CE.

 



Pag. 6 Recomandarea 1 Pag. 6 Recomandarea 8.

O autoriza ie unic  de punere în func iune a vehiculelor ar trebui s  fie suficient  pentru întreaga re ea feroviar  a UE atunci 
când sunt îndeplinite anumite condi ii. Acesta este cazul, de exemplu, al unui vehicul conform cu STI care circul  exclusiv într-
o re ea conform  cu STI.O autoriza ie unic  de punere în func iune a vehiculelor ar trebui s  fie suficient  pentru întreaga re ea 
feroviar  a UE atunci când sunt îndeplinite anumite condi ii. Acesta este cazul, de exemplu, al unui vehicul conform cu STI 
care circul  exclusiv într-o re ea conform  cu STI.

O singur  autoriza ie pentru tipul de vehicul sau o autoriza ie de punere în func iune a vehiculelor individuale ar trebui s  fie 
suficient  pentru întreaga re ea feroviar  a UE atunci când sunt îndeplinite condi ii le prev zute în Directiva 2008/57/CE. Acesta 
este cazul, de exemplu, al unui vehicul care respect  STI-ul conform vehiculului sau tipului de vehicul care urmeaz  s  fie 
autorizat, cu condi ia de util izare destinat  pentru a rula doar pe o re ea conform  STI-urilor (dar numai în cazul în care STI-
urile relevante nu con in puncte deschise i cazuri specifice referitoare la compatibil itatea dintre re ea i vehiculul).

 [vezi mai sus Pag. 1 Recomandarea 1. (a)] 

O autoriza ie unic  de punere în func iune a vehiculelor ar trebui s  fie suficient  pentru întreaga re ea feroviar  a UE, odat  cu 
îndeplinirea condi ii lor specificate în Directiva 2008/57/CE i în anex . Acesta este, de exemplu, cazul unui vehicul conform cu 
STI care circul  exclusiv într-o re ea conform  cu STI.  

Pag. 6 Recomandarea 2 [vezi mai sus Pag. 1 Recomandarea 1. (b)]  Pag. 6 Recomandarea 9. [vezi mai sus]

Procedurile de autorizare a vehiculelor sunt armonizate i includ anumite etape clare cu termene fixe de îndeplinire de c tre 
autorit i le competente. Procedurile de autorizare a tipurilor de vehicule i vehiculele individuale sunt armonizate i includ etape clare cu termeni fic i.

Pag. 6 Recomandarea 3 [vezi mai sus Pag. 1 Recomandarea 1.] Pag. 6 Recomandarea 10. [vezi mai sus] 

[vezi mai jos Pag. 11-12. Recomandarea 5.2.1.] 

Normele tehnice aplicabile trebuie s  fie stabile, transparente, nediscriminatorii i, pe cât posibil, armonizate; normele trebuie 
 fie STI-uri sau, atunci când Directiva 2008/57/CE permite aceasta, norme na ionale notificate Comisiei i puse la dispozi ie 

prin intermediul unei baze de date create de Comisie.

Normele tehnice aplicabile pentru autorizarea punerii în func iune a vehiculelor i a tipurilor de vehicule ar trebui s  fie stabile, 
transparente i nediscriminatorii. Normele trebuie s  fie ori STI-uri, sau, atunci când este permis prin Directiva 2008/57/CE, 
norme na ionale notificate Comisiei i puse la dispozi ie prin intermediul unei baze de date stabil ite de Comisie. Din momentul 
adopt rii unui STI, statele membre nu ar trebui s  adopte norme na ionale referitoare la produsele sau p ile subsistemului 
reglementate de respectivul STI (cu excep ia celor declarate ca fi ind "puncte deschise"). În cazul vehiculelor i tipurilor de 
vehicule care nu sunt conforme cu STI-urile ar trebui s  se aplice cât mai mult posibil principiul recunoa terii reciproce, în scopul 
de a preveni cerin ele inutile i verific ri le redundante, cu excep ia cazului în care acestea sunt strict necesare pentru a verifica 
compatibil itatea tehnic  a unui vehicul de acest tip cu re eaua relevant . 

Pag.6 Recomandarea 4.

 În cazul vehiculelor neconforme cu STI, principiul recunoa terii reciproce trebuie aplicat, pe cât posibil, pentru a preveni 
cerin ele inutile i verific ri le redundante, cu excep ia cazului în care acestea sunt strict necesare pentru verificarea 
compatibil it i i tehnice a vehiculului cu re eaua relevant .

Scopul prezentei recomand ri este de a clarifica procedura de autorizare a punerii în func iune a subsistemelor structurale i a 
vehiculelor, astfel cum este prev zut  în Directiva 2008/57/CE. În acest context, trebuie avute în vedere diferite scenarii 
referitoare la vehicule: vehiculele noi i modernizate/reînnoite, tipurile de vehicule, vehiculele conforme cu STI, vehiculele 
neconforme cu STI, vehiculele autorizate s  circule în Re eaua Transeuropean  de Transport (TEN-T), vehiculele autorizate s  
circule în afara TEN-T, vehiculele autorizate s  circule în re elele mai multor state membre i autoriza ii le suplimentare. În 
acest sens, cu excep ia cazului în care se stipuleaz  altfel în mod explicit, referiri le la „autoriza ie” în text înseamn  „autoriza ia 
de punere în func iune”.

Toate orient ri le adresate întreprinderilor feroviare (ÎF) trebuie s  fie valabile, în egal  m sur , pentru administratorii de 
infrastructur  (AI) atunci când ace tia exploateaz  vehicule pentru inspec ia i între inerea infrastructurii.

Pag. 6 2. Elemente constitutiv e de interoperabilitate, subsisteme i v ehicule



Pag 6 Recomandarea 2.1. Elemente constitutive de interoperabilitate i subsisteme

Datorit  dimensiunii considerabile i complexit i i sale, sistemul feroviar a fost împ it în subsisteme referitoare la domeniile 
structurale sau func ionale [articolul 2 l itera (e)].
Subsistemele structurale sunt definite în anexa II ( 2 ) i sunt urm toarele: infrastructur , energie, control-comand i 
semnalizare de cale, control-comand i semnalizare la bord i material rulant. Subsistemele func ionale sunt definite în anexa 
II i sunt urm toarele: exploatarea i managementul traficului, între inere, aplica ii telematice pentru servicii le de c tori i 
De asemenea, este necesar  definirea fiec rei componente elementare, a fiec rui grup de componente, subansamblu sau 
ansamblu complet de echipamente încorporate sau destinate a fi încorporate într-un subsistem, de care depinde direct sau 
indirect interoperabilitatea sistemului feroviar. Componentele respective sunt numite „elemente constitutive de 
interoperabilitate” (IC) [articolul 2 l itera (f)]. Acestea fac obiectul procedurilor de evaluare a conformit i i i adecv rii pentru 
util izare (articolul 11). IC-urile care respect  directiva i poart  declara ia de conformitate „CE” sau de adecvare pentru util izare 
pot fi introduse pe pia i apoi încorporate într-un subsistem.

Exemplu: Pantograful este un IC pentru subsistemul „material rulant”; calea ferat  este un IC pentru subsistemul „infrastructur ”.

Acele subsisteme care sunt subsisteme structurale fac obiectul unei autoriza ii de punere în func iune care urmeaz  s  fie 
eliberat  de c tre autoritatea competent  care, în cazul directivei, este autoritatea na ional  de siguran  (ANS) care urmeaz  

 fie înfi in at  de c tre fiecare stat membru (SM) (articolul 16 din Directiva 2004/49/CE).

[vezi mai jos Pag 11 Recomandarea 5.1.3. paragrafele 3-6]  Pag. 6 Recomandarea 11 [vezi mai jos Pag 11 Recomandarea 5.1.3. paragrafele 3-6]

Autorizarea unui vehicul reprezint  recunoa terea de c tre SM a faptului c  condi ii le de exploatare proiectate pentru un 
vehicul îndeplinesc cerin ele esen iale ale directivei i orice alt  legisla ie UE atunci când vehiculul este destinat uti l iz ri i în 
re eaua SM respectiv.

Autoriza ii le referitoare la vehicule ar trebui s  se refere la caracteristicile tehnice de proiectului st ri i de func ionare al 
vehiculelor, inclusiv l imitele i condi ii le de util izare i s  indice re elei din statul membru, pentru care sunt autorizate vehiculele 
de acest tip. Caracteristicile tehnice men ionate în autoriza ie ar trebui s  fie:
– declarate de fabrican i sau entit i le contractante, în rolul lor de solicitant,
– verificate i certificate de organismele de evaluare i
– documentate în dosarul tehnic.

Autoriza ia acordat  unui vehicul poate stipula condi ii de util izare i alte restric ii [articolul 21 alineatul (6)]. De exemplu, o 
autoriza ie trebuie s  specifice tensiunea linii lor pe care vehiculul are permisiunea s  circule în cazul vehiculelor cu trac iune 
electric . Cu toate acestea, aspectele privind compatibil itatea specific  traseului ( 2 ), între caracteristicile de proiectare ale 
vehiculului i caracteristicile specifice ale anumitor trasee (de exemplu, restric ii le de greutate, sistemele de electrificare, 
sistemele de protec ie a trenului), trebuie tratate în cadrul sistemului de management al siguran ei (SMS) al ÎF, aplicând 
condi ii le de util izare i restric ii le prev zute în autoriza ie i în dosarul tehnic, precum i informa iile privind natura 
infrastructurii furnizate de AI în registrul de infrastructur  (RINF) (a se vedea sec iunea 6 din prezentul document).

Pentru a evita specificitatea geografic i necesitatea de reautorizare a unui vehicul în cazul în care caracteristicile traseului se 
modific  (de exemplu, o nou  electrificare sau modificarea tensiunii), condi ii le de util izare ata ate autoriza iei de punere în 
func iune a unui vehicul (în afara celor reglementate deja de limitele domeniului de util izare pentru care a fost proiectat 
vehiculul) trebuie specificate din punct de vedere al parametrilor caracteristicilor tehnice de proiectare ale infrastructurii (de 
exemplu, exploatarea exclusiv  pe circuitele de cale cu frecven a xxHz), i nu din punct de vedere geografic.

Observa ie: Autoriza ia de punere în func iune este un concept foarte diferit de cel de „omologare” folosit în trecut de c tre 
întreprinderile feroviare na ionale. Omologarea reprezenta în esen  acceptarea unui produs de c tre întreprinderea feroviar  
na ional  în momentul achizi ion rii unui produs, în timp ce autorizarea este o cerin  juridic  pentru ob inerea permisiunii de 
a pune în func iune un subsistem sau vehicul pe baza unui set definit de verific ri desf urate de organismele desemnate de 

tre guvern i ANS.
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Directiva 2008/57/CE stabile te dispozi i i le necesare pentru acordarea autoriza iei de punere în func iune a vehiculelor 
(capitolul V). Întrucât un vehicul este compus din unul sau mai multe subsisteme structurale, se aplic  dispozi i i le Directivei 
2008/57/CE referitoare la autoriza ia de punere în func iune a subsistemelor (articolul 15), f  a aduce atingere celorlalte 
dispozi i i referitoare la punerea în func iune a vehiculelor (capitolul V).

Pentru a se asigura c  nu este nevoie de a autoriza tipuri de vehicule i de punere în func iune a vehiculelor individuale pentru 
parcursuri specifice i pentru a evita nevoia de re-autorizare în cazul în care caracteristicile oric ror modific ri de parcurs, orice 
limit ri i condi ii de util izare ata ate unui vehicul privind autorizarea ar trebui s  fie specificate în termenii parametrilor 
caracteristicilor tehnice de proiectare ale infrastructurii i nu în termenii geografici.



[vezi Pag. 7 Recomandarea 2.2.]
Sistemul feroviar poate fi, de asemenea, împ it în elemente fixe i mobile care cuprind, pe de o parte, re eaua (inclusiv l inii, 
sta ii, terminale i diferite tipuri de echipamente fixe pentru a asigura exploatarea sigur i continu  a sistemului feroviar) i, pe 
de alt  parte, toate vehiculele care circul  în re ea. Prin urmare, un vehicul este compus din subsistemul material rulant i, 
dup  caz, din una sau mai multe p i ale altor subsisteme (inclusiv subsistemul de control-comand i semnalizare la bord) 
[articolul 2 l iterele (c) i (d)].

[vezi mai sus Pag. 6 Recomandarea 4.]

 În scopul autoriz rii, un vehicul este compus din subsistemul material rulant i, dac  este cazul, subsistemul semnalizare i 
control-comand  de la bord. O autoriza ie de tip de vehicul sau o autoriza ie individual  de a pune un vehicul în func iune este 
o autoriza ie colectiv  a subsistemelor care compun vehiculul.

Întrucât vehiculele sunt compuse din subsisteme, dispozi i i le privind subsistemele prev zute în capitolul IV din Directiva 
2008/57/CE sunt aplicabile subsistemelor respective ale vehiculelor, f  a aduce atingere celorlalte dispozi i i din capitolul V.

[vezi Pag. 11 Recomandarea 5.1.3.]
Directiva 2008/57/CE stabile te dispozi i i le necesare pentru acordarea autoriza iei de punere în func iune a vehiculelor 
(capitolul V). Întrucât un vehicul este compus din unul sau mai multe subsisteme structurale, se aplic  dispozi i i le Directivei 
2008/57/CE referitoare la autoriza ia de punere în func iune a subsistemelor (articolul 15), f  a aduce atingere celorlalte 
dispozi i i referitoare la punerea în func iune a vehiculelor (capitolul V).
Pag. 7 Recomandarea 3. Cerin e care trebuie îndeplinite în fabricarea unui subsistem

Pag. 7 Recomandarea 3.1. Tipuri de cerin e

Pag. 7 Recomandarea 3.1.1. Cerin e esen iale 

Atunci când este introdus pe pia a UE, un produs îndepline te cerin ele esen iale prev zute de directivele „noua abordare”     ( 1 
) aplicabile (de exemplu, Directiva privind tensiunea joas  etc.) i cerin ele tehnice prev zute de alte directive (sau legisla ii) 
relevante (de exemplu, Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind 
transportul interior de m rfuri periculoase ( 2 ). Cerin ele esen iale stabilesc elementele necesare pentru protec ia interesului 
public. Acestea sunt obligatorii i doar produsele care le respect  pot fi introduse pe pia .
Exemplu:  În cazul Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea 
legisla ii lor statelor membre cu privire la compatibil itatea electromagnetic i de abrogare a Directivei 89/336/CEE ( 3 ), exist  
o cerin  privind protec ia conform c reia perturba ia electromagnetic  generat  nu trebuie s  dep easc  un nivel care 
permite echipamentelor radio i de telecomunica ii sau altor echipamente s  func ioneze corespunz tor.

Pag. 7 Recomandarea 3.1.2. Cerin ele esen iale ale Directivei 2008 / 5 7 / C E

Directiva 2008/57/CE stabile te în anexa III o l ist  de cerin e esen iale care vor contribui la realizarea interoperabilit i i 
sistemului feroviar [articolul 3 alineatul (1)]. Cerin ele respective sunt specifice sectorului feroviar. Sistemul feroviar, 
subsistemele, elementele constitutive de interoperabilitate i toate interfe ele îndeplinesc cerin ele esen iale. Îndeplinirea 
cerin elor esen iale constituie condi ia necesar  pentru punerea în func iune a unui subsistem structural [articolul 4 alineatul 
(1)]. Respectarea cerin elor esen iale ale directivei nu împiedic  aplicarea altor dispozi i i UE [articolul 3 alineatul (2)].

Pag. 7-8 Recomandarea 3.1.3. Specifica ii tehnice de interoperabilitate (STI) 

STI-urile stabilesc specifica ii le necesare pe care le aplic  subsistemele pentru îndeplinirea cerin elor esen iale ale Directivei 
2008/57/CE i a obiectivelor Directivei 2008/57/CE, inclusiv definirea unui nivel optim de armonizare tehnic  [articolul 1 
alineatul (2)]. STI-urile identific  specifica ii le func ionale i tehnice care trebuie respectate de subsisteme i specific  în egal  

sur  interfe ele dintre subsisteme.
STI-urile identific  parametrii de baz  esen iali pentru interoperabilitate i elementele constitutive de interoperabilitate (IC). În 
plus, STI-urile men ioneaz  procedurile ( 4 ) care trebuie util izate pentru a evalua conformitatea i adecvarea pentru util izare a 
IC-urilor, pe de o parte, i pentru procedura de verificare „CE” a subsistemului, pe de alt  parte.
Fiecare STI indic  un subsistem int  care poate fi atins în mod progresiv i într-un interval de timp rezonabil [articolul 5 
alineatul (4)]. În acest scop, capitolul 4 din fiecare STI prevede parametrii de baz  i interfe ele subsistemului int , iar capitolul 
7 prevede procesul de punere în aplicare necesar pentru atingerea acestui subsistem int , inclusiv o perioad  de tranzi ie, 
atunci când este cazul.
În anumite cazuri, STI-urile fac trimitere în mod explicit la standardele europene sau la o parte (p r i) din acestea sau la 
specifica ii dac  realizarea interoperabilit i i este strict necesar . Standardele respective devin obligatorii din momentul 
aplic ri i STI-urilor.
Punerea în aplicare a Directivei 2008/57/CE nu trebuie s  împiedice în mod nejustificabil din punct de vedere al raportului cost-
beneficii conservarea i dezvoltarea re elei feroviare existente în fiecare stat membru, ci trebuie s  încerce s  sus in  obiectivul 
interoperabilit i i . În acest sens, STI-urile au în vedere, de asemenea, acele p i ale sistemului feroviar care necesit  dispozi i i 
speciale i, în consecin , definesc „cazuri specifice”.

În mod normal, cazul specific este con inut de STI sub forma unei valori diferite pentru un parametru (de exemplu, 
ecartamentul iberic din STI Infrastructur ). În anumite circumstan e, dac  STI nu con ine textul cazului specific, aceasta poate 
în schimb s  fac  referire în mod explicit la o norm  na ional . Astfel de norme sunt notificate, iar SM trebuie s  desemneze 
organismul responsabil cu procedura de verificare (organism desemnat) (articolul 17).
Dac  anumite aspecte corespunz toare cerin elor esen iale nu pot fi reglementate în mod explicit într-o STI (de exemplu, din 
cauza absen ei unei solu ii armonizate sau a recunoa terii reciproce între p ile interesate), STI identific  aceste aspecte în 
mod explicit drept „puncte deschise” [articolul 5 alineatul (6)].



Pag. 8 Recomandarea 3.1.4. Norme na ionale
Pân  la atingerea sistemului int  [articolul 5 alineatul (4)] i, în consecin , pân  la realizarea interoperabilit i i , SM util izeaz  
normele na ionale pentru aplicarea cerin elor esen iale [articolul 17 alineatul (3)]. Aceasta survine deoarece:
— din diverse motive, STI-urile nu sunt complete (de exemplu, puncte deschise, domeniul de aplicare este restric ionat la TEN-
T pentru primul set de STI-uri, STI-urile se afl  în curs de elaborare);
— pentru a asigura compatibil itatea cu instala ii le existente, unele subsisteme din anumite SM pot necesita derog ri;
— majoritatea subsistemelor existente au fost puse în func iune înainte de intrarea în vigoare a directivelor privind 
interoperabilitatea sau a anumitor STI-uri i, prin urmare, acestea nu sunt conforme cu toate STI-urile;

— cazurile specifice se bazeaz  pe norme na ionale atunci când STI nu con ine textul cazului specific.

Normele na ionale sunt notificate Comisiei, care la rândul s u trebuie s  le monitorizeze pentru a preveni impunerea de cerin e 
inutile i verific ri redundante prin norme na ionale discriminatorii [articolul 17 alineatul (3)]. Doar astfel de norme na ionale se 
aplic  pentru punerea în func iune a vehiculelor, f cându-se trimiteri la acestea în documentul de referin  [articolul 27 
alineatul (3)].
Concluzie: În conformitate cu directiva i principii le sale de transparen i nediscriminare, trebuie concluzionat c  pentru 
autorizarea subsistemelor structurale i a vehiculelor se aplic  doar normele na ionale care au fost notificate în prealabil.

În continuare, trimiterile din prezenta recomandare la normele na ionale înseamn  „norme na ionale notificate”.

Din momentul adopt rii unei STI, SM nu trebuie s  adopte normele na ionale referitoare la produsele sau p ile subsistemului 
reglementate de respectiva STI (cu excep ia celor declarate „puncte deschise” i „cazuri specifice”, dac  STI prevede astfel i, 
dup  caz, cu excep ia derog rilor).

În fapt, normele na ionale care fac specifica ii suplimentare cu privire la un parametru deja reglementat de o STI pot conduce 
la o situa ie de incompatibil itate între dou  subsisteme conforme cu STI. De exemplu, o norm  na ional  referitoare la un 
vehicul care impune cerin e mai stricte decât STI PRM poate conduce la o situa ie în care un vehicul conform cu STI, autorizat 
deja în alt SM, nu poate s  fie reautorizat. În consecin , în conformitate cu articolul 17 alineatul (3), Comisia monitorizeaz  
normele na ionale pentru a evita discrimin rile arbitrare sau restric ii le mascate [articolul 17 alineatul (3)].

Mai mult, în ceea ce prive te l ibera circula ie a subsistemelor, Directiva 2008/57/CE reflect  spiritul noii abord ri: dac  un 
produs care respect  specifica ii le tehnice nearmonizate (de exemplu, normele na ionale relevante) îndepline te cerin ele 
esen iale, acesta poate primi autoriza ia de punere în func iune f  verific ri suplimentare (articolul 16) ( 1 ).
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Pentru a atinge obiectivul unei pie e comune, specifica ii le tehnice ale produselor care îndeplinesc cerin ele esen iale pot fi 
prev zute în standarde armonizate (EN). În anumite cazuri, standardele armonizate care reglementeaz  parametrii de baz  ai 
STI-urilor furnizeaz  prezum ia de conformitate cu STI. În conformitate cu spiritul noii abord ri privind armonizarea i 
standardizarea tehnic , astfel de EN r mân voluntare, îns  trimiterile la acestea sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) i identificate în ghidul de aplicare a STI-urilor pentru a facil ita uti l izarea acestora de c tre industrie.

 În scopul de a atinge obiectivul unei Zone Feroviar Europene Unice f  frontiere interne, specifica ii le tehnice ale produselor 
care îndeplinesc cerin ele esen iale pot fi prev zute în standardele armonizate (EN). În unele cazuri, standardele armonizate 
care acoper  parametrii de baz  ai STI-urilor furnizeaz  prezum ia de conformitate cu anumite clauze ale STI-urilor. În 
conformitate cu spiritul noii abord ri a armoniz rii i standardiz rii tehnice, aplicarea acestor standarde r mâne voluntar , dar 
referin ele lor sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Aceste specifica ii ar trebui s  fie, de asemenea, 
enumerate în ghidurile de aplicare STI în pentru a facil ita uti l izarea lor de c tre industrie. Aceste specifica ii ar trebui s  r mân  
complementare la STI-uri.

Pag.9 Recomandarea 3.2. Evolu ia interoperabilit i i   

Interoperabilitatea urmeaz  s  fie realizat  progresiv.

Ini ial, în absen a unor STI-uri complete care s  reglementeze întregul sistem feroviar i pân  la conformarea tuturor 
subsistemelor cu STI-urile, cerin ele esen iale ale Directivei 2008/57/CE sunt îndeplinite, pentru p ile sistemului feroviar sau 
aspectele care nu sunt reglementate de STI-uri, prin conformarea cu normele na ionale, inclusiv normele care fac referire la 
acordurile interna ionale, care sunt notificate [articolul 17 alineatul (3)].

Pe termen lung, atunci când sistemul int  va fi deopotriv  specificat i pus în aplicare, normele na ionale nu vor mai fi 
necesare.

Pân  la realizarea unei interoperabilit i integrale, STI-urile vor coexista cu normele na ionale. Pe parcursul acestei perioade 
de tranzi ie, este necesar  o procedur  de facil itare a accept rii reciproce a vehiculelor. În acest scop, toate normele na ionale 
care sunt aplicate de SM pentru punerea în func iune a vehiculelor vor fi clasificate i men ionate în documentul de referin  
(articolul 27). Articolele 16, 23, 25 i 27 din directiv  prev d recunoa terea reciproc  („acceptarea reciproc ”) a acestor norme 
na ionale i verific ri în raport cu normele respective.

Pag. 9 Recomandarea 4. Verific ri priv ind fabricarea elementelor constitutiv e de interoperabilitate (IC) i a subsistemelor 
în conformitate cu cerin ele aplicabile



Pag. 9 Recomandarea 4.1. Evaluarea conformit i i sau a adecv rii pentru util izare a elementelor constitutive de 
interoperabilitate (IC)
STI-urile definesc elementele constitutive de interoperabilitate (IC) din cadrul domeniului lor de aplicare i stabilesc procedurile 
care urmeaz  s  fie aplicate de c tre produc tor pentru a evalua conformitatea i/sau adecvarea pentru util izare a acestora. STI 
poate impune ca evaluarea s  fie efectuat  de c tre un organism notificat (ON) care s  emit  un certificat de conformitate i 
adecvare pentru util izare. Produc torul elaboreaz  ulterior declara ia de conformitate „CE” sau declara ia „CE” de adecvare 
pentru util izare (articolul 13 i anexa IV).
Pentru a putea fi introduse pe pia , fiecare IC prezint  declara ia de conformitate „CE” i, dac  procedura de evaluare a 
conformit i i prevede astfel, este înso it de certificatul „CE” corespunz tor. În plus, în cazul în care STI prevede validarea de tip 
prin experien  în exploatare, IC este înso it de declara ia „CE” de adecvare pentru util izare i certificatul „CE” de adecvare 
pentru util izare. IC este considerat ca fi ind conform cu cerin ele esen iale ale Directivei 2008/57/CE atunci când prezint  
declara ia de conformitate „CE” sau declara ia „CE” de adecvare pentru util izare. În cazul în care IC fac obiectul unei alte 
legisla ii UE care reglementeaz  alte aspecte, declara ia „CE” specific , de asemenea, c  IC îndepline te cerin ele esen iale 
ale legisla iei UE respective.

Pag. 9 Recomandarea 4.2. Procedura de verificare pentru subsisteme

Pag. 9 Recomandarea 4.2.1. Procedura de verificare "CE" pentru subsisteme
Organismul notificat (ON) verific  conformitatea subsistemului cu STI(-urile) aplicabil  (aplicabile) pe baza informa iilor 
disponibile în STI relevant  i în registre [articolul 5 alineatul (3) l itera (e) i articolul 18 alineatul (2)].
Sarcina ON responsabil cu verificarea „CE” a unui subsistem începe din etapa de proiectare i acoper  întreaga perioada de 
fabrica ie pân  la etapa de recep ie de c tre solicitant înainte de punerea în func iune a subsistemului. Aceasta cuprinde, de 
asemenea, verificarea interfe elor cu sistemul în cadrul c ruia este încorporat subsistemul. Cu toate acestea, sarcina de 
verificare de c tre ON în temeiul Directivei 2008/57/CE se limiteaz  la cerin ele men ionate în STI-urile aplicabile. Pentru a- i 
îndeplini sarcina, ON poate consulta registrele.
De exemplu, în cazul reînnoiri i sau moderniz rii unei sec iuni de traseu, ON trebuie s  se asigure c  au fost alese op iunile STI 
corecte. În acest caz, con inutul STI nu va fi suficient pentru verificarea interfe elor cu sec iunile de traseu adiacent: de 
exemplu, ON trebuie s  se asigure c  ecartamentul i tensiunea sunt acelea i i pentru traseul adiacent ( 2 ).
ON aplic  procedura de verificare „CE” în conformitate cu „modulele” care sunt specificate în STI-uri i, în anumite cazuri, 
prev zute într-o decizie special  a Comisiei. Acesta î i înregistreaz  concluzii le prin redactarea unui certificat de verificare „CE” 
i întocmirea unui dosar tehnic.

În cazul în care o alt  legisla ie UE este, de asemenea, aplicabil  subsistemului sau unei p i din acesta, ON centralizeaz  
certificatele „CE” prev zute de legisla ia respectiv i emise de organismele notificate relevante vizate de legisla ia respectiv .

Pag. 9 Recomandarea 4.2.2. Procedura de verificare a subsistemelor în cazul normelor na ionale
În cazul normelor na ionale, organismul desemnat de statele membre (organism desemnat, OD) aplic  o procedur  similar  
procedurii de verificare „CE” prin redactarea unui certificat de verificare în cazul normelor na ionale i prin întocmirea unui 
dosar tehnic [articolul 17 alineatul (3)]. La rândul s u, solicitantul întocme te o declara ie de conformitate cu normele 
na ionale.
Pag. 9 Recomandarea 4.2.3. Declara ia întocmit  de c tre solicitant 
Solicitantul are sarcina de a întocmi declara ia de verificare „CE” a subsistemului, declarând c  subsistemul este conform cu 
STI(-urile) relevant  (relevante) i, dup  caz, cu cerin ele esen iale care deriv  din legisla ia UE.
În mod similar, dac  se aplic  normele na ionale, solicitantul întocme te o declara ie de conformitate cu normele na ionale 
pentru p ile reglementate de normele na ionale. Solicitantul are dreptul de a solicita oficial Autorit i i Na ionale de 
Siguran  (ANS) competente autoriza ia de punere în func iune a subsistemului doar dup  ce au fost colectate toate dovezile i 
declara ii le anterioare.
Certificatele i declara ii le „CE” sunt valabile pe întreg teritoriul UE. Certificatele i declara ii le referitoare la normele na ionale 
sunt valabile pe teritoriul UE cu excep ia dispozi i i lor referitoare la compatibil itatea tehnic  sau integrarea în siguran  dintre 
vehicul i re ea, întrucât aceste aspecte fac obiectul dispozi i i lor specifice privind punerea în func iune a vehiculelor (detali i 
suplimentare sunt furnizate în urm toarea sec iune).
Solicitantul anexeaz  dosarul tehnic completat de ON (men ionat la sec iunea 4.2.1) la declara ia de verificare „CE”.

Pag. 10 Recomandarea 5. Autoriza ia de punere în func iune

Pag. 10 Recomandarea 5.1. Ce înseamn  autoriza ia de punere în func iune?



Pag. 10 Recomandarea 5.1.1. Concept Autoriza ia pentru punerea în func iune a subsistemelor
Procedura de autorizare a punerii în func iune a fost introdus  pentru prima oar  de Directiva 96/48/CE i a fost destinat  
complet ri i conceptului de introducere pe pia  men ionat în sec iunea 3.1.1. În timp ce un produs sau un element constitutiv 
de interoperabilitate poate fi introdus pe pia  f  autoriza ia prealabil  a unei autorit i competente, acesta nu este i cazul 
unui subsistem care necesit  eliberarea unei autoriza ii de c tre o autoritate competent  înainte de punerea în func iune a 
subsistemului respectiv (articolul 15).

[vezi mai sus] Pag. 5 Recomandarea 3. Autoriza ia de punere în func iune a unui subsistem este recunoa terea de c tre statul 
membru în care solicitantul pentru acest subsistem a demonstrat c  îndepline te, în starea de func ionare a proiectului, toate 
cerin ele esen iale ale Directivei 2008/57/CE  atunci când sunt integrate în sistemului feroviar. În conformitate cu articolul 17(1) 
din aceea i directiv , acest lucru este prev zut în forma unei declara ii de verificare‘CE’. Diagrama de mai jos rezum  activit i le 
înainte i dup  o autoriza ie de punere în func iune a unui subsistem structural:

Fiecare SM autorizeaz  punerea în func iune a acelor subsisteme structurale din componen a sistemului feroviar care sunt 
amplasate sau exploatate pe teritoriul s u (articolul 15). În mod similar, capitolul V din directiv  face referire la autorizarea 
vehiculelor.
Autoriza ia de punere în func iune a unui subsistem este necesar  în ceea ce prive te toate p ile sistemului feroviar: l inii le 
TEN-T i l inii le din afara TEN-T, de mare vitez  sau conven ionale, precum i subsistemele componente ale vehiculelor care 
circul  pe linii le respective, chiar dac  exist  sau nu o STI relevant .
Ca parte a verific ri i cerin elor esen iale, SM verific  compatibil itatea tehnic  a subsistemelor în cauz  cu sistemul în care 
acestea sunt integrate, precum i integrarea în siguran  a subsistemelor respective atunci când acestea sunt integrate în 
sistemul feroviar (articolul 15).
Compatibil itatea tehnic i integrarea în siguran  privesc toate subsistemele structurale, fi ind vizate atât cele integrate în 
cadrul vehiculului, cât i cele de fiecare parte a interfe ei dintre vehicul i re eaua în cauz .
Autorizarea este un proces care trebuie efectuat înainte de punerea în func iune. În conformitate cu articolul 15, se 
preconizeaz  urm rirea îndepliniri i cerin elor esen iale ca parte a supravegherii sistemului de management al siguran ei (SMS) 
al întreprinderii feroviare (ÎF) sau al administratorului de infrastructur  (AI) în temeiul Directivei 2004/49/CE. O autoritate 
na ional  de siguran  (ANS) care inten ioneaz  s  revoce o autoriza ie de punere în func iune util izeaz  procedurile prev zute 
de Directiva 2004/49/CE [articolul 21 alineatul (9) din Directiva 2008/57/CE].

Pag. 25-26 Recomandarea 114

Atunci când un operator feroviar sau un administrator de infrastructur  pune un vehicul sau subsistem în exploatare, el trebuie s  
uti l izeze CSM RA, începând cu o evaluare a importan ei schimb rii la partea sistemului feroviar pentru care este responsabil. Ca 
parte a acestui proces, operatorii feroviari i administratorii de infrastructur  ar trebui s  r spund  la urm toarele întreb ri:

Dac  ANS consider  c  un vehicul autorizat sau un subsistem nu mai îndepline te cerin ele esen iale (de exemplu, din cauza 
între inerii defectuoase sau a unei erori endemice sau de proiectare constatate dup  autorizare), aceasta trebuie s  ia m suri în 
temeiul Directivei 2004/49/CE pentru a se asigura c  riscurile sunt gestionate în mod corespunz tor.

(a) cu privire la vehicule sau subsisteme care vor fi puse (din nou) în exploatare, dup  modificare i, în cazul în care este necesar, 
pentru autorizare: operatorul feroviar i administratorii de infrastructur  ar trebui s  evalueze cu ajutorul SMS-lor dac  punerea în 
func iune a vehiculului sau a subsistemului reprezint  o schimbare care este semnificativ  pentru sistemul feroviar în ansamblul 

u;
(b) cu privire la orice modificare a func ion rii unui subsistem sau vehicul: operatorul feroviar i administratorii infrastructurii ar 
trebui s  evalueze dac  modificarea este semnificativ  în ceea ce prive te SMS-urile lor i, dac  este semnificativ, dac  
controlul tuturor riscurilor relevante este acoperit de SMS-uri sau SMS-urile trebuie s  fie adaptate;
(c) cu privire la orice modific ri aduse între inerii unui subsistem sau vehicul: operatorii feroviari i administratorii de infrastructur  
ar trebui s  evalueze cu ajutorul SMS-urilor dac  modificarea este semnificativ i în cazul în care este semnificativ  s  se 
asigure c  sistemele de între inere ale ECM-uri i SMS-urile operatorului feroviar i administratorului de infrastructur  sunt 
adaptate în mod corespunz tor.

Pag. 11 Recomandarea 5.1.2. Autoriza ia de punere în func iune a subsistemelor
Autoriza ia de punere în func iune se aplic  subsistemelor structurale definite în anexa II ( 1 ) la Directiva 2008/57/CE (energie, 
infrastructur , material rulant, control-comand i semnalizare de cale, control-comand i semnalizare la bord) i definite apoi 
în detaliu în STI-urile relevante (articolul 15).



Pag. 11 Recomandarea 5.1.3. Autoriza ia de punere în func iune a vehiculelor Pag. 6 Recomandarea 4
Directiva 2008/57/CE stabile te dispozi i i le necesare pentru acordarea autoriza iei de punere în func iune a vehiculelor 
(capitolul V). Întrucât un vehicul este compus din unul sau mai multe subsisteme structurale, se aplic  dispozi i i le Directivei 
2008/57/CE referitoare la autoriza ia de punere în func iune a subsistemelor (articolul 15), f  a aduce atingere celorlalte 
dispozi i i referitoare la punerea în func iune a vehiculelor (capitolul V).

 În scopul autoriz rii, un vehicul este compus din subsistemul material rulant i, dac  este cazul, subsistemul semnalizare i 
control-comand  de la bord. O autoriza ie de tip de vehicul sau o autoriza ie individual  de a pune un vehicul în func iune este 
o autoriza ie colectiv  a subsistemelor care compun vehiculul.

Pag. 6 Recomandarea 8
O autoriza ie acordat  pentru un vehicul de c tre un SM este valabil  în toate SM f  a aduce atingere deciziei celui de-al 
doilea SM de a solicita o autoriza ie suplimentar  (articolul 23). În cazul vehiculelor neconforme cu STI, autoriza ia se 
limiteaz  la re eaua SM care o acord  (articolele 24 i 25). Cu toate acestea, exist  un domeniu de aplicare limitat în ceea ce 
prive te verificarea autoriza ii lor suplimentare.

 O singur  autoriza ie pentru tipul de vehicul sau o autoriza ie de punere în func iune a vehiculelor individuale ar trebui s  fie 
suficient  pentru întreaga re ea feroviar  a UE atunci când sunt îndeplinite condi ii le prev zute în Directiva 2008/57/CE. Acesta 
este cazul, de exemplu, al unui vehicul care respect  STI-ul conform vehiculului sau tipului de vehicul care urmeaz  s  fie 
autorizat, cu condi ia de util izare destinat  pentru a rula doar pe o re ea conform  STI-urilor (dar numai în cazul în care STI-

Pag. 7 Recomandarea 11

Autorizarea unui vehicul reprezint  recunoa terea de c tre SM a faptului c  condi ii le de exploatare proiectate pentru un 
vehicul îndeplinesc cerin ele esen iale ale directivei i orice alt  legisla ie UE atunci când vehiculul este destinat uti l iz ri i în 
re eaua SM respectiv.

Autoriza ia acordat  unui vehicul poate stipula condi ii de util izare i alte restric ii [articolul 21 alineatul (6)]. De exemplu, o 
autoriza ie trebuie s  specifice tensiunea linii lor pe care vehiculul are permisiunea s  circule în cazul vehiculelor cu trac iune 
electric . Cu toate acestea, aspectele privind compatibil itatea specific  traseului ( 2 ), între caracteristicile de proiectare ale 
vehiculului i caracteristicile specifice ale anumitor trasee (de exemplu, restric ii le de greutate, sistemele de electrificare, 

Autoriza ii le referitoare la vehicule ar trebui s  se refere la caracteristicile tehnice de proiectului st ri i de func ionare al 
vehiculelor, inclusiv l imitele i condi ii le de util izare i s  indice re elei din statul membru, pentru care sunt autorizate vehiculele 
de acest tip. Caracteristicile tehnice men ionate în autoriza ie ar trebui s  fie:
– declarate de fabrican i sau entit i le contractante, în rolul lor de solicitant,
Pag. 7 Recomandarea 14

Pentru a evita specificitatea geografic  i necesitatea de reautorizare a unui vehicul în cazul în care caracteristicile traseului se 
modific  (de exemplu, o nou  electrificare sau modificarea tensiunii), condi ii le de util izare ata ate autoriza iei de punere în 
func iune a unui vehicul (în afara celor reglementate deja de limitele domeniului de util izare pentru care a fost proiectat 
vehiculul) trebuie specificate din punct de vedere al parametrilor caracteristicilor tehnice de proiectare ale infrastructurii (de 

Pentru a se asigura c  nu este nevoie de a autoriza tipuri de vehicule i de punere în func iune a vehiculelor individuale pentru 
parcursuri specifice i pentru a evita nevoia de re-autorizare în cazul în care caracteristicile oric ror modific ri de parcurs, orice 
limit ri i condi ii de util izare ata ate unui vehicul privind autorizarea ar trebui s  fie specificate în termenii parametrilor 
caracteristicilor tehnice de proiectare ale infrastructurii i nu în termenii geografici.

Observa ie:  Autoriza ia de punere în func iune este un concept foarte diferit de cel de „omologare” folosit în trecut de c tre 
întreprinderile feroviare na ionale. Omologarea reprezenta în esen  acceptarea unui produs de c tre întreprinderea feroviar  
na ional  în momentul achizi ion rii unui produs, în timp ce autorizarea este o cerin  juridic  pentru ob inerea permisiunii de a 
pune în func iune un subsistem sau vehicul pe baza unui set definit de verific ri desf urate de organismele desemnate de 

tre guvern i ANS.

Pag. 11 Recomandarea 5.2. Limita dintre autoriza ia de punere în func iune i exploatarea i între inerea subsistemelor i a 
vehiculelor

Pag. 11-12. Recomandarea 5.2.1. Principii generale Pag 7. Recomandarea 17 
Pentru a contribui la „crearea treptat  a pie ei interne de echipamente i servicii pentru construc ia, reînnoirea, îmbun irea i 
exploatarea sistemului feroviar în Comunitate” (articolul 1), trebuie separat  autoriza ia de punere în func iune a subsistemelor 
structurale/vehiculelor de reglementarea exploat ri i acestora.

Aceast  separare permite ca vehiculele care apar in unui anumit tip de vehicul s  fie puse în func iune de c tre produc tori sau 
entit i contractante diferite, s  fie exploatate de c tre diferite întreprinderi feroviare i s  fie între inute de c tre diferite entit i 
responsabile cu între inerea (ECM) în conformitate cu diferite regimuri de între inere, în func ie de contextul opera ional.

Procesele autoriz rii vehiculelor i exploatarea ulterioar i între inerea vehiculelor particulare sunt dou procese distincte, clar
reglementate de prevederi distincte. Aceast separare permite vehiculelor de acela i tip s fie introduse pe pia de c tre
fabrican ii care deja au o autoriza ie, pentru a fi exploatate de c tre diferi i operatori feroviari i s fie între inute de c tre diferite
entit i responsabile cu între inerea (ECM), în conformitate cu diferite regimuri de între inere, în func ie pe contextul de
exploatare.

De exemplu, un produc tor poate solicita autoriza ia de punere în func iune a unei locomotive sau tip de locomotiv  pentru o 
re ea dintr-un SM cu scopul de a o vinde unor ÎF sau întreprinderi de leasing etc., pentru a fi exploatat  de diferite ÎF, fiecare 
dintre acestea având în sistemul propriu de management al siguran ei (SMS) procedee diferite de gestionare i între inere a 
locomotivelor.

Alternativ, o ÎF poate exploata o locomotiv  autorizat  care a fost exploatat  anterior de o alt  ÎF în aceea i re ea f  a fi 
necesar  o nou  autoriza ie.
Pentru a clarifica aceast  l imit , Directiva 2008/57/CE a stabil it normele i procesul de autorizare pentru a aduce vehiculul în 
starea de func ionare nominal . Dup  ce un subsistem este pus în func iune, trebuie s  se asigure exploatarea i între inerea 
acestuia în conformitate cu cerin ele esen iale aferente. În temeiul Directivei 2004/49/CE, responsabilitatea privind îndeplinirea 
acestor cerin ele revine AI sau ÎF, fiecare pentru subsistemele sale, f  a aduce atingere responsabilit i lor altor actori [articolul 
O excep ie de la aceast  l inie de demarca ie se aplic  în leg tur  cu normele de exploatare i între inere, a se vedea sec iunea 
5.2.2.

Din punct de vedere general, Directiva 2008/57/CE reglementeaz  caracteristicile tehnice (în special proiectarea, produc ia i 
testarea final ) ale subsistemelor i vehiculelor, precum i procesul de autorizare a punerii în func iune a acestora, iar Directiva 
2004/49/CE reglementeaz  entit i le care le uti l izeaz , le exploateaz i le între in, în conformitate cu schi a urm toare.



[vezi mai sus Pag. 6 Recomandarea 10]

În diagrama de mai sus:

— „NNTR” înseamn  „norme tehnice na ionale notificate în conformitate cu articolul 17”, îns  include, de asemenea, normele 
pentru punctele deschise, derog rile i, dup  caz, cazurile specifice;

Normele tehnice aplicabile pentru autorizarea punerii în func iune a vehiculelor i a tipurilor de vehicule ar trebui s  fie stabile, 
transparente i nediscriminatorii. Normele trebuie s  fie ori STI-uri, sau, atunci când este permis prin Directiva 2008/57/CE, 
norme na ionale notificate Comisiei i puse la dispozi ie prin intermediul unei baze de date stabil ite de Comisie. Din momentul 
adopt rii unui STI, statele membre nu ar trebui s  adopte norme na ionale referitoare la produsele sau p ile subsistemului 
reglementate de respectivul STI (cu excep ia celor declarate ca fi ind "puncte deschise"). În cazul vehiculelor i tipurilor de 
vehicule care nu sunt conforme cu STI-urile ar trebui s  se aplice cât mai mult posibil principiul recunoa terii reciproce, în scopul 
de a preveni cerin ele inutile i verific ri le redundante, cu excep ia cazului în care acestea sunt strict necesare pentru a verifica 
compatibil itatea tehnic  a unui vehicul de acest tip cu re eaua relevant . 

— „ER în conformitate cu MSC” înseamn  „evaluarea riscurilor în urma MSC” i face referire la aspectele privind 
compatibil itatea tehnic i integrarea în siguran , care sunt relevante pentru cerin ele esen iale, dar care nu sunt reglementate 
de STI sau NNTR;
— caracteristicile tehnice i normele opera ionale/de între inere legate de proiectare pot fi extrase din procedura de autorizare 
i fac parte din dosarul tehnic;

— returul experien ei este procesul conform c ruia caracteristicile tehnice trebuie modificate ca urmare a oper rii i a între inerii 
efective a subsistemelor/vehiculelor. Gestionarea schimb rii face parte din sistemul de management al siguran ei al AI i ÎF, 
conform explica ii lor oferite în urm toarele dou  sec iuni.
Pag. 12-13. Recomandarea 5.2.2. Cerin e opera ionale i de între inere care trebuie verificate înainte de autorizarea punerii în 
func iune 
În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2008/57/CE, SM verific , înainte de a fi puse în func iune, dac  
subsistemele respect  dispozi i i le privind exploatarea i între inerea referitoare la starea de func ionare nominal , adic  trebuie 

 verifice, înainte de a elibera autoriza ia de punere în func iune, dac  subsistemele vor putea fi exploatate i între inute în 
conformitate cu normele de exploatare i între inere specificate în STI relevant .
STI-urile privind exploatarea i managementul traficului sunt, de asemenea, elaborate i adoptate în temeiul Directivei 
2008/57/CE, îns , având în vedere faptul c  acestea reglementeaz  un subsistem nestructural, nu este necesar  autorizarea 
subsistemului respectiv. Toate specifica ii le referitoare la cerin ele opera ionale care trebuie definite pentru starea de 
func ionare nominal  (de exemplu, caracteristicile dispozitivelor de frânare, claxoanele de pe vehiculele cu post de conducere) 
sunt reglementate de STI structurale.
STI privind exploatarea i managementul traficului (STI OPE) descrie cerin ele pentru „procedurile i echipamentul asociat care 
permit o operare coerent  a diferitelor subsisteme structurale” (anexa II). Aceasta nu face referire la obliga ii le privind 
autorizarea st ri i de func ionare nominale pentru un vehicul, care este ob inut  de c tre un solicitant (de exemplu, un 
produc tor), ci la procedurile armonizate care sunt necesare pentru a se asigura exploatarea coerent  a p ilor respective ale 
sistemului feroviar, care este efectuat  de c tre AI i ÎF în temeiul SMS al fiec ruia.
Unul dintre scopurile principale ale STI OPE const  în armonizarea împ iri i responsabilit i lor opera ionale între AI i ÎF, care 
în caz contrar ar trebui s  fie reglementate de un set complex de acorduri de cooperare multi laterale.

Pag. 22 Recomandarea 94
Toate cerin ele relevante în materie de între inere i care sunt necesare pentru punerea în aplicare a cerin elor esen iale cu 
scopul de a ob ine interoperabilitatea sunt incluse în STI-urile structurale, pe baza caracteristicilor tehnice ale subsistemului. În 
aceast  baz , solicitantul furnizeaz  documenta ia preliminar  privind între inerea i exploatarea, care trebuie inclus  în 
dosarul tehnic al subsistemului relevant. Dosarul tehnic este o referin  ini ial  esen ial  pentru procesul continuu de 
management al între inerii i include manualele de exploatare i între inere ini ial . Dup  punerea în func iune, ÎF i AI 

spund, în colaborare cu o entitate responsabil  cu între inerea (ECM), de revizuirea continu  a interven iilor de între inere i 
de modificare a acestor informa ii pentru a se asigura c  acestea din urm  reflect  ciclul de util izare i datele privind experien a 
(articolul 4 i articolul 9 din Directiva 2004/49/CE). De asemenea, trebuie remarcat faptul c  managementul modific ri lor face 
parte din SMS al AI i al ÎF.

Partea dosarului tehnic principal care define te "toate elementele referitoare la condi ii le i l imitele de util izare, precum i 
instruc iunile privind deservirea, monitorizarea constant  sau de rutin , ajustarea i între inerea" ar trebui s  fie puse la 
dispozi ia, pentru proiectele de re ele, administratorului infrastructurii i, pentru vehicule, operatorului feroviar care exploateaz  
vehiculul, astfel încât ace tia s  le poat  oferi ECM-urilor. Pentru vehicule, aceast  transmitere a informa iilor con inute în 
dosarul tehnic principal se poate face prin de in torul de vehicule. Dup  punerea în func iune, este responsabilitatea 
operatorului feroviar sau administratorului de infrastructur  împreun  cu un ECM, de a revizui continuu interven iile de 
între inere  s  modifice aceste informa ii pentru a se asigura c  acestea reflect  ciclul de serviciu i schimbul de experien  (art. 
4 i 9 din Directiva 2004/49/CE). 
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În conformitate cu Directiva 2004/49/CE, pentru îndeplinirea obliga ii lor i responsabilit i lor care le revin, AI i ÎF pun în 
aplicare un SMS care respect  cerin ele UE i na ionale i care con ine elemente comune. Procesele de asigurare a exploat ri i 
în siguran  (inclusiv uti l izarea i între inerea) a vehiculelor/subsistemelor sunt reglementate de SMS al ÎF (pentru vehicule) i al 
AI (pentru re ele).

Unul dintre scopurile certificatului de siguran i, respectiv, al autoriza iei de siguran  este de a furniza probe care s  ateste c  
ÎF i AI i-au stabil it proprii le SMS i pot îndeplini cerin ele esen iale prev zute în STI-uri pe parcursul procesului de exploatare 
a subsistemelor relevante. Certificatele i autoriza ii le de siguran  sunt revizuite la intervale periodice, ceea ce nu este i cazul 
autoriza iei de punere în func iune. Cu toate acestea, autoriza ia de punere în func iune r mâne întotdeauna valabil , cu 
excep ia modific ri lor substan iale care afecteaz  starea de func ionare nominal  a unui vehicul (caracteristici tehnice) care pot 
surveni, de exemplu, în cazul reînnoiri i sau moderniz rii, în func ie de amploarea lucr ri lor. Prin urmare, modific ri le privind 
exploatarea de c tre o ÎF sunt reglementate de Directiva 2004/49/CE, iar modific ri le privind starea de func ionare nominal  a 
unui vehicul sau subsistem sunt reglementate de procesul de autorizare în conformitate cu Directiva 2008/57/CE.

Pag. 13. Recomandarea 5.3. Compatibil itatea tehnic , integrarea în siguran i compatibil itatea dintre vehicule

Pag. 13-14. Recomandarea 5.3.1. Compatibil itatea tehnic
Compatibil itatea tehnic  este una dintre „cerin ele esen iale” care trebuie îndeplinite de „sistemul feroviar, subsistemele i 
elementele constitutive de interoperabilitate, inclusiv interfe ele” (articolul 4).
Compatibil itatea tehnic  este definit  în anexa III la Directiva 2008/57/CE: „Caracteristicile tehnice ale infrastructurii i ale 
instala ii lor fixe trebuie s  fie compatibile între ele i cu cele ale trenurilor ce urmeaz  a se folosi în sistemul feroviar.” De 
asemenea, aceasta este specificat  pentru diferite subsisteme structurale (anexa III punctele 2.2.3, 2.3.2 i 2.4.3).
În plus, anexa I sec iunea 3 identific  compatibil itatea tehnic  drept o piatr  de temelie pentru calitatea servicii lor, 
performan a, siguran a i costurile sistemului feroviar.
O ÎF care exploateaz  un tren trebuie s tie dac  un anumit traseu este capabil s  sus in  exploatarea trenului s u, adic  dac  
acesta este compatibil din punct de vedere tehnic.
În consecin , STI-urile con in specifica ii le necesare pentru ca subsistemul i interfe ele sale s  fie interoperabile i s  
îndeplineasc  cerin ele esen iale (inclusiv cea privind compatibil itatea tehnic ). Prin urmare, în cazul în care exist i se aplic  
anumite STI-uri relevante, verificarea compatibil it i i tehnice trebuie efectuat  prin raportare la STI-uri [articolul 17 alineatul 
(2)].
În cazul în care nu exist  o STI relevant  care s  reglementeze cerin a esen ial  de compatibil itate tehnic  (de exemplu, 
interfa a cu sistemele vechi de semnalizare/de protec ie a trenului, infrastructura neconform  cu STI, energie i subsisteme 
CCS), se aplic  normele na ionale.
Aceasta înseamn  c , pân  când toate interfe ele cu toate p ile re elei sunt reglementate de STI-uri, SM trebuie s  pun  în 
aplicare norme care specific  orice cerin e suplimentare la cele din STI-uri, care sunt necesare pentru compatibil itatea tehnic  
dintre vehicule i p ile neconforme cu STI ale re elei pentru care respectivele SM sunt responsabile. Aceasta include, de 
exemplu, cerin ele anterioare pentru sistemele de control al vitezei trenurilor la bord astfel încât sistemele CCS de la bordul 
vehiculelor s  poat  fi proiectate, instalate i verificate ca fi ind capabile s  citeasc i s  reac ioneze la semnalele trimise de 
transponderul de cale din sistemul anterior.
Pe parcursul etapei de tranzi ie, este posibil ca anumite SM s  nu îndeplineasc  cerin a de a avea instituit un set complet de 
norme na ionale transparente (articolul 17) pentru a reglementa interfa a dintre vehicul i re ea în cazul în care nu exist  o STI 
relevant  la fel de detaliat  ca celelalte STI-uri. Aceasta se poate datora faptului c  specifica ii le interfe elor respective, 
necesare pentru a conserva nivelurile existente de interoperabilitate na ional , au fost reglementate anterior de normele 
interne ale întreprinderilor feroviare na ionale. În acest caz, uti l izarea metodelor de evaluare a riscurilor pentru a demonstra 
compatibil itatea tehnic  pe baza celui de-al doilea i a celui de-al treilea principiu al MSC privind evaluarea riscurilor nu este 
recomandabil  deoarece aceasta poate conduce la incompatibil itatea specifica ii lor de interfa  între proiecte i pierderea 
interoperabilit i i .
 [vezi mai sus Pag. 1 Recomandarea 1. (7)] Pag. 11 Recomandarea 26

Concluzie: Compatibil itatea tehnic  la interfa a dintre re ea i vehicule este esen ial  pentru siguran . De i aspectul privind 
siguran a acestui tip de interfa  poate fi demonstrat prin intermediul celui de-al doilea i al celui de-al treilea principiu al MSC 
privind evaluarea riscurilor, este necesar, din motive de interoperabilitate, s  se demonstreze compatibil itatea tehnic  cu 
ajutorul unei abord ri bazate pe norme (primul principiu al MSC privind evaluarea riscurilor), inclusiv cu ajutorul normelor UE 
armonizate, cum ar STI sau EN sau, în cazul în care nu exist  astfel de norme, pe baza normelor na ionale notificate.

Compatibil itatea tehnic  la interfa a dintre re ea i vehicule este esen ial  pentru siguran . De i siguran a în aceast  interfa  ar 
putea fi demonstrat  prin uti l izarea sistemelor de referin  sau a estim rilor de risc explicite, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr 352/2009 al Consiliului din 29 april ie 2009 privind adoptarea unei metode comune de siguran  pentru evaluarea 
riscului i evaluarea  (CSM RA), din motive de interoperabilitate, compatibil itatea tehnic  ar trebui s  fie dovedit  în baza unor 
norme armonizate ale Uniunii, care sunt STI-urile, sau, în cazul în care nu exist  astfel de norme, pe baza normelor na ionale. 
Prin urmare, din motive de interoperabilitate, trebuie s  fie demonstrate interfe e între vehicul i re ea, folosind o abordare 
bazat  pe norme.
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În momentul autoriz rii punerii în func iune a subsistemelor structurale, SM verific  dac  subsistemele respective sunt 
proiectate, construite i instalate astfel încât s  îndeplineasc  cerin ele esen iale i verific , în special, dac  acestea sunt 
integrate în siguran  în sistemul în care sunt introduse [articolul 15 alineatul (1)] cu scopul de a asigura exploatarea în 
siguran  a sistemului feroviar i gestionarea riscurilor asociate acestuia.

În acest sens i ca regul  general , trebuie s  se demonstreze urm toarele:

— pentru punerea în func iune a unui subsistem individual, integrarea în siguran  dintre subsistemul respectiv i toate celelalte 
subsisteme în care acesta este integrat;

— pentru punerea în func iune a unui vehicul, integrarea în siguran  dintre subsistemele relevante ale vehiculului (doar în 
cazul primei autoriz ri) i integrarea în siguran  dintre vehicul i re eaua în cauz .

Cu toate acestea, verific ri le privind integrarea în siguran  nu sunt necesare în toate circumstan ele; de exemplu, în cazul 
vehiculelor i în condi ii specifice, capitolul V din Directiva 2008/57/CE a eliminat astfel de obliga ii cu privire la vehiculele 
care au fost deja autorizate într-un anumit SM i care sunt exploatate în alt SM.

Integrarea în siguran  face parte din cerin ele esen iale [articolul 15 alineatul (1)]. Prin urmare, aceasta este reglementat , ca 
regul  general , de STI-uri sau de normele na ionale (articolul 17).

În momentul demonstr ri i integr rii în siguran  prin aplicarea MSC privind evaluarea riscurilor, solicitantul va trebui:

— s  fac  referire la cerin ele STI-urilor sau la normele na ionale, prin aplicarea primului principiu de acceptare a riscurilor 
„uti l izarea codurilor de practic ”; sau

— dac  subiectul nu este reglementat de STI i normele na ionale, s  efectueze o estimare explicit  a riscurilor sau un studiu 
similar pentru a identifica cerin ele l ips  (cel de-al treilea i cel de-al doilea principiu al MSC privind evaluarea riscurilor), care 
trebuie f cute publice, astfel încât ANS s  recunoasc  transparen a acestora.
Conform celor men ionate în MSC privind evaluarea riscurilor, aplicarea MSC privind evaluarea riscurilor pentru integrarea în 
siguran  nu trebuie s  conduc  la cerin e contrare celor prev zute în STI-uri. Prin analogie, aceasta se aplic , de asemenea, 
normelor na ionale. Aceasta înseamn  c , în cazul în care exist  cerin e STI sau norme na ionale, acestea sunt obligatorii. În 
Concluzii:

— În cazul în care interfa a dintre un vehicul i o re ea este reglementat  de o cerin  STI sau o norm  na ional , solicitantul o 
consider  drept cod de practic , iar pericolul (pericolele) pentru care au fost identificate cerin ele într-o astfel de STI sau norm  
na ional  este (sunt) considerat(e) drept verificat(e) prin îndeplinirea cerin elor STI sau ale normei na ionale. Aceasta înseamn  

 dac  cerin ele STI sau ale normei na ionale acoper  cerin a esen ial  privind siguran a (adic  toate pericolele relevante), 
integrarea în siguran  este demonstrat  prin punerea în aplicare a STI sau a normei na ionale respective.

Dac  exist  pericole în privin a c rora nu exist  cerin e în STI sau în normele na ionale, aceasta înseamn  c  STI sau normele 
na ionale nu îndeplinesc în totalitate cerin ele esen iale, iar neregula în cauz  trebuie abordat  în conformitate cu articolul 7. 
Aceste „cerin e lips ” trebuie avute în vedere în cadrul unor revizuiri viitoare ale STI-urilor pentru a ajunge progresiv la 
reglementarea complet  a interfe elor interoperabile de c tre STI-uri. Între timp, riscurile sunt gestionate de c tre solicitant, prin 
— Pentru a asigura interoperabilitatea, este necesar ca integrarea în siguran i compatibil itatea tehnic  dintre vehicul i re ea 

 fie demonstrate prin intermediul unei abord ri bazate pe norme. În acest scop, STI trebuie s  reglementeze în totalitate 
ambele aspecte.
Trebuie remarcat faptul c  toate cerin ele de autorizare a punerii în func iune sunt incluse în Directiva 2008/57/CE i c  atât 
Directiva 2008/57/CE, cât i Directiva 2004/49/CE sunt respectate simultan. Aceasta înseamn  c :
— Dac , pentru a men ine nivelul existent de siguran  în temeiul Directivei 2004/49/CE, sunt necesare cerin e în afara celor 
prev zute de STI-uri i mai exigente decât acestea, atunci pentru a nu restric iona circula ia trenurilor conforme cu STI, aceste 
cerin e trebuie:
— s  ia forma cerin elor privind infrastructura sau exploatarea (care urmeaz  s  fie incluse în STI-urile relevante drept cazuri 
specifice justificate în mod corespunz tor); sau
— dac  o m sur  referitoare la un vehicul este inevitabil , aceasta trebuie inclus  în STI drept caz specific justificat în mod 
corespunz tor.
— SM nu trebuie s  invoce Directiva 2004/49/CE pentru a impune cerin e suplimentare privind autoriza ia de punere în 
func iune.
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Atunci când preg tesc trenurile, ÎF trebuie s  uti l izeze vehicule care sunt, din punct de vedere tehnic, compatibile cu re eaua i 
care s  poat  fi, de asemenea, cuplate între ele. Întrucât alegerea sistemului de cuplare poate r mâne la discre ia ÎF pentru 
gestionarea propriului parc sau a unei în elegeri între mai multe ÎF pentru gestionarea unui parc comun, nu exist  dovezi care 

 sugereze c , pentru interoperabilitate sau pentru un nivel optim de armonizare, toate vehiculele feroviare trebuie s  prezinte 
Cu toate acestea, întrucât în urma cupl ri i vehiculele trebuie s  r mân  sigure, STI trebuie s  includ  cel pu in cerin ele 
func ionale referitoare la cupl  care trebuie verificate în contextul procedurii de verificare „CE”.
O situa ie specific  vizeaz  vagoanele util izate în transportul cu vagoane izolate în re eaua cu ecartament standard. Având în 
vedere dimensiunea acestui parc, o specifica ie privind cuplarea standard ar putea fi introdus  în cadrul STI; cu toate acestea, 
având în vedere c  aceasta nu este necesar  pentru interoperabilitate, specifica ia privind cuplarea nu ar trebui s  fie 
obligatorie pentru toate vagoanele, ci doar aplicabil  vagoanelor care util izeaz  sistemul standard de cuplare. Agen ia 
Concluzie: Dac  STI include o specifica ie de compatibil itate între vehicule, specifica ia respectiv  este verificat  ca parte a 
procedurii de verificare „CE”. Cu toate acestea, nu exist  dovezi care s  sugereze c , pentru interoperabilitate, toate 
vehiculele feroviare trebuie s  prezinte acela i sistem de cuplare.
Pag. 15. Recomandarea 5.4. Autoriza ii în cazul vehiculelor care sunt conforme cu STI i în cazul celor care nu sunt conforme 
cu STI
Pag. 15-16. Recomandarea 5.4.1.  Autorizarea vehiculelor conforme cu STI

Dispozi i i le privind autoriza ia ini ial  sunt prev zute la articolul 22 din Directiva 2008/57/CE.

Dac  toate subsistemele care compun vehiculul au fost autorizate în conformitate cu capitolul IV din Directiva 2008/57/CE, SM 
autorizeaz  în mod direct un vehicul f  verific ri suplimentare, deoarece acestea au fost deja incluse în verific ri le efectuate 
în cadrul procedurii de punere în func iune a subsistemelor, inclusiv compatibil itatea tehnic i integrarea în siguran  [articolul 
15 i articolul 22 alineatul (2) l itera (a)]. În cazurile în care subsistemele care compun vehiculul nu au fost autorizate în 
conformitate cu capitolul IV din Directiva 2008/57/CE, urm toarele paragrafe sunt relevante.

În cazul vehiculelor ale c ror subsisteme prezint  toate declara ii le de verificare „CE” relevante, exist  dou  tipuri de 
compatibil itate tehnic : unul între subsistemele din cadrul vehiculului, iar cel lalt între vehicul i re ea [articolul 22 alineatul (2) 
l itera (b)].
În mod similar, s-a dispus efectuarea unei verific ri separate a integr rii în siguran  atât în ceea ce prive te subsistemele care 
compun vehiculul, cât i între vehicule i re ea.
OD verific  conformitatea cu normele na ionale referitoare la puncte deschise i cazuri specifice.

În ceea ce prive te autoriza ii le suplimentare, se aplic  articolul 23 din Directiva 2008/57/CE.
Directiva 2008/57/CE asigur  recunoa terea reciproc  a diferitelor modalit i de îndeplinire a cerin elor esen iale pentru a evita 
noile verific ri ca parte a unei autoriza ii suplimentare.
În acest caz, ANS poate mandata doar cerin e suplimentare sau analize suplimentare de evaluare a riscurilor (pe baza MSC 
privind evaluarea riscurilor) referitoare la:
— compatibil itatea tehnic  dintre vehicul i re eaua în cauz , inclusiv normele na ionale aplicabile punctelor deschise 
necesare pentru a asigura aceast  compatibil itate; i
— normele na ionale aplicabile cazurilor specifice identificate în mod corespunz tor în STI-uri.
Concluzie: SM nu trebuie s  pun  în discu ie normele na ionale care reglementeaz  punctele deschise care nu se refer  la 
compatibil itatea tehnic  dintre vehicul i re ea.
Cu toate acestea, acest lucru nu înseamn  c  normele na ionale care nu se refer  la compatibil itatea tehnic  dintre vehicul i 
re ea sunt considerate automat drept echivalente i, prin urmare, clasificate drept apar inând grupa A în documentul de 
referin . Aceasta înseamn  c  documentul de referin , în contextul vehiculelor conforme cu STI, este util izat doar în cazul 
punctelor deschise referitoare la compatibil itatea tehnic  dintre vehicul i re ea sau în cazuri specifice. Doar în ultimele dou  
Exemplu: Nu sunt necesare verific ri suplimentare pentru o autoriza ie suplimentar  a vehiculelor conforme cu STI CCS care 
circul  pe linii le conforme cu STI CCS (cu condi ia ca ambele s  fi fost certificate ca fi ind pe deplin conforme cu specifica ii le 
men ionate în Decizia 2010/79/CE a Comisiei ( 1 ).
i

În cazul în care un vehicul conform cu STI CCS prime te o autoriza ie suplimentar  pentru o re ea neconform  cu STI CCS, 
atunci verific ri le referitoare la CCS acoper  doar compatibil itatea tehnic  dintre sistemul la bord i sistemele CCS din re ea.
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Vehiculele neconforme cu STI sunt cele care nu respect  toate STI-urile în vigoare, inclusiv cele care fac obiectul derog rilor, 
sau cele în cazul c rora o parte semnificativ  a cerin elor esen iale nu este prev zut  în una sau mai multe STI-uri. În cel de-al 
doilea caz, de i un vehicul poate respecta toate STI-urile relevante, termenul „neconform cu STI” este util izat doar pentru 
asigurarea simplit i i .
Pentru autoriza ia ini ial  se aplic  articolul 24 din Directiva 2008/57/CE. Acesta este un proces foarte similar celui uti l izat în 
cazul vehiculelor conforme cu STI. Principala diferen  const  în faptul c  domeniul verific ri lor care urmeaz  s  fie efectuate 
în raport cu normele na ionale este definit de lista de parametri din documentul de referin  – în timp ce, în cazul vehiculelor 
conforme cu STI, domeniul verific ri lor care urmeaz  s  fie efectuate în raport cu normele na ionale este determinat de 
Cu toate acestea, pentru p ile reglementate de STI-uri, se aplic  procedura de verificare „CE”; aceasta include 
compatibil itatea tehnic  i integrarea în siguran , astfel cum sunt descrise la sec iunile anterioare.
În ceea ce prive te autoriza ia suplimentar , se aplic  articolul 25 din Directiva 2008/57/CE.
În acest caz, domeniul verific ri lor este mai larg i mai pu in l imitat decât în cazul vehiculelor conforme cu STI. SM poate 
invoca orice norme pe care le consider  necesare pentru îndeplinirea cerin elor esen iale cu condi ia ca acestea s  fac  referire 
la parametrii inclu i în documentul de referin . Cu toate acestea:

— SM nu pot s  pun  sub semnul îndoieli i p ile neintegrate în re ea ale autoriza iei ini iale, cu excep ia cazului în care 
acestea demonstreaz  solicitantului c  exist  un risc semnificativ în materie de siguran . Aceast  op iune nu este disponibil  
pentru ANS cu privire la vehiculele conforme cu STI i nici cu privire la vehiculele neconforme cu STI dac  normele care 
reglementeaz  parametrul respectiv apar in grupei „A”. Întrucât punerea sub semnul îndoieli i nu aduce atingere liberei circula ii 
a subsistemelor (articolul 16), prima verificare a cerin elor esen iale pentru subsisteme de c tre SM devine prioritar , dup  care 
ANS poate invoca efectuarea verific ri lor doar dac  primele verific ri nu erau cuprinse într-o declara ie de verificare „CE”.

SM pot solicita o evaluare a riscurilor sau teste pentru a verifica conformitatea cu normele na ionale în ceea ce prive te 
registrele de exploatare i demonstrarea compatibil it i i re elei, îns  dup  intrarea în vigoare a documentului de referin  doar 
pentru normele grupelor B i C.

Numeroase SM fac distinc ie între cerin ele care se aplic  vehiculelor autorizate existente i cele aplicate pentru autorizarea 
vehiculelor noi i modernizate/reînnoite. În cazul în care se face o solicitare de autoriza ie suplimentar  pentru un vehicul 
neconform cu STI existent într-un al doilea SM, articolul 25 permite acestuia din urm  s  verifice doar compatibil itatea cu 
re eaua celui de-al doilea SM. Cel de-al doilea SM respect  autoriza ia ini ial  chiar dac  aceasta a fost emis  în cadrul unui 
regim anterior, cu excep ia cazului în care exist  un risc semnificativ în materie de siguran . Acest lucru este în concordan  cu 
necesitatea de a se evita discriminarea între vehiculele care au fost autorizate ini ial într-un anumit SM i vehiculele care au 
fost autorizate ini ial în alt SM.
În consecin , pentru mai mult  claritate, SM trebuie s  specifice clar în normele sale na ionale dispozi i i le care se aplic  
tuturor subsistemelor puse în func iune i normele care trebuie s  fie respectate doar de subsistemele noi i 
modernizate/reînnoite care urmeaz  s  fie autorizate pentru punerea în func iune.

Autorizarea de tip
Pag. 17. Recomandarea 5.5. Autorizarea unor tipuri de vehicule Pag. 17 Recomandarea 15

Directiva 2008/57/CE prevede dou  proceduri pentru autoriza ia de tip:

— Un tip de vehicul poate fi autorizat ini ial [articolul 26 alineatul (1)] pe baza examin rii de tip f  ca alte vehicule de 
acela i tip s  fie autorizate pentru punerea în func iune (termenul „examinare de tip” nu este l imitat la o examinare de birou a 
schi elor, ci include toate testele necesare ale unui prototip). Dac  un tip este autorizat, atunci orice autoriza ii ale vehiculelor 
trebuie s  se bazeze pe o declara ie de conformitate cu tipul în cauz , f  verific ri suplimentare [articolul 26 alineatul (3)].

Caracteristicile de proiectare a st ri i de func ionare ale unui vehicul care sunt evaluate pentru autorizare sunt caracteristicile 
asociate cu tipul de vehicul. Un tip de vehicul poate fi primul autorizat în conformitate cu articolul 26(1) din Directiva 
2008/57/CE i apoi vehiculele individuale de acest tip (inclusiv o serie de vehicule individuale) pot fi autorizate prin verificarea 
conformit i i acestora cu tipul în conformitate cu articolul 26(3) din Directiva 2008/57/CE. Alternativ, autorizarea primului vehicul 
de tip va conferi o autoriza ie de tip de vehicul în conformitate cu articolul 26(2) din Directiva 2008/57/CE. Acest lucru permite, 
de asemenea, vehiculelor individuale ulterioare de acela i tip s  fie autorizate prin verificarea conformit i i de tip în 
conformitate cu articolul 26(3) din Directiva 2008/57/CE. Acest concept de autorizare al tipului de vehicule permite fabrican ilor 

 plaseze pe pia i în catalogul lor tipuri de vehicule, i, astfel, s  le ofere clien ilor beneficiul unei autoriza ii, f  s  fi 
construit deja vehiculele individuale ale unor astfel de tipuri pe care le poate comanda un client. Unul dintre obiectivele acestui 
concept este de a elimina o mare parte din riscul de autorizare din partea celor care vor procura vehicule de acest tip.

sau

— Un vehicul individual poate fi autorizat ini ial, caz în care tipul trebuie s  fie autorizat simultan [Articolul 26 alineatul (2)].
De asemenea, dac  un vehicul ob ine o autoriza ie suplimentar  pentru punerea în func iune într-un al doilea SM, atunci tipul 
de vehicul trebuie s  fie autorizat în cel de-al doilea SM, iar autoriza ii le ulterioare ale vehiculului în cel de-al doilea SM se 
bazeaz  pe o declara ie de conformitate cu tipul în cauz , f  verific ri suplimentare.



Pag. 17. Recomandarea 5.6. Autorizarea vehiculelor care circul  în cadrul sau în afara TEN
Domeniul geografic de aplicare a STI-urilor adoptate pân  în prezent este partea feroviar  a re elei TEN-T (anexa I). La 29 
april ie 2010, Comisia a mandatat agen ia s  extind  domeniul de aplicare a STI-urilor.
Astfel cum prevede articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, pân  la intrarea în vigoare a extinderii domeniului de 
aplicare a STI-urilor la întreaga re ea feroviar :
(a) autoriza ii le de punere în func iune:

— a subsistemelor de vehicule i control-comand i semnalizare la bord, a c ror uti l izare este prev zut  cel pu in par ial pe 
partea de re ea care nu este înc  cuprins  în domeniul de aplicare a STI-urilor, pentru partea respectiv  a re elei;

— a subsistemelor de infrastructur , energie i control-comand i semnalizare pe calea ferat  pe acele p i de re ea care nu 
sunt înc  cuprinse în domeniul de aplicare a STI-urilor,
se acord  în conformitate cu normele na ionale men ionate la articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE ( 1 );
(b) autoriza ii le de punere în func iune a vehiculelor a c ror uti l izare este prev zut  uneori pe partea de re ea care nu este înc  
cuprins  în domeniul de aplicare a STI-urilor, pentru partea respectiv  a re elei, se acord  în conformitate cu articolele 21-27 i 
cu normele na ionale men ionate la articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE.
Aceasta înseamn  c , pentru a fi autorizat pentru o re ea complet  a unui SM, un vehicul trebuie s  fie verificat în raport cu 
dou  seturi de norme în primul caz (unul pentru re eaua TEN-T i un altul pentru re eaua din afara TEN), cu excep ia cazului în 
care SM a hot rât altfel în legisla ia sa na ional  de transpunere a Directivei 2008/57/CE, respectiv în raport cu un singur set de 
norme dac  vehiculul este exploatat ocazional în afara TEN.
Pag. 18. Recomandarea 5.7. Autorizarea vehiculelor din ri le ter e
Principiul general este c , înainte de a fi uti l izat într-o re ea, un vehicul care provine dintr-o ar  ter  trebuie ini ial s  
primeasc  autoriza ia de punere în func iune din partea autorit i i na ionale de siguran  competent  pentru re eaua respectiv  
[articolul 21 alineatul (1)].
În cazul vehiculelor care circul  între un stat membru i o ar  ter , într-o re ea al c rei ecartament este diferit de cel al re elei 
feroviare principale din cadrul Comunit i i i care face obiectul cazurilor specifice sau derog rilor, pot fi aplicate acordurile 
interna ionale [articolul 21 alineatul (11)]. Acesta este în general cazul vehiculelor care circul  între statele baltice i ri le ter e 
care util izeaz  ecartament rusesc.
Ca excep ie de la normele generale, autoriza ii le de punere în func iune care au fost acordate înainte de 19 iulie 2008, inclusiv 
cele acordate în temeiul acordurilor interna ionale, cum ar fi RIC i RIV, r mân valabile în conformitate cu condi ii le în temeiul 

rora au fost acordate autoriza ii le [articolul 21 alineatul (12)].
În cele din urm , în ceea ce prive te acordurile interna ionale, trebuie amintit faptul c , în cazul în care UE este parte la astfel 
de acorduri, normele acordurilor respective sunt obligatorii pentru UE i statele sale membre. De exemplu, în momentul în care 
UE va fi membru cu drepturi depline al COTIF 99 i va aplica apendicele ATMF revizuit, vehiculele autorizate într-o ar  ter  
care aplic  COTIF vor avea acces la re eaua UE dac  au fost autorizate de c tre o autoritate competent  pe baza unor cerin e 
identice sau echivalente cu cele în vigoare în UE i în urma unei proceduri similare de evaluare a conformit i i. Apendicele 
ATMF revizuit specific  condi ii le care conduc la recunoa terea reciproc  a autoriza ii lor emise în interiorul i în afara UE, 
accesul în UE fi ind, prin urmare, posibil f  o autoriza ie suplimentar , care ar fi necesar  pentru vagoanele de marf  în mod 
similar cu vechiul regim RIV.
Pag. 18. Recomandarea 6. Procesul care trebuie urmat dup  autorizare

Pag. 18. Recomandarea 6.1. Formarea trenului

Dup  ce vehiculele au fost autorizate, ÎF le poate util iza pentru a forma un tren.
STI OPE (sec iunea 4.2.2.5, Compunerea trenului) prevede c  ÎF define te normele i procedurile privind formarea trenului i 
constrângerile aplicate acestui proces (de exemplu, gabaritul înc rc turii vagoanelor de marf  deschise, plasarea de diverse 

rfuri periculoase într-o anumit  pozi ie, asigurarea unei trac iuni i a unei for e de frânare corespunz toare). Procesele care 
trebuie s  respecte aceste norme sunt reglementate de SMS al ÎF.



Pag. 18-19. Recomandarea 6.2. Recunoa terea compatibil it i i traseului
SMS al ÎF reglementeaz  procedurile de asigurare a compatibil it i i trenului cu traseul (de exemplu, lungimea maxim , tipul 
de electrificare, curbele cu raze minime). SMS al ÎF va trebui s  ia în considerare dispozi i i le/ condi ii le referitoare la 
exploatarea trenului reglementate de STI OPE ( 1 ) i normele na ionale.
Înainte ca ÎF s  ob in  accesul la re ea pentru un tren din partea unui AI, ÎF trebuie s  cunoasc  întâi natura accesului oferit 
spre vânzare de AI. ÎF trebuie s  se asigure c  traseul pentru care urmeaz  s  achizi ioneze accesul este capabil s  sus in  
vehiculele i trenurile pe care inten ioneaz  s  le exploateze.
În cadrul registrului de infrastructur , ÎF trebuie s  identifice informa iile privind natura infrastructurii necesare pentru a stabil i 
dac  trenul pe care inten ioneaz  s  îl exploateze este compatibil cu traseul specific. Pentru fiecare parametru, AI trebuie s  
descrie în registru valorile l imit  ale parametrilor interfe ei la care este men inut  sec iunea de traseu. Registrul trebuie s  
reglementeze, de asemenea, cazul de conformitate atunci când STI prezint  un num r de op iuni sau permite AI s  uti l izeze 
normele na ionale.
ÎF se bazeaz  pe integritatea acestor informa ii pentru a asigura exploatarea în siguran  a trenurilor lor.
Obliga ia AI de a face public  natura infrastructurii deja existente în prezent (Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European i 
a Consiliului ( 1 ) în ceea ce prive te accesul la re ea; Directiva 2004/49/CE, Directiva 2008/57/CE i STI OPE în ceea ce 
prive te exploatarea). Pân  la intrarea în vigoare, complet i opera ional , a registrului de infrastructur , AI trebuie s  publice 
aceste informa ii sub o alt  form . Acest lucru nu abiliteaz  AI s  impun  niciun fel de o a doua autoriza ie pentru 
vehiculele/trenurile ÎF. Dup  ce ÎF a stabil it, cu ajutorul registrului de infrastructur i al dosarului tehnic al vehiculelor, luând în 
considerare restric ii le privind autoriza ia de punere în func iune a vehiculului, c  traseul este compatibil cu vehiculele pe care 
inten ioneaz  s  le uti l izeze în tren, aceasta trebuie ulterior s  fac  referire la dispozi i i le STI OPE (în special sec iunile 4.2.2.5 
„Compunerea trenului”, 4.2.2.6 „Frânarea trenului” i 4.2.2.7 „Asigurarea st ri i de func ionare a trenului”) pentru a stabil i dac  
exist  restric ii feroviare care împiedic  exploatarea trenului pe traseul respectiv (de exemplu, l imite de vitez , l imite privind 
lungimea trenului, l imite privind alimentarea cu curent electric).
Dup  ce ÎF a stabil it compatibil itatea dintre traseu i tren, aceasta poate exploata trenul în cauz .

Este important de remarcat faptul c  Directiva 2004/49/CE prevede c  atât AI, cât i ÎF sunt responsabile pentru p ile lor de 
sistem. ÎF r spunde exclusiv de exploatarea în siguran  a trenurilor sale. Rolul AI este l imitat la gestionarea infrastructurii i, 
prin urmare, nu r spunde de exploatarea trenurilor decât în m sura în care autorizeaz  circula ia acestora.

Pag.19. Recomandarea 6.3. Ob inerea trasei (alocarea capacit i lor)
Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE stipuleaz  c  „Întreprinderile feroviare au dreptul, în mod nediscriminatoriu, la 
setul minim de presta ii i de acces, prin intermediul re elei la infrastructurile de servicii prev zute în anexa II. Furnizarea 
servicii lor men ionate la anexa II punctul 2 se realizeaz  în mod nediscriminatoriu, iar cererile întreprinderilor feroviare pot fi 
respinse doar dac  exist  alte op iuni viabile în condi ii le pie ei”.
În consecin , ÎF au drept de acces; ÎF nu trebuie s  solicite permisiunea/autoriza ia/acordul AI pentru acces, iar AI nu trebuie s  
impun  o „autoriza ie pentru vehicul sau tren” sau un proces de „acceptare” (de exemplu, o anumit  form  de „acceptare de 
traseu”) ca parte a regimului de acces. Toate aspectele privind siguran a i compatibil itatea tehnic  sunt reglementate de 
directivele privind interoperabilitatea i siguran a, ANS fi ind singura în m sur  s  elibereze autoriza ii, iar ÎF este obligat  s  se 
asigure c  vehiculele i trenurile pe care le uti l izeaz  sunt compatibile cu infrastructura.
Dac  pe parcursul unui proces de autorizare, un AI sau o ÎF are îndoieli cu privire la autoriza ia de punere în func iune a unui 
vehicul sau echipament fix al unei alte p i, AI sau ÎF respectiv  trebuie s  notifice acest lucru p ii în cauz i, dac  nu 
prime te un r spuns satisf tor, s  înainteze chestiunea c tre ANS, care trebuie s  ia în considerare observa ii le respective în 
decizia de autorizare.

Dac  un AI sau o ÎF are îndoieli cu privire la uti l izarea unui anumit vehicul sau piese de echipament fix pe o l inie specific , AI 
sau ÎF respectiv  trebuie s  notifice acest lucru p ii în cauz  pentru a ajunge la o solu ie de comun acord. În caz contrar, AI 
sau ÎF în cauz  trebuie s  înainteze chestiunea c tre ANS, care ia hot râri în func ie de competen ele pe care le are.

Cu toate acestea, de i AI nu au rol de autorizare în procesul de autorizare a vehiculului, în temeiul Directivei 2001/14/CE 
ace tia se fac responsabili de alocarea capacit i lor. Alocarea unei trase de tren reprezint  de fapt alocarea capacit i i de 
infrastructur  feroviar  trenurilor. În anumite cazuri, este posibil s  nu existe capacit i suficiente pentru solu ionarea tuturor 
solicit ri lor înaintate de ÎF pentru alocarea capacit i lor. În acest caz, se aplic  normele Directivei 2001/14/CE.
Pag.19. Recomandarea 7. Modific ri ale unui susbsistem sau v ehicul care este deja autorizat



Pag.19-20. Recomandarea 7.1. Procedura aplicabil
Subsistemele respect  STI-urile în vigoare la momentul punerii în func iune, moderniz rii sau reînnoiri i lor [articolul 5 alineatul 
(2)]. Cu toate acestea, modernizarea sau reînnoirea nu conduce în mod automat la o nou  autoriza ie de punere în func iune a 
subsistemelor în cauz .

În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2008/57/CE, SM, care examineaz  dosarul înaintat de entitatea contractant  sau 
produc tor i ine seama de strategia de punere în aplicare a STI-urilor, va hot rî în ce m sur  lucr ri le presupun o nou  
autoriza ie de punere în func iune. În cazul unei autoriza ii noi, SM hot te în ce m sur  este necesar  aplicarea STI-urilor în 
cazul proiectului. O nou  autoriza ie de punere în func iune este necesar  atunci când nivelul general de siguran  a 
subsistemului în cauz  poate fi afectat în mod negativ de lucr ri le prev zute (atunci când lucr ri le modific  în mod semnificativ 
condi ii le de func ionare nominal  pentru un subsistem – caracteristicile tehnice reglementate de STI sau de normele tehnice 
na ionale). Dac  condi ii le de func ionare nominal  nu sunt modificate, atunci nu este necesar  o autoriza ie nou .

În ceea ce prive te procedura de verificare „CE” a subsistemelor, întrucât modernizarea sau reînnoirea poate s  nu vizeze 
întregul subsistem, solicitantul poate solicita o „declara ie intermediar  de verificare” pentru partea modernizat /reînnoit i 
certificatul aferent emis de c tre ON, precum i declara ia solicitantului (anexa VI ( 1 )). Cu toate acestea, dac  este necesar  o 
nou  autoriza ie de punere în func iune, sunt necesare, de asemenea, un certificat i o declara ie „CE” a procedurii de verificare 
pentru acordarea autoriza iei. În acest caz, certificatele i declara ia relevante indic  trimiterea exact  la STI-uri sau p i din 
acestea care nu au fost examinate în ceea ce prive te conformitatea pe parcursul procedurii de verificare „CE”.

Pag.20. Recomandarea 7.2. Leg tura dintre cazuri specifice, derog ri i aplicarea par ial  a STI-urilor în caz de 
reînnoire/modernizare
Directiva 2008/57/CE nu prevede o ierarhie între derog ri (articolul 9, cazuri specifice [articolul 5 alineatul (5)] i aplicarea 
par ial  a STI-urilor în caz de reînnoire/modernizare (articolul 20).

În ceea ce prive te op iunea privind derog rile viitoare care urmeaz  s  fie solicitate i cazurile specifice care vor fi prev zute în 
STI, se recomand  luarea în considerare a urm toarelor principii de c tre p ile relevante pentru a reduce birocra ia:

— cazurile identificate de nerespectare permanent  a sistemului int  specificat în capitolul 4 din STI-uri trebuie abordate prin 
intermediul cazurilor specifice: se evit  astfel numeroase solicit ri de derogare inutile (SM trebuie s  declare necesitatea 
cazurilor specifice în momentul redact ri i STI pentru a le include în respectiva STI);
— cazurile identificate de nerespectare temporar  sau local /unic  a unei STI trebuie abordate prin intermediul solicit ri lor de 
derogare viitoare: se evit  astfel numeroase cazuri specifice inutile în STI.
În momentul implement rii unui proiect, trebuie adresate urm toarele întreb ri, în urm toarea ordine:

(a) Este posibil  aplicarea unui sistem int ?

(b) Dac  nu, exist  un caz specific specificat în STI?

(c) Dac  nu, este acesta un caz de solicitare de derogare?
(d) Dac  nu i dac  este vorba de un proiect de modernizare/reînnoire, care parte a sistemului int  poate fi aplicat ? (În 
anumite cazuri, strategia de punere în aplicare a STI poate con ine dispozi i i referitoare la acest subiect.)
În cazurile (a) i (b), SM poate lua hot râri f  interven ia Comisiei sau a unui alt SM. În cazurile (c) i (d), Comisia i SM în 
cauz  vor avea acces la informa ii i, în anumite cazuri, vor putea interveni:
— prin intermediul procedurii de comitologie (Comisia i toate SM);

— sau prin intermediul unei discu ii bilaterale (Comisia i SM relevante).
În cazurile (c) i (d), aplicarea par ial  a STI nu este recomandat  în cazul infrastructurii i a echipamentelor de cale deoarece 
aceasta poate împiedica libera circula ie a trenurilor pentru o perioad  de timp îndelungat . Aplicarea par ial  a STI în cazul 
materialului rulant este mai pu in oneroas , întrucât aceasta afecteaz  doar de in torul vehiculului i ÎF care îl uti l izeaz . În 
cele din urm , furnizarea informa iilor solicitate în temeiul articolului 20 alineatul (2) este important  pentru a stabil i 
dezvoltarea/revizii le viitoare ale STI-urilor i progresul în ceea ce prive te interoperabilitatea. De asemenea, aceasta permite 
Comisiei s  verifice aplicarea corect  a Directivei 2008/57/CE.
Reamintim c  pot exista cazuri specifice i derog ri i în cazul proiectelor noi.

Pag.21. Recomandarea 8. Roluri i responsabilit i
Directiva 2008/57/CE define te o serie de roluri i responsabilit i pentru un set de entit i. În anumite cazuri, o entitate poate 
îndeplini una sau mai multe responsabilit i. În anumite cazuri, aceste entit i pot subcontracta anumite sarcini, îns  nu pot 
crea cerin e, roluri sau responsabilit i noi. Un subcontractor este vizat de acelea i constrângeri ca i entit i le responsabile i 
trebuie s  ac ioneze ca acestea. Entit i le subcontractante sunt pe deplin responsabile.



Pag. 21. Recomandarea 8.1. Solicitantul autoriza iei de punere în func iune
„Solicitantul” nu este o entitate unic ; acesta este partea care prezint  solicitarea relevant . Directiva 2008/57/CE prevede 
posibil itatea ca solicitan ii s  prezinte solicit ri pentru urm toarele:
— declara ii intermediare de verificare;

— verificarea CE;

— verificarea în conformitate cu normele na ionale;

— evaluarea MSC (Regulamentul nr. 352/2009 al Comisiei);

— autoriza ia de punere în func iune a subsistemului;

— autoriza ia ini ial  de punere în func iune a vehiculului;

— autoriza ia suplimentar  de punere în func iune a vehiculului;

— autorizarea unor tipuri de vehicule.

Solicitantul unei autoriza ii de punere în func iune a subsistemului:

— elaboreaz  solicitarea privind autoriza ia de punere în func iune a subsistemului;

— se asigur  c  subsistemul a fost supus procedurii de verificare i pune la dispozi ia ANS probele necesare;

— poate r spunde de urm toarele, în temeiul articolului 20
„În caz de reînnoire sau de modernizare, entitatea contractant  sau fabricantul transmite statului membru respectiv un dosar 
care descrie proiectul.”;
— dup  caz, invit  organismul de evaluare pentru MSC privind evaluarea riscurilor s  elaboreze raportul de evaluare a 
siguran ei.
În mod similar, solicitantul autoriza iei de punere în func iune a vehiculului:

— formuleaz  solicitarea;
— prezint  un „dosar” (articolul 23 – vehicule conforme cu STI) sau un „dosar tehnic” (articolul 25 – vehicule neconforme cu 
STI) în cazul autoriza ii lor suplimentare.
Observa ia 1: Dac  o ÎF sau un AI se întâmpl  s  solicite o autoriza ie de punere în func iune, acestora le revin toate 
responsabilit i le alocate solicitantului pentru autorizarea punerii în func iune, îns  aceasta se întâmpl  independent de 
activitatea lor în calitate de ÎF sau AI. Faptul c  solicitantul este o ÎF sau un AI (sau chiar o alt  întreprindere) nu afecteaz  
rolurile i responsabilit i le sale în calitate de solicitant al unei autoriza ii de punere în func iune.
Observa ia 2: Solicitantul autoriza iei de punere în func iune nu este în mod necesar solicitantul procedurii de verificare „CE” i 
al procedurii na ionale de verificare. De exemplu, un produc tor poate solicita o procedur  complet  de verificare pentru un 
vehicul (selecteaz i invit  unul sau mai multe ON, întocme te declara ia „CE”, solicit  verificarea conformit i i cu normele 
na ionale de c tre OD, precum i evaluarea riscurilor), iar apoi proprietarul sau de in torul vehiculului poate solicita autoriza ia 
Pag. 22. Recomandarea 8.2. Întreprindere feroviar  (ÎF)

ÎF este una dintre entit i le (împreun  cu produc torii, de in torii etc.) care pot ac iona în calitate de solicitan i.
Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE face referire la obliga ia prev zut  de Directiva 2004/49/CE cu privire la 
SMS ale ÎF pentru a se asigura îndeplinirea cerin elor esen iale de c tre subsistem i vehicule. Prin urmare, aceasta include 
obliga ia de men inere a compatibil it i i tehnice. Pentru a men ine compatibil itatea tehnic , SMS al ÎF asigur  c  vehiculele 
pe care le exploateaz  sunt între inute în conformitate cu STI-urile i normele na ionale care definesc cerin ele de 
compatibil itate tehnic  dintre vehicule i infrastructur .
Pag. 22. Recomandarea 8.3. Administrator de infrastructur  (AI)
Aceast  sec iune se aplic  exclusiv AI exclusiv în calitate de administrator de infrastructur , i nu de operator care 
inspecteaz /între ine/exploateaz  trenurile.
AI r spunde direct în contextul facil it ri i procesului de autorizare. În cazul testelor suplimentare solicitate de c tre ANS, articolul 
23 alineatul (6) prevede c  „Administratorul infrastructurii, prin consultare cu solicitantul, depune toate eforturile pentru a 
garanta c  orice test se poate efectua în termen de trei luni de la data depunerii cererii solicitantului”.
În plus, articolul 15 alineatul (3) face referire la obliga ia din Directiva 2004/49/CE conform c reia SMS ale AI trebuie s  
asigure c  subsistemele acestora îndeplinesc cerin ele esen iale. Aceasta conduce la obliga ia de men inere a compatibil it i i 
tehnice.
Pentru ca un AI s  î i îndeplineasc  obliga ia de men inere a compatibil it i i tehnice (împreun  cu celelalte cerin e esen iale) 
pe parcursul uti l iz ri i vehiculelor în re ea, AI, ca parte a SMS s u, trebuie s  î i între in  subsistemele în conformitate cu STI-
urile i normele na ionale care definesc cerin ele de compatibil itate tehnic  între vehicule i infrastructur . În cazul în care 
re eaua nu respect  STI-urile sau normele na ionale, AI trebuie s  o între in  în func ie de un set de limite declarate i 
publicate în RINF.
Pentru a men ine compatibil itatea tehnic , AI – ca parte a SMS s u – trebuie s  informeze ÎF în leg tur  cu natura 
infrastructurii diverselor sale sec iuni de traseu prin descrierea parametrilor i f când referire la specifica ii le registrului de 
infrastructur . Pentru a se asigura c  compatibil itatea sec iunii de traseu cu trenurile este men inut  în timp, AI trebuie s  
gestioneze i s  între in  infrastructura pentru a r mâne în l imitele declarate i s  notifice ÎF în leg tur  cu modific ri le privind 
natura acesteia.
De asemenea, AI reprezint  una dintre entit i le (împreun  cu produc torii, de in torii etc.) care pot ac iona în calitate de 
solicitan i.



Pag. 22. Recomandarea 8.4. Entitatea responsabil  cu între inerea (ECM)
Articolul 14 litera (a) din Directiva 2004/49/CE modificat  prin Directiva 2008/110/CE prevede c , înainte de a fi pus în 
func iune, fiec rui vehicul trebuie s  i se atribuie o ECM.
Având în vedere faptul c  autoriza ia de punere în func iune este independent  de exploatarea vehiculului de c tre o ÎF sau de 
între inerea acestuia de c tre o ECM i c  Directiva 2004/49/CE face referire la exploatarea (util izarea) i între inerea 
vehiculelor, ECM poate fi atribuit  înainte sau dup  ce un vehicul a primit autoriza ia de punere în func iune, îns  întotdeauna 
înainte de înmatricularea acestuia în registrul na ional al vehiculelor (ECM este un câmp obligatoriu în RNV) i înainte de 
punerea efectiv  în func iune a acestuia sau de util izarea sa în re ea.
De asemenea, rezult  c  ECM nu joac  niciun rol i nu este relevant  pentru procesul de autorizare.

Roluri i responsabilit i
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Organismele notificate verific  conformitatea cu STI-urile i redacteaz  certificatul de verificare „CE” destinat solicitantului.

Organismele notificate verific  conformitatea cu STI-urile i întocmesc un certificat de conformitate "CE" destinat solicitantului. 
Articolul 18(2) din Directiva 2008/57/CE prevede c  verificarea organismul notificat "acoper , de asemenea, verificarea 
interfe elor subsistemului în cauz  cu sistemul în care este încorporat, pe baza informa iilor disponibile în STI-ul relevant i în 
registrele prev zute la articolele 34 i 35 ". Acest lucru implic  faptul c  organismul notificat are un rol în verificarea 
compatibil it i i tehnice cu alte subsisteme, care este în concordan  cu faptul c  compatibil itatea tehnic  este acoperit  de STI. 
Domeniul de aplicare al acestor controale se limiteaz  la STI-urile relevante. Fiecare organism notificat întocme te un dosar 
tehnic cu privire la verific ri le care le-au efectuat. 

Articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2008/57/CE prevede c  verificarea ON „include, de asemenea, verificarea interfe elor 
subsistemului în cauz  cu sistemul în care este încorporat, pe baza informa iilor disponibile în STI relevant i în registrele 
prev zute la articolele 34 i 35”.
Aceasta înseamn  c  ON joac  un rol în verificarea compatibil it i i tehnice cu alte subsisteme, în conformitate cu faptul c  
compatibil itatea tehnic  este reglementat  de STI-uri. Domeniul acestor verific ri se limiteaz  la STI relevante.
Fiecare ON întocme te un dosar tehnic cu privire la verific ri le efectuate.

Pag. 23. Recomandarea 8.6. Organism desemnat (OD)
Conform articolului 17 din Directiva 2008/57/CE, „Cu aceast  ocazie (atunci când se aplic  normele na ionale), statele membre 
desemneaz i organismele responsabile pentru efectuarea, în cazul acestor norme tehnice, a procedurii de verificare 
men ionate la articolul 18” (Procedura de stabil ire a declara iei de verificare „CE”).
Aceasta indic  faptul c , în cazul în care se aplic  normele na ionale, OD efectueaz  aceea i procedur  ca i ON i întocme te 
un dosar tehnic cu privire la verific ri le efectuate.
Pag. 23. Recomandarea 8.7. Autoritatea na ional  de siguran  (ANS)

ANS ac ioneaz  în numele SM pentru acordarea autoriza iei de punere în func iune.
Sarcinile ANS sunt descrise la articolul 16 din Directiva 2004/49/CE. În ceea ce prive te procedura de luare a decizii lor, ANS ia 
o decizie în termen de patru luni de la furnizarea tuturor informa iilor solicitate, f  a aduce atingere termenelor specifice 
prev zute la articolul 21 din Directiva 2008/57/CE. Aceasta înseamn  c  termenul de patru luni este aplicabil, de exemplu, 
cazului privind solicitarea autoriza iei ini iale de punere în func iune a vehiculului.
Datorit  faptului c  procedurile pot dura câteva luni, se recomand  ca normele care urmeaz  s  fie aplicate de c tre ANS 
pentru un proces specific de autorizare s  fie cele în vigoare la data solicit ri i i s  nu se impun  norme noi pe parcursul 
procesului ulterior de autorizare.
În cazul m surilor de urgen  pe care statele membre le pot impune în urma accidentelor sau a incidentelor, statele membre 
trebuie s  aib  grij  s  recunoasc  c  SMS al ÎF este cel mai important mecanism de gestionare a noilor riscuri privind 
exploatarea vehiculelor care pot fi constatate pe parcursul anchetelor sau rezultatelor privind accidentele/incidentele în 
contextul monitoriz ri i.
Chiar dac  un stat membru consider  c  este necesar  adoptarea urgent  a unei noi norme de autorizare pentru punerea în 
func iune, acesta trebuie s  respecte procedurile specificate în legisla ia european  aplicabil , inclusiv notificarea Comisiei în 
leg tur  cu proiectul respectiv în temeiul Directivei 98/34/CE sau al Directivei 2004/49/CE. Astfel de norme sunt prev zute, 
aplicate i respectate într-o manier  deschis i nediscriminatorie i nu ar trebui s  creeze bariere suplimentare inutile pentru 
sistemul european de transport feroviar.
În plus, experien a verific ri i efectuate în urma tragicului accident de la Viareggio din iunie 2009 a demonstrat faptul c , 
înainte de a adopta m suri na ionale de urgen , autorit i le competente ar trebui s  fac  schimb de informa ii prin intermediul 
re elei/grupului de lucru instituit de AEF; acest mecanism de coordonare îmbun te calitatea i neutralitatea analizei, 
precum i modalitatea de selec ionare a m surilor corespunz toare, în mod obligatoriu sau voluntar, la nivel european sau 
na ional.



Pag. 23. Recomandarea 8.8. Stat membru (SM)

SM r spunde de transpunerea directivelor în legisla ia intern i de asigurarea respect ri i acestora.
În ceea ce prive te autoriza ii le de punere în func iune, SM r spunde – în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2008/57/CE 
– de elaborarea i notificarea listei de norme na ionale pentru reglementarea cerin elor esen iale în cazul derog rilor, al 
cazurilor specifice (dac  este necesar pentru respectivele cazuri specifice), în cazul punctelor deschise sau al l ipsei STI-urilor 
relevante. De asemenea, SM desemneaz  organismele responsabile cu verificarea conformit i i cu normele na ionale i le 
pune la dispozi ia AI, ÎF i a solicitan ilor pentru autorizarea punerii în func iune.
În l ipsa unor STI-uri relevante, SM trebuie s  uti l izeze, s  fac  publice i s  aplice normele care reglementeaz  cerin ele 
esen iale, inclusiv cea privind compatibil itatea tehnic  dintre vehicule i re eaua acestora. Pentru a conserva interoperabilitatea 
na ional i pentru a evita discriminarea între solicitan i, aceste norme trebuie s  fie la fel de detaliate ca STI-urile i s  
prezinte cerin e clare (de exemplu, acestea trebuie s  specifice valorile parametrilor relevan i i metodele de evaluare a 
conformit i i).
De asemenea, SM r spunde de notificarea ON i OD.
Pag. 23-24. Recomandarea 8.9. Organismul de evaluare în contextul MSC privind evaluarea riscurilor (organismul de evaluare 
MSC)
Organismul de evaluare MSC este implicat în verificarea integr rii în siguran  atunci când acest lucru este prev zut de articolul 
15 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, astfel cum este prev zut în MSC privind evaluarea riscurilor.
ANS poate ac iona ca organism de evaluare MSC în contextul acord rii autoriza iei de punere în func iune:
— în contextul procedurii de verificare „CE” a subsistemului, în cazul în care STI prevede interven ia unui organism de evaluare 
MSC [articolul 7 alineatul (3) din MSC privind evaluarea riscurilor];
— astfel cum prevede MSC privind evaluarea riscurilor [articolul 2 alineatul (2) l itera (b), articolul 5 alineatul (1) l itera (a) i 
articolul 7 alineatul (2) din MSC privind evaluarea riscurilor].
Cu toate acestea, în cazul în care ANS ac ioneaz  în calitate de organism de evaluare MSC, aceast  sarcin  ar trebui s  fie 
separat  func ional i efectuat  de persoane care nu sunt responsabile pentru solicitarea autoriza iei de punere în func iune i 
de decizia aferent  de acordare a acestei autoriza ii.
Pag. 24. Recomandarea 9. Registre

Pag. 24. Recomandarea 9.1. Documentul de referin  al re elei
Documentul de referin  al re elei este o cerin  prev zut  la articolul 3 din Directiva 2001/14/CE în calitate de instrument de 
acordare a drepturilor de acces, astfel încât AI s  poat  furniza informa iile necesare privind, printre altele, „natura infrastructurii” 
disponibile, care permite ÎF s  solicite capacit i le pentru un anumit traseu. ÎF trebuie s  cunoasc  natura infrastructurii pe 
traseu pentru a putea stabil i dac  traseul respectiv este compatibil cu trenul.
În urma analiz ri i documentelor de referin  ale re elelor pe care le are AI, rezult  c  informa iile furnizate nu sunt armonizate 
sau suficiente pentru verificarea compatibil it i i tehnice dintre tren i re ea. În contextul reform rii Directivei 2001/14/CE, pentru 
a preveni sarcinile prea dificile i suprapunerile, documentul de referin  al re elei i registrul de infrastructur  trebuie s  fie 
compatibile în ceea ce prive te informa iile privind „natura infrastructurii”.
Pag. 24. Recomandarea 9.2. Registrul de infrastructur  (RINF)

Registrul de infrastructur  a fost introdus ca instrument de asigurare a compatibil it i i între trenuri i trasee i pentru a descrie 
conformitatea infrastructurii noi, reînnoite i modernizate puse în func iune în temeiul Directivei 2001/16/CE. Domeniul de 
aplicare al acestuia a fost l imitat la TEN-T. A fost necesar  descrierea con inutul registrului de infrastructur  în STI relevante.

Articolul 35 din Directiva 2008/57/CE a confirmat abordarea i a extins domeniul de aplicare a registrului de infrastructur  la 
întreaga re ea.
În consecin , registrul de infrastructur  extins trebuie s  furnizeze informa iile necesare pentru a stabil i compatibil itatea într-un 
mod armonizat i pentru a asigura aplicarea Directivei 2008/57/CE în ceea ce prive te natura infrastructurii, în conformitate cu 
Directiva 2001/14/CE.
Prin urmare, în cazul în care „natura infrastructurii” se modific  într-o m sur  care afecteaz  compatibil itatea trenurilor, 
descrierea re elei trebuie actualizat  în conformitate cu specifica ii le care urmeaz  s  fie adoptate (articolul 35).
Pentru a eficientiza verificarea compatibil it i i , este necesar  alinierea parametrilor registrului de infrastructur  cu registrul 
european al tipurilor de vehicule autorizate



Pag. 24-25. Recomandarea 9.3. Registrul european al tipurilor de vehicule autorizate (RETVA)
Registrul european al tipurilor de vehicule autorizate trebuie s  identifice, în mod punctual, toate tipurile de vehicule autorizate 
pentru a fi puse în func iune în re eaua feroviar  comunitar  pentru a servi în urm toarele scopuri:
— pentru a permite ANS s  simplifice autoriza ia de punere în func iune a vehiculelor care respect  un tip autorizat;
— pentru a facil ita procesul de acceptare reciproc  prin furnizarea de informa ii suplimentare privind tipurile de vehicule 
autorizate;
— pentru a permite organiza ii lor interesate de derularea unei afaceri în domeniul feroviar (întreprindere feroviar , proprietar 
sau de in tor de vehicule, companie de leasing etc.) s  cunoasc  tipurile de vehicule care au primit autoriza ia de punere în 
func iune în fiecare SM i pentru a oferi solicitan ilor o certitudine rezonabil  a rezultatelor în leg tur  cu solicitarea autoriza iei 
de punere în func iune a unui vehicul;
— pentru a permite ANS, organismelor de investigare etc. s  identifice principalele caracteristici tehnice ale unui vehicul care a 
primit autoriza ia de punere în func iune;RO L 95/24 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 8.4.2011
pentru a permite agen iei s  identifice informa iile privind tipurile autorizate în diferite SM, f cându-se o distinc ie între 
vehiculele conforme cu STI i vehiculele neconforme cu STI; i
— pentru a permite organiza ii lor interesate de derularea unei afaceri în domeniul feroviar s  î i formeze o p rere cu privire la 
tipurile de vehicule care pot fi compatibile cu o anumit  re ea. Registrul nu trebuie s  serveasc  drept verificare final  a 
compatibil it i i tehnice a unui tren cu re eaua sau sec iunea de traseu a unei re ele, deoarece un tren poate s  nu fie 
compatibil cu un anumit traseu chiar dac  toate vehiculele din care este format trenul sunt compatibile cu traseul respectiv. 
Compatibil itatea dintre tren i traseu este reglementat  de dispozi i i le STI OPE (a se vedea sec iunea 5 din prezentul 
document);
— pentru a cunoa te restric ii le corespunz toare unui anumit tip de vehicul.

Pag. 25. Recomandarea 9.4. Registrul na ional al vehiculelor (RNV)

RNV trebuie util izat pentru a identifica vehiculele autorizate i pentru a servi la:

— înregistrarea autoriza iei i a num rului de identificare alocat vehiculelor;

— c utarea unor informa ii concise, pe teritoriul Europei, referitoare la un anumit vehicul;

— stabil irea contactului cu proprietarul i de in torul; i

— identificarea ECM atribuit  fiec rui vehicul pus în func iune.

Pag. 25. Recomandarea 9.5. Document de referin
Articolul 27 din Directiva 2008/57/CE solicit  adoptarea unui document de referin  referitor la normele na ionale aplicate de 
SM în momentul punerii în func iune a vehiculelor. Acesta este util izat:
— pentru a defini parametrii care trebuie verifica i pentru autorizarea vehiculului – care trebuie s  fie aceia i cu parametrii care 
trebuie defini i în STI; i
— pentru a înregistra echivalen a i clasificarea normelor na ionale privind autorizarea vehiculelor cu scopul de a facil ita 
recunoa terea reciproc .
Documentul de referin  va fi uti l izat pentru toate autoriza ii le de punere în func iune care fac obiectul Directivei 2008/57/CE i 
în cazul c rora se solicit  respectarea normelor na ionale. Sunt vizate l inii le din cadrul i din afara TEN. În ceea ce prive te 
vehiculele conforme cu STI, acesta permite verificarea compatibil it i i tehnice cu re eaua i respectarea normelor na ionale 
referitoare la cazuri specifice, precum i închiderea punctelor deschise referitoare la compatibil itatea tehnic  dintre vehicul i 
re ea. În ceea ce prive te vehiculele neconforme cu STI, documentul de referin  permite compararea normelor na ionale 
referitoare la l ista parametrilor care trebuie verifica i de ANS în momentul acord rii autoriza iei, cu excep ia, dup  caz, a 
aspectelor reglementate de o anumit  STI.
Pag. 25. Recomandarea 9.6. Lista marcajelor de in torilor de vehicule (MDV)
Registrul actualizat este publicat în mod periodic pe site-ul internet al agen iei (în prezent, acesta este publicat în prima zi de 
miercuri a fiec rei luni).
Un marcaj al de in torilor de vehicule (MDV) este un cod format din 2-5 litere înscrise pe fiecare vehicul.

MDV reprezint  numele întreg sau abrevierea numelui de in torului vehiculului, pe cât posibil în mod recognoscibil.
Un MDV este unic în toate ri le reglementate de STI OPE i în toate ri le care iau parte la un acord care implic  aplicarea 
sistemului de numerotare a vehiculelor i marcajul de in torilor de vehicule, astfel cum sunt descrise în STI OPE.
Un MDV poate fi uti l izat în re ea doar dup  ce a fost publicat în prealabil de c tre un organism central (AEF sau OTIF).

Pag. 25. Recomandarea 10. Grafice priv ind procedurile de autorizare în temeiul Directiv ei 2008/57/CE
Procedurile care trebuie urmate pentru autorizarea punerii în func iune a subsistemelor i a vehiculelor sunt i lustrate în figurile 
ata ate.
Observa ie: În pofida aparentei complexit i a procedurilor, trebuie remarcat faptul c  anumite ac iuni pot fi desf urate 
simultan de acela i actor. În plus, anumite proceduri suplimentare de autorizare a aceluia i vehicul pot fi efectuate simultan cu 
autoriza ia ini ial .



Pag. 26 Figura 1
Articolul 15 priv ind APF a subsistemelor fixe

Pag. 26 Figura 3
Articolul 22 alineatul (2) litera (b) priv ind APF ini ial  a v ehiculelor conforme cu STI

Pag. 27. Figura 3

Articolul 22 alineatul (2) litera (b) priv ind APF ini ial  a v ehiculelor conforme cu STI



Pag. 27 Figura 4
Articolul 23 alineatul (1) priv ind APF suplimentare ale v ehiculelor „care merg pretutindeni” conforme cu STI

Pag. 28 Figura 5
Articolul 23 privind APF suplimentare ale vehiculelor conforme cu STI

Pag 28 Figura 6
Articolul 24 priv ind APF ini ial  a v ehiculelor neconforme cu STI

Pag. 29 Figura 7
Articolul 25 priv ind APF suplimentare ale v ehiculelor neconforme cu STI

Pag. 29. LIST  DE ABREVIERI



Abreviere - Defini ie

CCS - Control-comand i semnalizare

MSC privind evaluarea riscurilor - Metode de siguran  comune privind evaluarea riscurilor

OD - Organism desemnat

ECM - Entit i responsabile cu între inerea

RETVA - Registrul european al tipurilor de vehicule autorizate

IC - Elemente constitutive de interoperabilitate

AI - Administrator de infrastructur

SM - Stat (state) membru (membre)

NNTR - Norme tehnice na ionale notificate

ON - Organism notificat

ANS - Autorit i na ionale de siguran

RNV - Registrul na ional al vehiculelor

JOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

STI OPE - STI „Exploatarea i managementul traficului”

RINF - Registrul de infrastructur

ÎF - Întreprindere feroviar

SMS - Sistem de management al siguran ei

TEN-T - Re eaua Transeuropean  de Transport

STI - Specifica ii tehnice de interoperabilitate

MDV - Lista marcajelor de in torilor de vehicule

Pag. 2 (4) 
Comisia a adoptat Recomandarea sa 2011/217 pe 27.03.2011 privind autorizarea pentru punerea în func iune a subsistemelor 
structurale i vehiculelor conform Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European i Consiliului. Scopul acesteia a fost de a 
clarifica procedura de autorizare a punerii în func iune a subsistemelor structurale i a vehiculelor prev zut  în Directiva 
2008/57/CE.
Pag. 2 (5) 

Pentru a discuta i analiza întreb rile privind punerea în func iune a subsistemelor structurale i vehiculelor care au ap rut ca 
urmare a adopt rii Recomand rii Comisiei 2011/217/UE, Comisia a întocmit o grup  de lucru pentru procesul de autorizare al 
vehiculelor în 2011. Raportul final al acestei grupe de lucru a fost publicat pe site-ul de internet al Agen iei în iulie 2012.

Pag. 2 (6) 
Pe 30 ianuarie 2013, Comisia a adoptat propunerile sale legislative pentru un al patrulea pachet feroviar. Aceste propuneri iau 
în considerare rezultatele grupului de lucru men ionat mai sus i includ un procedeu îmbun it pentru autorizarea vehiculelor 
i subsistemelor. Clarific ri le din prezenta recomandare sunt necesare pentru optimizarea punerii în aplicare a cadrului de lucru 

actual. 



Pag. 2 (7) 
De aceea este necesar  extinderea Recomand rii Comisiei 2011/217/UE pentru a acoperi alte aspecte legate de procesul de 
autorizare i pentru a clarifica mai multe dintre urm toarele probleme:
– leg tura dintre cerin ele esen iale, specifica ii le tehnice pentru interoperabilitate (STI-uri) i legisla ia na ional ; 

– uti l izarea metodelor comune de siguran  pentru scopuri de autorizare;

– integritatea STI-urilor i a legisla iei na ionale;

– verific ri le care sunt în afara domeniului autoriz rii pentru punerea în func iune;

– testarea;

– declara ia de verificare a fabricantului sau entit i i contractante;

– recunoa terea mutual ;

– dosarul tehnic;

– rolurile i responsabilit i le înaintea, în timpul i dup  autorizare;

– rolul sistemului de management al siguran ei; 

– managementul modific ri lor.

Pag. 2-3 (8)

Pentru claritate i simplificare este preferabil  înlocuirea Recomand rii Comisiei 2011/217/UE cu aceast  Recomandare.
Defini ii                                                                                                                                                                                               

2. În scopul prezentei recomand ri, ar trebui s  se aplice defini i i le din Directivele 2008/57/CE i 2004/49/CE. În special, sunt 
folosite no iunile "operatori feroviari", "administratori de infrastructur ", "de in tori de vehicule", i "entitate responsabil  cu 
între inerea", în baza rolurilor i responsabilit i lor lor, a a cum sunt definite în articolele 3 i 4 din Directiva 2004/49/CE. Orice 
entitate care îndepline te unul din rolurile men ionate în aceste articole s-ar putea îndeplini, de asemenea, un alt rol (de 
exemplu, un operator feroviar sau un administrator de infrastructur  poate fi, de asemenea, un de in tor de vehicule). Ar trebui 

 se aplice, de asemenea, urm toarele defini i i:
(a) "starea de func ionare a proiectului" înseamn  modul de func ionare normal i condi ii le grave previzibile (inclusiv uzura), în 
intervalul i condi ii le de util izare specificate în dosarele tehnice i de între inere. Aceasta acoper  toate condi ii le în care 
subsistemul este destinat s  func ioneze i grani ele sale tehnice; 
(b) ‘caracteristicile proiectului de baz ’ înseamn  caracteristicile unui subsistem a a cum este definit în certificatul examin rii 
proiectului sau tipului;
(c) ‘integrarea sigur ’ înseamn  ac iunea de a asigura încorporarea unui element (de exemplu un nou tip de vehicul, proiect de 
re ea, subsistem, parte, component , constituent, program, procedur , organiza ie) într-un sistem mai mare, necreând un risc 
inacceptabil pentru sistemul rezultat;
(d) ‘stabil irea compatibil it i i tehnice cu re eaua’ înseamn  verificarea i documenta ia în dosarul tehnic a parametrilor tipul 
vehiculului care sunt relevante pentru compatibil itatea tehnic  cu re eaua dat i, când este aplicabil, conformitatea cu valorile 
l imit  specificate pentru aceast  re ea; parametrii include caracteristicile fizice i func iunile; verificarea trebuie s  fie efectuat  
în conformitate cu regulile aplicabile re elei date; 
(e) ‘compatibil itatea tehnic ’ înseamn  abilitatea unui sau mai multor subsisteme structurale sau p i ale lor care au cel pu in o 
interfa  comun , de a interac iona între ele în timp ce î i p streaz  statutul de exploatare al proiectului individual i nivelul lor 

teptat de performan ;
(f) ‘organismul de evaluare’ înseamn  organismul notificat, organismul desemnat sau organismul de evaluare a riscului;

(g) ‘organismul notificat’ înseamn  un organism notificat a a cum este definit în art. 2(j) al Directivei 2008/57/CE;

(h) ‘organism desemnat’ înseamn  un organism desemnat de c tre un stat membru în conformitate cu art. 17(3) al Directivei 
2008/57/CE pentru verificarea corespunderii unui subsistem cu legisla ia na ional ;
(i) ‘organismul de evaluare a riscului’ înseamn  un organism a a cum este definit în art. 3(14) al Regulamentului de 
Implementare al Comisiei (UE) nr. 402/2013 din 30.04.2013 pentru metoda comun  de siguran  pentru evaluarea riscului i de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 ;
(j) ‘declara ia de verificare CE' înseamn , pentru un subsistem, declara ia de verificare ‘CE’ stabil it  în conformitate cu art. 18 i 
Anexa V a Directivei 2008/57/CE care este o declara ie c  un subsistem întrune te cerin ele legisla iei europene relevante, 
incluzând orice legisla ie na ional  care este util izat  pentru implementarea cerin elor esen iale ale Directivei 2008/57/CE;
(k) ‘proiectul re elei’ înseamn  un proiect pentru punerea în func iune a echipamentului fix nou sau actualizat compus din unul 
sau mai multe subsisteme structurale;
(l) ‘caracteristicile re elei’ înseamn  caracteristicile unei re ele a a cum sunt descrise de STI-uri, i când este relevant de c tre 
legisla ia na ional ;
(m)   ‘dosarul tehnic principal’ înseamn  o combina ie a tuturor dosarelor strânse de solicitant a a cum este cerut de toat  
legisla ia UE aplicabil  unui subsistem;
(n)  ‘dosarul de autorizare’ înseamn  dosarul prezentat de solicitant unei autorit i na ionale de siguran  odat  cu aplicarea 
pentru autoriza ie;
(o) ‘solicitant’ înseamn  semnatarul declara iei de verificare ‘CE’ în conformitate cu art. 18 al Directivei 2008/57/CE i care cere o 
autoriza ie pentru punerea în func iune a unui subsistem. 



5. Cerin ele care reies din subsistemele func ionale i care afecteaz  proiectarea vehiculului (de exploatare) (incluzând, de 
exemplu, cerin ele de performan  opera ional ) sunt stabil ite în STI-urile structurale relevante sau, în cazul în care este permis 
prin Directiva 2008/57/CE, în normele na ionale (de exemplu, sistemele CCS de clas  B).
6. Din moment ce vehiculele sunt compuse din unul sau mai multe subsisteme, prevederile referitoare la subsistemele din 
capitolul IV din Directiva 2008/57/CE se aplic  subsistemelor relevante vehiculelor sau tipurilor de vehicule, f  a aduce 
prejudicii altor prevederi din capitolul V. 
7. Pentru autoriza ii le legate de vehiculele compuse din mai mult de un subsistem, solicitantul poate combina declara ii le de 
verificare "CE" pentru ambele subsisteme într-o singur  declara ie de verificare "CE" pentru a demonstra c  vehiculele de acest 
tip sunt ca un întreg în starea lor de exploatare, atunci când sunt integrate în sistemul feroviar, întrunesc cerin ele legisla iei 
europeane relevante, inclusiv cerin ele esen iale ale Directivei 2008/57/CE.
12. Caracteristicile tehnice men ionate la recomandarea 11 de mai sus sunt acelea i pentru orice vehicul individual al aceluia i 
tip de vehicul.
13. Nici autoriza ia de tip, nici autoriza ia de punere în func iune a unui vehicul individual ar trebui s  fie legate de orice 
parcurs, operator feroviar, de in tor sau entitate responsabil  cu între inerea (ECM). 

16. Conceptul de tip este, de asemenea, relevant pentru compatibil itate parcursului. Pentru a evalua dac  parcursul va suporta 
un tren, un operator feroviar compar  caracteristicile unui tren compus din vehicule de anumite tipuri cu informa iile furnizate de 
administratorul de infrastructur  în registrul de infrastructur . Obliga ia administratorilor de infrastructur  de a face public  natura 
infrastructurii exist  deja (Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European i Consiliului în ceea ce prive te accesul la re ea, 
Directiva 2004/49/CE, 2008/57/CE i STI-urile legate de "exploatarea i gestionarea traficului", în ceea ce prive te exploatarea). 
Pân  este înfi in at i populat registrul de infrastructur , administratorii de infrastructur  ar trebui s  publice aceste informa ii într-o 
alt  form . Acest lucru nu permite administratorilor de infrastructur  de a impune un fel de a doua autorizare a vehiculelor sau a 
trenurilor operatorilor feroviari. 

18. Pentru tipurile de vehicule care urmeaz a fi autorizate în mai mult de un stat membru (de exemplu, pentru exploatarea pe
coridoare), autorit i le na ionale de siguran pot alege s coopereze în scopul de a emite primele i alte autoriza ii în acela i
timp (de autorizare "simultan "). Acest lucru permite autorit i lor na ionale relevante de siguran de a partaja munca dintre ele
(de exemplu, fiecare dintre ele ar putea s ia un domeniu) i pentru autoritatea na ional de siguran care a emis prima
autoriza ie de a recunoa te i de a beneficia de activitatea desf urat  de alte autorit i na ionale de siguran . 

Autorizarea pentru punerea în func iune a subsistemelor instala iilor fixe 
19. Ar trebui subliniat faptul STI-uri pentru instala ii le fixe nu con in un set complet de evalu ri care trebuie respectate de
subsistemul în cauz . Cerin ele stabil ite în STI-uri includ acele elemente care sunt relevante pentru compatibil itatea
subsistemele instala ii lor fixe cu un vehicul care corespunde cu STI-urile.
20. Pentru instala ii le fixe, în afar aplicarea STI-urilor, în scopul de a întruni cerin ele esen iale ale întregii legisla ii aplicabile
a UE, statele membre pot solicita aplicarea altor norme - care nu trebuie s fie armonizate pentru a îndeplini obiectivele
Directivei 2008 / 57/EC - cum ar fi siguran a electric , ingineria civil , construc ii, sanitare, codurile de protec ie împotriva
incendiilor, etc. Aceste norme nu ar trebui s  contravin  dispozi i i lor din STI-uri.
21. Pentru un proiect de re ea compus din mai mult de un subsistem de instala ii fixe, solicitantul poate combina declara ii le de
verificare "CE" pentru fiecare subsistem într-o singur declara ie de verificare "CE" pentru proiectul re elei ca un întreg pentru a
demonstra c proiectul re elei este ca un întreg când este integrat în sistemul feroviar îndepline te cerin ele legisla iei
europene relevante, inclusiv cerin ele esen iale ale Directivei 2008/57/CE. 
22. Normele na ionale aplicabile pentru autorizarea punerii în func iune a subsistemelor de instala ii fixe ar trebui fie stabile,
transparente i nediscriminatorii. F a aduce prejudicii recomand rilor 19 i 20 de mai sus, regulile legate de cerin ele
esen iale ale sistemului feroviar prev zute de Directiva 2008/57/CE ar trebui s fie STI-uri, sau, atunci când este permis prin
Directiva 2008/57/CE, norme na ionale notificate Comisiei i puse la dispozi ie prin intermediul unei baze de date stabil ite de
Comisie. Din momentul adopt rii unui STI, statele membre nu ar trebui s adopte normele na ionale referitoare la produsele
sau p ile subsistemului reglementate de respectivul STI (cu excep ia acelor aspecte declarate în mod corespunz tor ca "puncte
deschise" în STI-uri).
23. O autoriza ie pentru punerea în func iune a subsistemelor instala ii lor fixe ar trebui se refere la caracteristicile sale
tehnice, incluzând limitele i condi ii le pentru util izare. Caracteristicile tehnice la care se face referire în autoriza ia pentru
punerea în func iune ar trebui s  fie:
– declarate de c tre solicitant,

– verificate i certificate de organismele de evaluare i

– documentate în dosarul tehnic.

To i parametrii relevan i trebuie actualiza i regulat în registrul de infrastructur .
24. Procesul de autorizare a punerii în func iune a subsistemelor instala ii fixe i exploatarea i între inerea acestor subsisteme
sunt dou  procese distincte, clar reglementate prin prevederi distincte. 

Cerin e esen iale, specifica ii tehnice pentru interoperabilitate (STI-uri) i norme na ionale
25. Directiva pentru interoperabilitatea stabile te cerin ele esen iale pentru sistemul feroviar. Acestea sunt "toate condi ii le
prev zute în Anexa III, care trebuie îndeplinite de sistemul feroviar, subsisteme i constituen ii de interoperabilitate, inclusiv
interfe ele" (Articolul 2 litera g) din Directiva 2008/57/CE). Cerin ele esen iale pentru sistemul feroviar prin urmare, sunt
exhaustive. Un stat membru sau o autoritate na ional de siguran nu pot stabil i cerin e suplimentare fa de cerin ele
esen iale.
27. În consecin , pe de o parte, STI-urile ar trebui specifice în mod exhaustiv interfe ele men ionate în Recomandarea 26.
Fiecare parametru de baz i interfa a sistemului int fie verificate în mod explicit pentru autorizare, trebuind s fie, de
asemenea, specificate în totalitate în STI-uri, împreun  cu cerin ele relevante de evaluare a conformit i i. 



28. Pe de alt parte, STI-urile ar trebui specifice numai cerin ele "în sura în care este necesar" pentru a oferi un nivel
optim de armonizare tehnic i dispozi i i imperative necesare pentru a îndeplini cerin ele esen iale ale Directivei 2008/57/CE i
pentru a atinge obiectivele stabil ite la art. 1 din aceast directiv (articolul 5(3)). STI-urile ar trebui, prin urmare, s specifice
cerin e doar la nivelul de detaliu care trebuie s fie armonizate pentru a atinge aceste obiective în timp ce îndeplinesc cerin ele
esen iale. De asemenea, ei specific interfe ele dintre subsisteme. Fiecare STI indic un subsistem int care poate fi atins
treptat într-un interval de timp rezonabil.
29. Solicitan ii trebuie s  aib  l ibertatea de a folosi solu ii tehnice la alegerea lor pentru a îndeplini cerin ele esen iale, cu 
condi ia ca specifica ii le acestor solu ii tehnice s  fie conforme cu STI-urile i alt  legisla ie aplicabil .
31. Ierarhia i nivelul de detaliu al specifica ii lor mne ionate în recomand rile 26-30 sunt i lustrate în diagrama de mai jos:

32. STI-urile nu trebuie s  repete prevederi menite s  asigure c  proiectul st ri i de func ionare a unui subsistem sau vehicul 
îndepline te cerin ele de la alte directive aplicabile. 
33. Cerin ele care reies din prevederile UE, altele decât Directiva 2008/57/CE trebuie, de asemenea, s  se aplice atunci când un 
subsistem sau un vehicul este proiectat / planificat i puse în proiectul st ri i de func ionare. Solicitantul trebuie s  se asigure c  
aceste cerin e sunt îndeplinite. 
34. F  a se aduce prejudicii recomand rilor 19-20, normele na ionale pot continua s  se aplice pentru autoriza ii numai în 
cazurile specificate de articolul 17(3) din Directiva 2008/57/CE. Acestea sunt 
– circumstan'ele unde nu sunt relevante STI-urile înc  exist , ca de exemplu:

(a) punctele deschise ale STI-urilor;

(b) re ele i vehicule nu (sunt destinate a fi) în domeniul de aplicare al STI-urilor;

(c) cerin e pentru sistemele vechi (de exemplu, interfe e de sistem care nu sunt destinate s  fie acoperite de STI-uri); 
(d) cerin e pentru vehiculele puse în func iune înainte de intrarea în vigoare a STI-urilor sau în timpul unei perioade de tranzi ie 
i care nu sunt în conformitate cu STI-urile;

–  derog ri, pentru care se aplic  art. 9 al Directivei 2008/57/CE;

–  cazurile specifice definite în STI-uri, care includ varia iuni na ionale în sistemul int .
35. În cazurile enumerate în Recomandarea 34, statele membre ar trebui s  se bazeze pe, s  fac  publice, i s  aplice norme 
care s  reglementeze cerin ele esen iale, inclusiv compatibil itatea tehnic  dintre vehicule i re eaua lor. În scopul de a men ine 
nivelul existent de interoperabilitate i a evita discriminarea între solicitan i, aceste norme ar trebui s  fie la acela i nivel de 
detaliere ca STI-urile i l ipsite de ambiguitate la cerin ele lor (de exemplu, acestea ar trebui s  specifice valori pentru parametrii 
relevan i i metodele de evaluare a conformit i i).
                          Utilizarea metodelor comune de siguran  pentru ev aluarea de risc i ev aluare (CSM RA) 

i sistemul de management al siguran ei (SMS)

38. CSM RA este mandatar în contextul autoriz rii pentru punerea în func iune doar în urm toarele cazuri:
(a) atunci când este necesar pentru un anumit subiect de un STI sau norm na ional aplicabil în conformitate cu articolul
17(3) din Directiva 2008/57/CE;
(b) În conformitate cu articolul 15(1) din Directiva 2008/57/CE pentru a se efectua integrarea în siguran a subsistemelor în
cazul în care nu sunt disponibile normele mandatare. 
În toate celelalte cazuri, uti l izarea CSM RA nu este obligatorie în cadrul unei astfel de autoriza ii. 

39. Termenul “integrare sigur ” poate fi uti l izat pentru a acoperi :

(a)  integrarea sigur  dintre elementele care compun un subsistem; 

(b)  itegrarea sigur  între subsistemele care constituie un vehicul sau un proiect de re ea;

i, pentru vehicule:

(c)  integrarea sigur  a unui vehicul cu caracteristicile re elei 
(d)  integrarea sigur a vehiculelor în SMS-ul operatorilor feroviari. Aceasta include interfe ele între vehicule, interfe e cu
personalul care va opera subsistemul, precum i activit i le de între inere de c tre o ECM. 
(e)  integrarea sigur  a unui tren cu parcursurile specifice pe care le exploateaz ; 

i pentru proiectele re elei:

(f)  integrarea sigur  a unui proiect de re ea cu caracteristicile vehiculului definite în STI-urile i normele na ionale,
(g)  integrarea sigur a proiectelor de re ea în SMS-ul a administratorului de infrastructur . Aceasta include interfe e între proiect
i p ile adiacente ale re elei (sec iuni de linie), interfe ele cu personalul care va opera proiectul de re ea i activit i le de

între inere de c tre administratorul de infrastructur sau contractorii s i. safe integration of network project into the SMS of the
infrastructure manager,
(h) integrarea sigur  a unui proiect de re ea cu anumite trenuri care opereaz  peste el.



40. În ceea ce prive te rela ia dintre integrarea sigur i autoriza ia de punere în func iune a vehiculelor:
–  Literele (a), (b) i (c) de recomandarea 39 ar trebui fie realizate înainte de autorizarea de punere în func iune. Orice
condi ie i l imitele de util izare derivate din acestea (de exemplu, orice limit ri pentru compunerea trenului, inclusiv de
func ionare în mai multe unit i sau exploatarea locomotivelor, împreun cu vehiculele care formeaz trenul), ar trebui s fie
men ionate în dosarul tehnic amintit la articolul 18(3) din Directiva 2008/57/CE, în a a fel încât util izatorul subsistemului sau
vehiculului autorizat s  poat  aplica aceste condi ii i l imite de util izare în func ie de SMS-uri sale; 
–  Litera (d) din recomandarea 39 nu este parte din procesul de autorizare. Ar trebui fie efectuate de tre operatorul feroviar
în mod corespunz tor în contul tuturor condi ii lor i l imitelor de util izare, care rezult din punctele (a), (b) i (c) i verificarea
conformit i i cu STI-urile i normele na ionale aplicabile; 
– Litera (e) din recomandarea 39 nu este parte din procesul de autorizare. Ar trebui fie efectuat de tre operatorul feroviar,
în baza tuturor informa iilor care îi sunt necesare unui operator feroviar pentru a determina caracteristicile trenului i de a stabili
compatibil itatea tren-cale (de exemplu, condi ii de util izare, valorile parametrilor interfe ei) care rezult de la punctele (a), (b) i
(c), precum i informa iile con inute în registrul de infrastructur . 
41. În ceea ce prive te util izarea CSM RA pentru a verifica integrarea sigur  înainte de autoriza ia de punere în func iune:
–  Litera (a) din recomandarea 39 este pe deplin în domeniul de aplicare al STI-urilor care se adreseaz  unui subsistem; în cazul 
în care nu exist norme tehnice explicite care s acopere aceast problem , STI-ul poate adopta o abordare bazat pe risc,
necesita aplicarea a CSM RA i specifica la ce nivel acceptabil ar trebui s  fie controlat riscul;
– În cazul în care nu exist reguli obligatorii (STI-uri, norme na ionale), care s acopere în totalitate aceast interfa , ar trebui

 fie verificat  l itera (b) din recomandarea 39 prin uti l izarea CSM RA;
– Litera (c) din recomandarea 39 ar trebui fie acoperit în întregime de STI-uri i, în cazul prev zut de articolul 17(3) din
Directiva 2008/57/CE, normele na ionale i aceast verificare bazat pe reguli ar trebui s fie efectuat de c tre un organism
notificat sau desemnat ca parte a responsabilit i i sale pentru "verificarea interfe elor subsistemului în cauz cu sistemul în care
este încorporat " (art. 18 din Directiva 2008/57/CE), în caz contrar, cerin ele de transparen , nediscriminare i interoperabilitate
ar fi compromise. 
–  Util izarea CSM RA, prin urmare, nu este obligatorie pentru l itera (c) din recomandarea 39 pentru cazurile în care exist  STI-uri 
sau normele na ionale. În cazurile în care normele na ionale nu specific pe deplin aceast interfa (de exemplu, unele
sisteme de semnalizare mo tenite i solu ii inovatoare), aceste norme na ionale poate solicita aplicarea de CSM RA pentru
abordarea riscurilor care nu sunt acoperite. 

Integritatea STI-urilor i normelor na ionale
42. Este recunoscut faptul STI-urile au fost cute de tre un grup de exper i de la asocia ii le sectorului i autorit i le
na ionale de siguran inând seama de normele na ionale i experien a practic ca baz a lor. Ele reprezint "stadiul actual al
tehnologiei" sau cele mai bune cuno tin e disponibile care au fost elaborate de c tre Agen ie, cu ace ti exper i revizuite de

tre Comitetul men ionat la art. 29 din Directiva 2008/57/CE. Ca atare, STI-urile au fost recunoscute de statele membre ca fiind
adecvate scopului (inclusiv punctele deschise) i sunt obligatorii. Nu este parte din autoriza ie de a verifica sau de a valida
aceste cerin e obligatorii. 
43. Cu toate acestea, pentru a stra integritatea STI-urilor i a normelor na ionale, este responsabilitatea fiec rei entit i care
în orice moment, devine con tient de un poten ial deficit în STI-uri sau normele na ionale care, ca o chestiune de urgen , se
ridic îndoieli asupra lor cu o justificare deplin , prin procedurile aplicabile, astfel încât toate entit i le în cauz devin imediar
con tiente de deficitul poten ial i poat lua m surile corespunz toare.  
44. Statele membre trebuie s  m surile corespunz toare pentru a modifica deficien a sau normele na ionale incompatibile. 

45. Dac  un STI este deficient, se aplic  art. 7 al Directivei 2008/57/CE i deficien a ar trebui s  fie adresat : 

(a) ca opinie tehnic  Agen iei, sau; 

(b) o modificare a STI-ului.

sau ambele.

Depinzând de caz, un STI poate fi modificat prin:

(1) modificarea specifica iei sistemului int ,

(2)  ad ugarea cazurilor specifice, când privesc un num r limitat de state membre i nu este necesar  armonizarea la nivel UE;

(3) ad ugarea de puncte deschise, când este necesar  armonizarea la nivel UE, dar nu poate fi acoperit  explicit în STI.

Verific rile care sunt în afara domeniul autoriz rii pentru punerea în func iune 

46. Verificarea de compatibil itate tren-cale trebuie s fie independent de autorizarea de punere în func iune a unui tip de
vehicul sau un vehicul individual. Verificarea compatibil it i i tren-cale este gestionat de c tre un operator feroviar (sau un
administrator de infrastructur în cazul în care exploateaz trenuri), ca parte a procesului de planificare (de exemplu, atunci
când liciteaz pentru c i) i pe o baz zilnic prin intermediul SMS-ului s u. Operatorul feroviar trebuie s stabileasc
compatibil itatea prin ob inerea de informa ii de la administratorul de infrastructur prin intermediul registrului de infrastructur i
prin dosarul tehnic al vehiculelor stabil ite pentru autorizare i men inut ulterior. În perioada de tranzi ie, adic pân este stabil it
registrul de infrastructur i completat cu toate datele relevante pentru verificarea compatibil it i i cu re eaua, administratorii de
infrastructur  ar trebui s  furnizeze informa iile necesare operatorilor feroviari prin alte mijloace transparente.

47. Evaluarea capacit i i unui operator feroviar pentru a gestiona func ionarea i între inerea vehiculelor nu este parte a
procesului de autorizare. Acesta este acoperit de procesul de certificare de siguran i supravegherea continu de c tre
autoritatea na ional  de siguran .
48. Evaluarea capacit i i unui administrator de infrastructur de a gestiona func ionarea i între inerea proiectelor de re ea nu
este parte a procesului de autorizare. Acesta este acoperit de procesul de autorizare de siguran i supravegherea continu de

tre autoritatea na ional  de siguran .
49. Evaluarea capacit i i unui ECM de a gestiona între inerea vehiculului nu este parte a procesului de autorizare. Acesta este
acoperit prin SMS-ul operatorului feroviar. În cazul în care se aplic procesul de certificare ECM, SMS-ul operatorului feroviar
poate s in  seama de acest proces. 



50. În consecin , un solicitant pentru o autoriza ie de tip de vehicul sau pentru o autoriza ie pentru introducerea unui vehicul
individual sau subsistem în func iune nu trebuie s evalueze semnifica ia poten ialelor modific ri aduse de vehicul sau de
proiectarea subsistemului în sistemul feroviar ca un întreg. În cazul în care solicitantul este operator feroviar sau administratorul
de infrastructur care inten ioneaz exploateze acest vehicul sau subsistem, punerea în aplicare a CSM RA ca un operator
feroviar sau un administrator de infrastructur , responsabil de administrarea schimb rii la partea lor din sistemul feroviar este
independent de rolul lor ca solicitant pentru o autoriza ie de punere în func iune.
51. Practic, când fabricantul produce un proiect speficic la comanda unui operator feroviar, exist de obicei o suprapunere în
timp între: 
– declara ia de verificare a conformit i i unui subsistem structural pentru a stabil i declara ia de verificare (activitate care include
literele (a), (b) i (c) ale recomand rii 39) i
– integrarea acestui subsistem în SMS-ul operatorului feroviar sau administratorului de infrastructur (activitate care include
literele (d) i (e) ale recomand rii de 39). 
Aceasta este parte dintr-un bun management de proiect, care, în anumite condi ii, permite minimizarea diferen ei de timp dintre
autoriza ia de punere în func iune i util izarea efectiv a vehiculului sau a proiectului de re ea în exploatarea comercial . În
aceste circumstan e, autorit i le na ionale de siguran  sunt implicate în acela i timp, ca:
– o autoritate responsabil de acordarea unei autoriza ii de tip de vehicul sau pentru introducerea unui vehicul individual în
func iune, i 
– o autoritate responsabil  cu supravegherea certificatelor de siguran  sau autoriza ii lor de siguran .
Chiar dac cele dou sarcini se pot suprapune în timp, ele ar trebui fie în mod oficial independente, în primul rând fiind
solicitantul de autoriza ie i în al doilea rând operatorul feroviar sau administratorul de infrastructur care inten ioneaz
util izeze subsistemul sau vehiculul. 

Recunoa terea reciproc  a normelor i v erific rilor v ehiculelor
52. Statele membre ar trebui s recunoasc reciproc verific ri le efectuate în conformitate cu normele na ionale ale altor state
membre, cu excep ia cazurilor:
(a) nu exist  dovada compatibil it i i cu re eaua, sau

(b) un stat membru poate demonstra solicitantului un risc substan ial de siguran . 
(c) Principiul recunoa terii reciproce ar trebui se aplice cât mai mult posibil, în scopul de a preveni cerin ele inutile i verific ri
redundante, cu excep ia cazului în care acestea sunt strict necesare pentru a verifica compatibil itatea tehnic a vehiculului cu
re eaua relevant i nu sunt echivalente cu normele statului membru al primei autoriza ii.
53. În cazul autoriza ii lor suplimentare, statele membre nu ar trebui s pun sub semnul întreb rii normele na ionale aplicate
pentru o autorizare prealabil   
– acoperirea punctelor deschise nu este legat  de compatibil itatea tehnic  dintre vehicul i re ea sau;

– clasificat ca apar inând categoriei “A” în documentul de referin  ala care se face referire în art. 27(4) al Directivei 2008/57/CE.

54. a aduce prejudicii absen ei criteriului de acceptare al riscului generic din CSM privind evaluarea riscurilor, evalu rile
CSM efectuate în cadrul verific ri lor solicitate de STI-uri ar trebui s fie recunoscute reciproc în conformitate cu art. 7(4) din CSM
RA
56. Prevederile recomand rii 55 se aplic  mutatis mutandis  organismelor desemnate i normelor na ionale. 
57. În temeiul articolului 15(1) din Directiva 2008/57/CE, rolul autorit i lor na ionale de siguran în autorizarea punerii în
func iune ar trebui s fie de a efectua o verificare a documentelor care înso esc cererea de punere în func iune i furnizarea de
dovezi cu privire la caracterul adecvat al procedurii de verificare. Aceast verificare ar trebui s constea în verificarea integrit i i,
relevan ei i consisten ei dosarului de autorizare. Acesta este limitat la aspectele care in de competen a autorit i lor na ionale
de siguran  (feroviar ), a a cum sunt definite în Directiva 2004/49/CE. 
58. În cazul în care un stat membru (sau autoritate na ional de siguran ) descoper o problem cu cererea de autorizare de
punere în func iune în care un subsistem structural care face obiectul declara iei de verificare "CE" înso it de dosarul tehnic
principal nu este pe deplin conform cu Directiva 2008/57/CE i, în special, nu îndepline te cerin ele esen iale, acesta ar trebui

se aplice art. 19 din Directiva 2008/57/CE. Acest lucru se aplic , mutatis mutandis , constituen ilor de interoperabilitate în
conformitate cu art. 14 din Directiva 2008/57/CE.
59. Autorit i le na ionale de siguran  nu ar trebui s  repete vreun control efectuat ca parte a procedurii de verificare. 
60. Autorit i le na ionale de siguran nu ar trebui s încerce s efectueze sau s dubleze activitatea organismelor notificate sau
organismelor de evaluare a riscurilor.
61.  Autorit i le na ionale de siguran  nu ar trebui s  efectueze o verificare în profunzime sistematic  a activit i i desf urate de 

tre solicitant, organismul notificat, organismul desemnat i organismul de evaluare a riscului de CSM, nici o validare
sistematic a rezultatelor lor. Autorit i le na ionale de siguran pot apela la verific ri ale organismului de evaluare în discu ie
numai în cazul în care exist îndoieli justificate. În acest caz, ar trebui s fie respectate principiul propor ionalit i i (luând în
considerare nivelul de risc), nediscriminare i transparen ei. Îndoieli justificate pot ap rea, în special pe baza controalelor
men ionate la recomandarea 57, sau în cazul în care schimbul de experien a demonstrat c un subsistem similar nu
îndepline te cerin ele esen iale, a a cum sunt definite în art. 19 din Directiva 2008/57/CE. 
62. În conformitate cu art. 28(2) din Directiva 2008/57/CE pentru organismele notificate i, mutatis mutandis , pentru
organismele desemnate), statele membre ar trebui s instituie sisteme pentru a asigura competen a organismelor de evaluare i

 ia m suri pentru a aborda neconformitatea cu legisla ia aplicabil . Pentru a asigura o abordare coerent , Comisia, asistat  de 
Agen ie, ar trebui s  aib  un rol de coordonare în aceast  problem . 
63. Solicitan ii, administratorii de infrastructur i operatorii feroviari, împreun cu ECM-urile ar trebui ia în considerare
schimbul de experien cu tipurile de vehicule deja autorizate i proiectele subsistemelor sau identificarea riscurilor
neadministrate i s  pun  în aplicare ac iuni de corectare adecvate. 
64. Solicitan ii trebuie s efectueze aceste ac iuni corective înainte de cererea de autorizare i trebuie s fie obliga i s fac
acest lucru de îndat  ce este detectat  nevoia pentru acest lucru.
65. Pentru vehiculele i subsistemele aflate deja în uz, operatorii feroviari i administratorii de infrastructur ar trebui
efectueze aceste ac iuni de corectare în cadrul SMS-ului lor. SMS-urile operatorilor feroviari trebuie s se asigure c vehiculele
între inute de ECM-uri introduc în sistemul lor de între inere orice modific ri necesare.



66. A a cum înainte de autorizare rolul autorit i i na ionale de siguran nu este de a specifica o solu ie de design, similar
rolului de supraveghere al autorit i lor na ionale de siguran nu este de a prescrie m suri de corectare în cazul schimbului de
experien . În schimb, autorit i le na ionale de siguran ar trebui s monitorizeze respectarea de c tre un operator feroviar sau
un administrator de infrastructur  cu propriul SMS. Autorit i le na ionale de siguran  ar trebui s  verifice ca operatorii feroviari i 
administratorii de infrastructur defineasc , s efectueze i s administreze ac iunile de corectare adecvate, prin intermediul
propriului lor SMS.
68. Evaluarea capacit i i unui subcontractant (de exemplu, un de in tor) de a gestiona partea sa de func ionare i între inere a
vehiculelor nu este parte a procesului care duce la o autorizare. Acest lucru este acoperit de obliga ia operatorului feroviar care
util izeaz vehicule autorizate de a se asigura prin SMS-ul s u c au o entitate corespunz toare care se ocup de între inere, în
conformitate cu art. 14a din Directiva 2004/49/CE. 

69. Art. 14a(1) din Directiva 2004/49/CE, modificat prin Directiva 2008/110/CE prevede c , înainte de a fi pus în circula ie sau
a util iz ri i sale în re ea, fiecare vehicul trebuie s aib un ECM atribuit. Autoriza ia de punere în func iune este independent
de exploatarea unui vehicul de c tre un operator feroviar sau de între inerea vehiculului de c tre un ECM; în plus, Directiva
2004/49/CE se refer la func ionarea (util izarea) i între inerea vehiculelor. Prin urmare, ECM poate fi atribuit înainte sau dup
ce un vehicul a fost autorizat pentru a fi pus în func iune, dar întotdeauna înainte de a fi înregistrat în registrul na ional al
vehiculelor (ECM este un câmp obligatoriu în RNV) i înainte de a fi de fapt folosit pe re ea..

70. Organiza ii le ar trebui s gestioneze riscurile create de activitatea lor. Responsabilitatea pentru gestionarea riscurilor ar
trebui s  fie la cei care au cea mai mare capacitate de a le gestiona.
71. Cum operatorii feroviari i administratorii de infrastructur sunt singurii actori care trebuie de in certific ri de siguran i
autoriza ii de siguran , sus inute de SMS-uri, aceste organiza ii ar trebui s aib un rol-cheie pentru gestionarea contribu ii lor
altora, i pentru a lua decizii le corecte în ceea ce prive te contribu ii le lor. Acest lucru nu aduce prejudicii responsabilit i lor
altor entit i, cum ar fi de in torii, ECM-urile, fabrican ii.  
72. Împ irea responsabilit i lor opera ionale între operatorii feroviari i administratorii de infrastructur este definit în STI
pentru exploatarea i gestionarea traficului.
73. Operatorii feroviari ar trebui s  fie cât mai bine plasa i i cei mai competen i pentru a:
(a)  s identifice pericolele poten iale pentru opera iunile planificate, inclusiv de între inere, precum i s pun în aplicare

suri de control, cum ar fi verificarea la plecare; 
(b) s specifice în mod corespunz tor nevoile lor opera ionale contractorilor i furnizorilor, cum ar fi performan a necesar ,
disponibil itatea i fiabil itatea vehiculelor; 
(c)  monitorizeze performan a vehiculelor;
(d) s asigure un r spuns regulat i cuprinz tor la exploat ri i performan de in torului i ECM-ului, a a cum este
corespunz tor; i
(e)  s  efectueze revizuiri contractuale pentru a în elegere i provoca performan e contractuale.
74. Pe de alt parte, operatorii feroviari i administratorii de infrastructur ar trebui nu fie cei mai bine plasa i sau cei mai
competen i pentru a gestiona în mod direct toate riscurile pe tot drumul în jos pe lan ul de aprovizionare. În scopul de a- i
îndeplini responsabilit i le lor, operatorii feroviari i administratorii de infrastructur trebuie s elaboreze obliga ii le contractuale
pentru furnizarea de bunuri i servicii în conformitate cu sistemele lor de management al siguran ei, inând cont de
responsabilit i le legale ale altora. Dup prima util izare, este o practic standard pentru vehiculele care urmeaz fie
modificate pentru a se corecta defectele i s îmbun easc continuu performan ele lor. Gestionarea acestor schimb ri în
condi ii de siguran este responsabilitatea operatorului feroviar. Aceast responsabilitate ar trebui s fie îndeplinit prin
aplicarea procedurilor de modificare a managementului SMS-ului s i Regulamentul cu privire la evaluarea riscurilor CSM i,
atunci când a stabili dac exist restric ii feroviare care împiedic exploatarea trenului pe traseul respectiv (de exemplu, limite
de vitez , limite privind lungimea trenului, l imite privind alimentarea cu curent electric).din partea celor care vor procura
vehicule de acest tip.e.  
75. Operatorii feroviari, administratorii de infrastructur , ECM-urile i de in torii trebuie s se asigure c vor primi orice sprij in de
care ar putea avea nevoie, pe toat  durata procesului prev zut în contractul cu fabricantul. 
76.  Înainte ca operatorul feroviar ob in accesul la re ea pentru tren de la administratorii de infrastructur , ar trebui tie
mai întâi natura accesului pe care administratorul infrastructurii l-a oferit spre vânzare. Operatorul feroviar trebuie s se asigure

parcursul pentru care inten ioneaz achizi ioneze accesul este capabil s sprij ine trenurile pe care inten ioneaz le
ruleze. 
77. Operatorii feroviari ar trebui seasc în registrul de infrastructur toate informa iile (de natura infrastructurii), de care au
nevoie, pentru a stabil i dac trenul pe care inten ioneaz -l ruleze este compatibil cu parcursul specific (compatibil itate tren /
parcurs). Administratorul de infrastructur ar trebui s descrie în registrul de infrastructur valorile nominale pentru fiecare
parametru i, dac este cazul, valorile limit ale parametrilor interfe ei la care este men inut sec iunea de parcurs. Operatorii
feroviari s va baza pe integritatea acestor informa ii pentru a asigura func ionarea în condi ii de siguran a trenurilor lor.
Administratorul de infrastructur trebuie s informeze operatorul feroviar cu privire la orice modific ri temporare de natura
infrastructurii care nu figureaz  în registrul de infrastructur .
78.  Odat ce un operator feroviar i-a stabil it, cu ajutorul registrului de infrastructur i al dosarului tehnic principal al
vehiculelor, precum i luând în considerare restric ii le privind autoriza ia de punere în func iune a vehiculului, pe care parcurs se
poate baza trenul pe care inten ioneaz -l ruleze, aceasta trebuie s fac referire apoi la prevederile STI-ului privind
"exploatarea i gestionarea traficului" (în special la sec iunile sale referitoare la compunerea trenului, de frânare a trenului i
ordinele de rulare) pentru a stabil i dac exist restric ii legate de tren care inhib exploatarea pe parcurs (de exemplu, limite de
vitez , l imitele de lungime, l imite de alimentare cu energie electric ). 

79. În cazul în care un administrator al infrastructurii sau operatorul feroviar are preocup ri legate de util izarea unui anumit
vehicul sau piese de echipament fix pe o anumit l inie, aceasta ar trebui s se aduc acest lucru la cuno tin celeilalte p i, în
scopul g siri i unei solu ie. În cazul în care partea care ridic problema nu este mul umit cu r spunsul primit, acesta ar trebui s
ridice problema la autoritatea na ional  de siguran , care ar trebui s  ia decizii în conformitate cu competen ele sale. 



80. În conformitate cu art. 4(2) din Regulamentul (UE) nr. 1078/2012, operatorii feroviari, administratorii de infrastructur i
entit i le responsabile cu între inerea trebuie s informeze toate p ile implicate despre orice risc de siguran relevant în ceea
ce prive te defectele de construc ie i neconformit i sau defec iuni ale echipamentelor tehnice. Aceast obliga ie de informare
se refer , de asemenea, la fabrican ii i entit i le contractante care întocmesc declara ia de verificare dup acordarea
autoriza iei de punere în func iune. 
81. În plus fa de sarcina de autorizare a punerii în func iune a subsistemelor structurale i în conformitate cu art. 16 din
Directiva 2004/49/CE, autorit i le na ionale de siguran ar trebui s supravegheze, de asemenea, ca operatorii feroviari i
administratorii de infrastructur exploateze în conformitate cu cerin ele legisla iei UE i, unde este permis conform Directivei
2008/57/CE, prin normele na ionale. Aceast supraveghere ar trebui s acopere, de asemenea, gestionarea de c tre operatorii
feroviari i administratorii de infrastructur privitor la riscurile legate de interfa a cu furnizorii lor (cum ar fi fabrican ii, de in torii
i societ i le de leasing de material rulant), în special în achizi ionarea de bunuri i servicii, precum i integrarea acestora în

SMS-uri de c tre operatorul feroviar i administratorii de infrastructur . 
82. Natura implic ri i autorit i lor na ionale de siguran în util izarea unui subsistem i între inerea acestuia de tre un operator
feroviar sau un gestionar de infrastructur  sub auspicii le SMS-lor este de natur  de supraveghere. În special autorit i le na ionale 
de siguran ar trebui s refuze s i asume responsabilitatea pentru îndeplinirea cerin elor esen iale de la produc tor / entitatea
contractant sau operator feroviar / administratorul infrastructurii, cu specificarea sau verificare în mod explicit i / sau aprobarea
unor solu ii de proiectare, cerin e de între inere sau ac iuni de corectare. Prin urmare, autoritatea na ional de siguran trebuie

 se concentreze cu privire la oportunitatea i corespunderea sistemelor de management ale actorilor responsabili i nu ar trebui 
ac ioneze în calitate de "inspector de activitate finalizat " fa de r spunsurile detaliate sau decizii le luate de c tre ace ti

actori. 
Testarea

84. Singurele teste care pot fi necesare pentru autorizare, care trebuie s fie efectuate înainte de autorizarea de punere în func iune i care necesit
implicarea unui organism de evaluare, ar trebui s  fie urm toarele teste: 
– care sunt explicit specificate în STI-uri, module i, când este relevant, în normele na ionale,

– care sunt definite de c tre solicitant pentru demonstrarea corespunderii cu cerin ele STI-urilor i/sau normelor na ionale, 

– care sunt definite în alt  legisla ie UE, sau 

– care sunt definite de c tre solicitant, în conformitate cu aplicare CSM RA, a a cum este descris în recomandarea 41.
85. Implicarea organismelor notificate i / sau organismele desemnate în verificarea conformit ii cu cerin ele esen iale este specificat de c tre STI-
urile relevante i, respectiv, normele na ionale.
86. Testele nu sunt prev zute de recomand rile 84 i 85 (nt. tr. urmeaz text în german tradus cu italic) Gre eal ! Sursa de referin nu a putu fi

sit . (de exemplu, testele necesare unui operator feroviar pentru a stabili compatibilitatea tren-parcurs înainte de a utiliza un tip de vehicul sau
subsistem nou pe un anumit parcurs, sau de c tre o entitate contractant pentru a stabili conformitatea cu cerin ele clientului), nu fac parte din
autoriza ia de punere în func iune.

87. În cazul în care testele de pe cale trebuie efectuate în scopul verific rii conformit ii cu cerin ele de autorizare înainte de autoriza ia de punere în
func iune conform cererii autorit ii na ionale de siguran , atunci trebuie definite în cadrul legal din fiecare stat membru orice aranjamente pe plan
opera ional i organiza ional pentru efectuarea acestor teste i s respecte cu Directivele 2008/57/CE i 2004/49/CE. Ambele trebuie s cuprind

surile administrative i cerin ele tehnice i opera ionale obligatorii. În general, statele membre trebuie s  adopte oricare dintre cele dou  abord ri:

– Statul membru poate s includ competen a de testare într-un certificat de siguran al unui operator feroviar. Acest lucru poate fi extins ca un
organism de testare s  poat  fi certificat ca un operator feroviar cu domeniul de exploatare limitat doar la testare.

– Statul membru poate necesita o entitate competent (care poate sau nu poate fi autoritatea na ional de siguran ) c reia îi poate conferi permisiunea
de a efectua teste. În acest caz, entitatea competent (în absen a verific rii competen ei cu cerin ele pentru autorizare de c tre un organism notificat sau
un organism desemnat) trebuie s aib cuno tin e suficiente de cuno tin e tehnice pentru a lua asemenea decizii. Pentru îndeplinirea cerin elor de
transparen i certitudine juridic , statul membru trebuie s se asigure c entitatea este independent în mod corespunz tor i s publice procesul
pentru autorizarea test rii în cadrul de lucru na ional f când clare cerin ele i criteriul decizional care va fi utilizat de c tre entitatea competent pentru
acordarea autoriza iei de testare.  

88. Administratorii de infrastructur au un rol direct în contextul facilit rii procesului de autorizare. În cazul testelor suplimentare solicitate de o
autoritate na ional de siguran , art. 23(6) din Directiva 2008/57/CE prevede c "administratorul infrastructurii, prin consultare cu solicitantul,
depune toate eforturile pentru a se asigura c  orice teste vor avea loc în 3 luni de la cererea solicitantului ". 

Dosarul tehnic

89. În conformitate cu art. 18 i Anexa VI a Directivei 2008/57/CE, o declara ie de verificare "CE" pentru un subsistem trebuie s fie înso it de un
dosar tehnic, inclusiv documenta ia care descrie subsistemul, documenta ia rezultat din verific rile efectuate de diferite organisme de evaluare i
documenta ia elementelor referitoare la condi iile i limitele de utilizare, precum i instruc iunile privind deservirea, monitorizarea constant sau de
rutin , ajustare i între inere. Dosarul tehnic include toate documentele justificative necesare pentru autoriza ia de punere în func iune.

90. Un vehicul sau proiect de re ea este acoperit de dosarele tehnice ale subsistemelor din care este compus. 

91.  Mai multe organisme de evaluare pot s intervin în procesul de verificare al unui subsistem, fiecare dintre ele în conformitate cu domeniul lor de
competen . Solicitantul trebuie s fie responsabil pentru strângerea tuturor fi ierelor cerute de legisla ia aplicabil a UE. Combina ia tuturor acestor
fi iere tehnice este denumit  în continuare ca dosar tehnic principal pentru subsistem. 



92. Solicitantul unei autoriza ii de punere în func iune a unui proiect de re ea sau o prim autoriza ie de punere în func iune a unui vehicul ar trebui s
întocmeasc un dosar de autorizare, care s includ un subset al dosarului tehnic principal, inclusiv o list a documentelor con inute în dosarul tehnic
principal. În cazul unui vehicul care const din dou subsisteme, dosarul de autorizare ar trebui s includ extrase din cele dou dosarele tehnice
principale ale acestor dou subsisteme. Acest dosar de autorizare trebuie depus la autoritatea na ional de siguran în momentul autoriz rii i se

streaz de c tre autoritatea na ional de siguran ca o înregistrare a ceea ce a fost autorizat. Acesta ar trebui s includ toate informa iile justificative
care sprijin declara ia de verificare "CE" (de exemplu, certificatele de verificare stabilite de c tre organismul notificat i organismul desemnat, note de
calcul, documentele referitoare la încerc ri i examin ri efectuate, caracteristicile tehnice trebuiee din SMS al AI i al ÎF.onformitate cu STI-urile
aplicabile i normele na ionale). Informa ii din dosarul tehnic principal ar trebui s fie puse, la cerere, la dispozi ia autorit ii na ionale de siguran
relevante. 

93. Solicitantul unei autoriza ii suplimentare de punere în func iune a unui vehicul ar trebui adauge la dosarul tehnic
principal original informa iile solicitate de art. 23(3) sau 25 (3) din Directiva 2008/57/CE; aceste informa ii suplimentare sunt
parte a informa iilor care trebuie depuse la autoritatea na ional de siguran . Solicitantul trebuie s streze structura de
dosarul tehnic principal. 
95.  Dosarul tehnic principal trebuie s includ informa iile necesare pentru a gestiona starea de func ionare a proiectului vehiculului sau a proiectului
de re ea de-a lungul ciclului s u de via . 
96.   Dosarul tehnic principal ar trebui s fie actualizat în cazul unei verific ri suplimentare (de exemplu, verificarea conformit ii cu normele na ionale
pentru ob inerea autoriza iei suplimentare de punere în func iune). În cazul unei autoriza ii suplimentare, solicitantul trebuie s informeze autoritatea
na ional  de siguran  care a emis prima autoriza ie.

Declara ia de verificare ‘CE’

97. În conformitate cu art. 15 din Directiva 2008/57/CE i art. 4(3) i 4(4) din Directiva 2004/49/CE, este responsabilitatea operatorilor feroviari sau
administratorilor de infrastructur de a se asigura c un vehicul sau un subsistem îndepline te toate cerin ele esen iale atunci când este în utilizare.
Acest lucru nu aduce prejudicii responsabilit ii altor actori implica i (de exemplu, responsabilit ile semnatare ale declara iei de verificare "CE").
Fiecare entitate, fabricant, furnizor de între inere, de in tor de vagoane, prestator de servicii i entitate de achizi ii publice trebuie s se asigure c
materialul rulant, instala iile, accesoriile i echipamentele i serviciile furnizate de ace tia respect cerin ele i c condi iile de utilizare sunt specificate
în dosarul tehnic, astfel încât acesta s poat fi pus în func iune în condi ii de siguran de c tre operatorul feroviar i / sau administratorul de
infrastructur . 

98.  Responsabilitatea pentru asigurarea respect rii cerin elor esen iale ale întregii legisla ii aplicabile a UE s fie îndeplinite în totalitate în fiecare
detaliu de c tre subsisteme în starea lor de func ionare a proiectului de la autorizare revine doar solicitantului autoriz rii unui subsistem, care emite
declara ia de verificare "CE". În baza verific rii organismului notificat sau organismului desemnat i, dac este cazul, dup o evaluare general a
subsistemului sau a vehiculului, solicitantul declar toate cerin ele esen iale sunt îndeplinite. Prin urmare, în cazul în care conformitatea
subsistemului în stare de func ionare a proiectului cu cerin ele esen iale din momentul autoriz rii este pus  sub semnul întreb rii într-o etap  ulterioar , 
solicitantul, care a semnat declara ia de verificare "CE" în cauz  ar trebui s  fie considerat ca purt tor al responsabilit ii primare. 

99.  În consecin , nici o autoriza ie de tip i nici o autoriza ie de punere în func iune nu trebuie s fie considerate ca o predare a responsabilit ii de a
asigura sau de a verifica dac  subsistemul respect  toate cerin ele esen iale de la solicitant de c tre autoritatea na ional  de siguran  care autorizeaz .

100.   În cazul în care conformitatea cu cerin ele esen iale ale unui subsistem în stare de func ionare a proiectului este pus sub semnul întreb rii,
autoritatea na ional de siguran care autorizeaz ar trebui s fie tras la r spundere doar pentru sarcinile specifice atribuite prin art. 16 din Directiva
2004/49/CE numai la autoritatea na ional de siguran de autorizare sau de supraveghere. Legisla ia na ional ar trebui s reflecte acest principiu, în
conformitate cu recomand rile 57-61 i 66. 

101. Independent de verificarea conformit ii cu STI-urile i normele na ionale i verificarea integr rii în siguran efectuate în temeiul art. 15(1) din
Directiva 2008/57/CE, solicitantul semneaz declara ia de verificare "CE" pe r spunderea sa exclusiv . Prin urmare, solicitantul trebuie s aib un
procedeu pentru a se asigura c  îndeplinit toate cerin ele esen iale i a respectat întreaga legisla ie aplicabil  a UE. 

102. De i CSM RA nu a fost ini ial dezvoltat pentru acest scop, solicitantul poate alege s utilizeze metodologia în CSM RA ca un instrument
pentru a îndeplini o parte din responsabilitatea sa pentru a se asigura c toate p ile subsistemului / vehiculului întrunesc din toate punctele de vedere
i în fiecare detaliu cerin ele esen iale pentru sistemul feroviar prev zute în Anexa III din Directiva 2008/57/CE. 

103.  De asemenea, solicitantul poate alege s utilizeze orice alte mijloace permise de legisla ia în vigoare pentru a se asigura c toate p ile unui
subsistem sau vehicul îndeplinesc cerin ele esen iale pentru sistemul feroviar. 

104. Declara ia de verificare "CE" se refer la întreaga legisla ie aplicabil a UE. Este responsabilitatea semnatarului declara iei de a corespunde cu
aceast  legisla ie, inclusiv evaluarea conformit ii corespunz toare i de a implica, când este necesar, organismele de evaluare impuse de acea legisla ie. 

105.  În cazul unei autoriza ii legate de vehicule sau un proiect de re ea format din mai mult de un subsistem:
(a)  nu poate fi mai mult de un solicitant (unul pentru fiecare subsistem), fiecare instituind o declara ie de verificare "CE" pentru partea sa, inclusiv
interfe ele sale. În acest caz, fiecare solicitant î i asum responsabilitatea pentru subsistemul în cauz , în conformitate cu domeniul de aplicare a
declara iei de verificare "CE" a sa. Un fabricant sau o entitate contractant poate combina aceste dou declara ii într-o cerere pentru un vehicul sau
proiect de re ea;  

(b) fabricantul sau entitatea contractant pentru tipul de vehicul, vehiculul individual sau proiectul de re ea (de exemplu, solicitantul, în sensul art. 18
din Directiva 2008/57/CE), poate combina declara iile de verificare "CE" pentru fiecare subsistem într-un declara ie de verificare "CE" unic pentru
tipul de vehicul, vehiculul individual sau proiectul de re ea. În acest caz, el declar pe propria r spundere c subsistemele cuprinzând tipul de vehicul,
vehiculul individual sau proiectul de re ea în cauz au fost supuse procedurilor de verificare relevante, i îndeplinesc cerin ele din legisla ia relevant a
Uniunii Europene, inclusiv orice norme na ionale aplicabile i c , prin urmare, vehiculul sau proiectul de re ea îndepline te cerin ele din legisla ia
relevant  a Uniunii Europene, inclusiv orice norme na ionale aplicabile. 

106.  Diagrama din Anexa I ilustreaz  conceptele explicate în recomand rile 104 i 105.

107. La finalul întocmirii unei declara ii de verificare "CE", STI-urile relevante pot permite conformitatea par ial  a unui STI numai în cazul în care în 
STI se prevede c  nu sunt obligatorii în anumite condi ii func iile specifice, performan ele i interfe ele necesare pentru a îndeplini cerin ele esen iale. 

108.  Numai atunci când au fost compilate toate dovezile i declara iile precedente solicitantul este în m sur aplice în mod oficial la autoritatea
na ional de siguran competent pentru o autoriza ie de punere în func iune a subsistemului. Cu toate acestea, este recunoscut ca o bun practic
pentru solicitan i de a lua leg tura cât mai curând posibil în mod informal cu autorit ile na ionale de siguran , astfel încât procesul, cerin ele, rolurile
i responsabilit ile, domeniul de aplicare i limitele i condi iile de utilizare s  fie clare i s  nu existe dificult i într-o etap  ulterioar ..



Managementul modific rilor
109. În ceea ce prive te punerea în aplicare a art. 5(2), 15(3) i 20 din Directiva 2008/57/CE, orice modificare a unui subsistem structural existent ar
trebui s  fie analizat i clasificat  ca una dintre urm toarele modific ri:
1. "Înlocuire în cadrul de lucru al între inerii" i alte modific ri care nu introduc o abatere de la dosarul tehnic principal. În acest caz, nu este nevoie de
o verificare efectuat de c tre un organism de evaluare, statul membru nu trebuie s fie informat, i declara ia de verificare "CE" ini ial mâne valabil
i neschimbat ;

2. Modific rile care introduc o abatere de la dosarul tehnic principal, care ar putea necesita noi verific ri ( i, prin urmare, necesit o verificare în
conformitate cu modulele aplicabile de evaluare a conformit ii), dar nu au nici un impact asupra caracteristicilor de proiectare de baz ale
subsistemului. În acest caz, dosarul tehnic principal trebuie s fie actualizat, iar informa iile relevante trebuie s fie puse la dispozi ie, la cerere, de c tre
autoritatea na ional  de siguran ;
3. Reînnoirea sau modernizarea (de exemplu, o schimbare major sau schimbare care necesit informarea statului membru), care nu necesit o nou
autoriza ie de punere în func iune; modific ri care includ o schimbare în caracteristicile de proiectare de baz ale subsistemului se încadreaz în aceast
categorie; 
4.Reînnoirea sau modernizarea (de exemplu, o schimbare major  sau schimbare care necesit  informarea statului membru), care necesit  o autoriza ie de 
punere în func iune nou .

Trebuie remarcat faptul c decizii le unei entit i contractante sau ale unui fabricant cu privire la schimb rile unui subsistem
bazat pe cele patru categorii de mai sus trebuie s fie complet independent de decizia cu privire la semnifica ia unei schimb re
în sensul CSM RA a sistemului feroviar pentru a fi f cut de c tre un operator feroviar sau un administrator de infrastructur pentru
a face o schimbare de partea lor a sistemului. Decizii le implic  diferi i actori în situa ii diferite, cu diferite criterii de decizie. 

Categorii le 3 i 4 de mai sus introduc o abatere de la dosarul tehnic principal, cu un impact asupra caracteristicilor de proiectare
de baz  ale subsistemului.
110.  Pentru ambele subsisteme puse în func iune în conformitate cu Directiva 2008/57/CE i subsistemul pus în func iune mai devreme din motive
de certitudine juridic i recunoa terea reciproc a STI-urilor ar trebui s ofere criterii pentru a determina dac o modificare are un impact asupra
caracteristicilor de proiectare de baz ale subsistemul i în cazul în care aceasta se încadreaz în categoria 3 sau 4. Pân ofer aceste criterii STI-urile,
statele membre le pot preciza la nivel na ional.
111.  Modificarea ar trebui s fie întotdeauna luat în considerare prin referin la momentul de autorizare al subsistemului sau vehiculului. O
acumulare de modific ri minore poate avea ca rezultat o modificare major .

112. Produc torii sau entit ile contractante ar trebui s  gestioneze modific rile subsistemelor structurale existente, în baza urm toarelor:

(a)   În baza recomand rii 109, fabricantul sau entitatea contractante evalueaz la ce categorie apar ine schimbarea i dac trebuie s fie informate
organismele de evaluare a conformit ii sau autorit ile statelor membre. În cazul unor modific ri ale categoriilor 2-4 ale recomand rii 109 rezultând
într-o modificare a dosarului tehnic principal sau care afecteaz validitatea verific rilor deja efectuate, entitatea contractant sau fabricantul, atunci când
se introduce o schimbare, ar trebui s evalueze necesitatea unei noi declara ii de verificare "CE" în conformitate cu criteriile definite în sec iunile 2.2-
2.4 din Anexa V din Directiva 2008/57/CE. Pentru modific ri din categoria 4, statul membru ar trebui s decid în ce m sur trebuie s fie aplicate
STI-urile în cadrul proiectului. 

(b)  În cazul în care este necesar utilizarea unui CSM RA de un STI pentru un anumit parametru, un test de semnifica ie (de exemplu, dac o
modificare trebuie considerat "semnificativ " în sensul CSM RA), dac este cerut de STI ar trebui s fie efectuat separat privitor la starea de
func ionare a proiectului pentru fiecare parametru pentru care STI-ul impune utilizarea CSM RA. 

(c)   În mod similar, pentru parametrii care sunt relevan i pentru efectuarea integr rii în siguran , ca parte a autoriz rii în conformitate cu recomandarea
40 de mai sus, ar trebui s  fie efectuat un test de semnifica ie pentru fiecare parametru luându-se în considerare starea de func ionare de proiect. 

113.  Operatorii feroviari i administratorii de infrastructur  sunt responsabili de partea lor din sistemul feroviar. În conformitate cu art. 4 din Directiva 
2004/49/CE, ar trebui s  gestioneze partea lor din sistemul feroviar cu ajutorul unui SMS. SMS-ul ar trebui, dac  este cazul, s  utilizeze CSM RA. 


