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GLOSAR
Administrator de infrastructură: organism sau întreprindere responsabilă, în special, de
construcția, gestionarea și întreținerea infrastructurii feroviare.
Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA): agenție care succede Agenției Executive
pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-TEA), creată de Comisia Europeană
în 2006 cu scopul de a gestiona implementarea tehnică și financiară a programului său TENT. INEA, cu sediul la Bruxelles, și-a început oficial activitatea la 1 ianuarie 2014 și are drept
misiune punerea în aplicare a anumitor componente din Mecanismul pentru interconectarea
Europei (MIE), din programul Orizont 2020 și din alte programe anterioare (TEN-T și Marco
Polo 2007-2013).
Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA): denumită anterior Agenția Europeană
a Căilor Ferate, a fost înființată în 2004 cu obiectivul de a elabora specificațiile tehnice de
interoperabilitate, inclusiv pentru ERTMS, și de a contribui la funcționarea eficace a unui
spațiu feroviar unic european fără frontiere. Principala sarcină a ERA este de a armoniza, de
a înregistra și de a monitoriza specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI) în întreaga
rețea feroviară europeană și de a stabili standarde de siguranță comune pentru căile ferate
europene. ERA nu are competențe decizionale, dar ajută Comisia la elaborarea de propuneri
în vederea adoptării de decizii.
Fondul de coeziune: urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în Uniunea
Europeană prin finanțarea de proiecte în domeniul transporturilor și al mediului în statele
membre al căror produs național brut (PNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din
media UE.
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): urmărește consolidarea coeziunii
economice și sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea principalelor dezechilibre
regionale cu ajutorul sprijinului financiar acordat pentru construc ția de infrastructuri și
pentru investiții productive care creează locuri de muncă, în special pentru întreprinderi.
Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI): acestea sunt cinci fonduri
separate care au drept obiectiv reducerea dezechilibrelor regionale la nivelul Uniunii și ale
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căror cadre de politică sunt stabilite pentru perioada bugetară de șapte ani. Fondurile sunt:
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).
Interoperabilitate: interoperabilitatea este definită ca fiind capacitatea de a opera pe orice
porțiune a rețelei feroviare fără nicio diferență. Cu alte cuvinte, accentul este pus pe
funcționarea împreună a diferitelor sisteme tehnice ale rețelelor feroviare din UE.
Întreprindere feroviară: operator public sau privat care a obținut o licență în conformitate
cu legislația UE aplicabilă, al cărui obiect principal de activitate constă în furnizarea de
servicii de transport feroviar de marfă și/sau de călători pe calea ferată. În prezentul raport,
termenul vizează și proprietarii de parcuri feroviare, cum ar fi societățile de leasing de
trenuri.
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): începând cu anul 2014, Mecanismul
pentru interconectarea Europei (MIE) a furnizat ajutor financiar în trei domenii: energie,
transporturi și tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC). MIE identifică, în aceste trei
domenii, prioritățile de investiții care ar trebui implementate în următorii zece ani, cum ar fi
coridoare de energie electrică și de gaze, utilizarea energiei din surse regenerabile, coridoare
de transport interconectate, moduri de transport mai ecologice, conexiuni în bandă largă de
mare viteză și rețele digitale.
Operator tradițional: operatorul feroviar care deține, din trecut, o poziție dominantă pe
piața națională și care derivă dintr-o singură întreprindere integrată care, în trecut, era
responsabilă atât de administrarea infrastructurii feroviare, cât și de furnizarea de servicii de
transport.
Organism notificat: un organism desemnat de un stat membru, care este implicat în
verificarea conformității subsistemelor cu specificațiile tehnice de interoperabilitate și
întocmește certificatul de verificare CE. Atribuțiile organismului notificat încep din faza de
proiectare și acoperă întreaga perioadă de fabricație, până la faza de recepție dinainte de
darea în funcțiune a subsistemului.
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Planul de implementare la nivel european: un document care a fost convenit, în cele din
urmă, în 2009 și a fost inclus în Decizia 2009/561/CE a Comisiei privind specificațiile tehnice
de interoperabilitate. Obiectivul planului de implementare la nivel european este „de a
asigura că, treptat, locomotivele, automotoarele și alte vehicule feroviare prevăzute cu
ERTMS pot avea acces la un număr mai mare de linii, porturi, terminale și stații de triaj fără a
fi necesare echipamente naționale suplimentare pe lângă ERTMS”.
Referință: un nucleu stabil în ceea ce privește funcționalitatea și performanța sistemului și
alte caracteristici nefuncționale.
Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T): ansamblu planificat de rețele de transport
rutier, feroviar, aerian și naval în Europa. Rețelele TEN-T fac parte dintr-un sistem mai amplu
de rețele transeuropene (TEN), care include o rețea de telecomunicații (eTEN) și o rețea
propusă de energie (TEN-E). Dezvoltarea infrastructurii TEN-T este strâns legată de punerea
în aplicare și consolidarea în continuare a politicii UE în domeniul transporturilor.
Sistem de semnalizare feroviară: un sistem utilizat pentru a gestiona traficul feroviar în
condiții de siguranță și pentru a menține în permanență o distanță între trenuri.
Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS): un proiect industrial
european de amploare, menit să înlocuiască diversele sisteme naționale de control și
comandă a trenurilor. Comportă două componente de bază: Sistemul european de control al
trenurilor (European Train Control System – ETCS), un sistem de protecție automată a
trenurilor (ATP), destinat să înlocuiască sistemele ATP naționale existente; și un sistem radio
destinat să asigure comunicări de voce și de date între cale și tren, bazat pe tehnologii GSM
standard, dar utilizând frecvențe rezervate special pentru căile ferate (GSM-R).
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SINTEZĂ
Ce este ERTMS
I. Pentru circulația trenurilor pe o rețea de cale ferată, este necesar un sistem de
semnalizare pentru a se gestiona traficul în condi ții de siguranță și pentru a se menține în
permanență o distanță între trenuri. Fiecare țară europeană și-a dezvoltat însă propriile
specificații tehnice privind aceste sisteme de semnalizare, ecartamentul, standardele de
siguranță și cele privind energia electrică. În prezent, în UE există 30 de sisteme de
semnalizare diferite cu ajutorul cărora se gestionează traficul feroviar și care nu sunt
interoperabile.
II. Pentru a remedia această situație și pentru a contribui la crearea unui spațiu feroviar
unic european, sectorul feroviar din Europa a început, la sfâr șitul anilor ’80/începutul anilor
’90, să dezvolte un sistem european de control-comandă, semnalizare și comunicații, și
anume ERTMS, iar Comisia Europeană a sprijinit instituirea acestuia ca sistem unic în Europa.
Obiectivul sistemului ERTMS este înlocuirea tuturor sistemelor de semnalizare existente în
Europa cu un sistem unic pentru a promova interoperabilitatea re țelelor feroviare naționale
și transportul feroviar transfrontalier. ERTMS are ca scop garantarea unui standard comun
care să permită trenurilor să circule neîntrerupt între diferite țări și să faciliteze
competitivitatea sectorului feroviar.
III. Pentru a ajuta statele membre să implementeze ERTMS, în perioada 2007-2013 s-au
alocat aproximativ 1,2 miliarde de euro din bugetul UE. 645 de milioane de euro au provenit
din programul Rețelei transeuropene de transport (TEN-T), iar 570 de milioane de euro din
Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul de coeziune. În perioada 2014-2020,
suma totală estimată este de 2,7 miliarde de euro, 850 de milioane alocate din Mecanismul
pentru interconectarea Europei, care a înlocuit programul TEN-T, și aproximativ 1,9 miliarde
de euro din fondurile structurale și de investiții europene.
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Cum a fost efectuat auditul Curții
IV. Pentru a evalua dacă ERTMS a fost planificat, implementat și gestionat în mod
corespunzător și dacă existau argumente economice pentru acesta, Curtea a analizat:
-

dacă ERTMS a fost implementat în timp util și în mod eficace pe baza unei planificări și a
unor estimări ale costurilor adecvate;

-

dacă existau argumente economice pentru administratorii de infrastructură și
întreprinderile feroviare individuale;

-

dacă finanțarea din partea UE a fost gestionată în mod eficace pentru a contribui la
implementarea ERTMS.

V.

Curtea a vizitat șase state membre: Danemarca, Germania, Spania, Italia, Țările de Jos

și Polonia. Împreună, aceste state membre acoperă parțial toate cele nouă coridoare ale
rețelei centrale în care ERTMS trebuie să fie implementat în totalitate până în 2030. De
asemenea, auditul a vizat rolul jucat de Comisie în planificarea, gestionarea, implementarea
și finanțarea ERTMS.
Care au fost constatările Curții
VI. Până în prezent, implementarea în UE se situează la un nivel scăzut și este lipsită de
uniformitate, în pofida faptului că viziunea și conceptul ERTMS de consolidare a
interoperabilității nu sunt, în general, contestate de sectorul feroviar. Actualul nivel scăzut al
implementării ERTMS se poate explica, în principal, prin reticen ța multor administratori de
infrastructură și a multor întreprinderi feroviare de a investi în echipamente pentru ERTMS,
din cauza cheltuielilor pe care le implică sistemul și a absenței unor argumente economice
pentru mulți dintre aceștia. Finanțarea UE, chiar dacă ar fi mai bine gestionată și
direcționată, poate acoperi doar o parte limitată din costul global al implementării.
VII. Acest lucru periclitează nu numai îndeplinirea obiectivelor în materie de implementare
stabilite pentru 2030 și investițiile efectuate până în prezent, ci și realizarea unui spațiu
feroviar unic, unul dintre obiectivele majore de politică ale Comisiei. De asemenea, aceasta
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poate afecta negativ competitivitatea transportului feroviar în raport cu transportul rutier de
mărfuri.
VIII. În pofida deciziei politice strategice de a se implementa un sistem de semnalizare unic
în întreaga UE, nu a fost realizată nicio estimare a costului global pentru a se stabili
finanțarea necesară și sursele acesteia. Obligațiile legale introduse nu au implicat scoaterea
din funcțiune a sistemelor naționale și nici nu sunt întotdeauna aliniate cu termenele și cu
prioritățile incluse în politica UE în domeniul transporturilor. Nivelul implementării ERTMS în
UE este, în momentul de față, scăzut.
IX. ERTMS este un sistem unic destinat unui număr mare de administratori de infrastructură
și de întreprinderi feroviare, cu nevoi diverse. El implică însă investiții costisitoare, în general
fără a aduce beneficii imediate pentru cei care trebuie să suporte costurile. Problemele de
compatibilitate a diferitelor versiuni instalate, precum și procedurile îndelungate de
certificare limitează, la rândul lor, interesul economic pentru administratorii de
infrastructură și întreprinderile feroviare. În pofida noului plan de implementare la nivel
european, reușita implementării continuă să se confrunte cu provocări majore.
X. UE acordă sprijin financiar pentru investițiile în ERTMS, atât pentru cele de cale, cât și
pentru cele de la bord, dar acesta poate acoperi doar o propor ție limitată din costul global al
implementării. Prin urmare, cea mai mare parte a investi țiilor trebuie să fie suportate de
administratorii de infrastructură și de întreprinderile feroviare individuale, care nu au
beneficii întotdeauna, cel puțin nu imediat, de pe urma implementării ERTMS. În plus, nu
toate fondurile disponibile din partea UE pentru ERTMS au fost, în cele din urmă, alocate
unor proiecte ERTMS și nici nu au fost întotdeauna bine direcționate.
Care sunt recomandările Curții
XI. Curtea formulează un număr de recomandări privind: evaluarea costurilor implementării
ERTMS, scoaterea din funcțiune a sistemelor naționale de semnalizare, argumentele
economice la nivel individual pentru administratorii de infrastructură și pentru
întreprinderile feroviare, compatibilitatea și stabilitatea sistemului, rolul și resursele ERA,
armonizarea planurilor naționale de implementare și monitorizarea și asigurarea respectării
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lor, absorbția fondurilor UE pentru proiectele ERTMS și direcționarea mai bună a finanțării
acordate de UE.
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INTRODUCERE
Context
1. Mobilitatea mărfurilor și a persoanelor este o componentă esențială a pieței interne a UE
și a competitivității industriei și a serviciilor europene și are un impact semnificativ asupra
creșterii economice. Transportul feroviar este considerat unul dintre cele mai ecologice
moduri de transport și a fost promovat de UE drept unul dintre pilonii politicii europene în
domeniul transporturilor în ultimele decenii.
2. Pentru circulația trenurilor pe o rețea de cale ferată, este necesar un sistem de
semnalizare feroviară, pentru ca traficul feroviar să poată fi gestionat în condi ții de siguranță
și să fie menținută în permanență o distanță între trenuri. De obicei, aceste sisteme constau
în echipamente amplasate atât la sol, pe calea ferată, cât și la bordul locomotivelor sau al
întregilor garnituri de tren.
3. De-a lungul timpului, fiecare țară europeană și-a dezvoltat propriile specificații tehnice
pentru sistemul de semnalizare, ecartament, standardele de siguran ță și cele privind energia
electrică. Acest fapt reprezintă un obstacol semnificativ pentru interoperabilitatea
transeuropeană și determină costuri și constrângeri de ordin tehnic suplimentare. În special,
în Uniunea Europeană există aproximativ 30 de sisteme de semnalizare feroviară, care nu
sunt interoperabile (a se vedea anexa I). În consecință, locomotivele sau garniturile de tren
care circulă în mai multe țări sau chiar pe teritoriul unei singure țări trebuie să fie echipate
cu mai multe sisteme naționale de semnalizare diferite.
4. În raportul său anterior privind transportul feroviar de marfă 1, Curtea a subliniat deja
faptul că, printre alte obstacole operaționale care împiedică interoperabilitatea, se numără și
diferitele sisteme de semnalizare existente în rețeaua de cale ferată a Uniunii Europene. De
asemenea, Curtea a remarcat faptul că Sistemul european de management al traficului
feroviar (ERTMS) era pus în aplicare într-un ritm lent. În plus, Curtea a semnalat probleme

1

Raportul special nr. 8/2016: „Transportul feroviar de marfă nu este încă pe calea cea bună”
(http://eca.europa.eu).
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legate de implementarea unor proiecte pe tronsoane transfrontaliere în alte două rapoarte
ale sale, publicate în 2005 2 și 2010 3.
Ce este ERTMS?
5. La sfârșitul anilor ’80/începutul anilor ’90, pentru a remedia această situație cauzată de
existența unor sisteme naționale de semnalizare diferite și pentru a contribui la crearea unui
spațiu feroviar unic european, sectorul feroviar din Europa a început să dezvolte un sistem
european de control-comandă, semnalizare și comunicații, și anume ERTMS, iar Comisia a
sprijinit instituirea acestuia ca sistem unic în Europa. Obiectivul final al acestuia era
înlocuirea tuturor sistemelor de semnalizare existente în Europa cu un sistem unic, conceput
pentru a promova interoperabilitatea între rețelele feroviare naționale și transportul feroviar
transfrontalier. ERTMS are ca scop garantarea unui standard comun care să permită
trenurilor să circule neîntrerupt între diferite țări, facilitând, astfel, competitivitatea
sectorului feroviar.
6. ERTMS este compus din două subsisteme bazate pe software: subsistemul de cale (la sol)
și subsistemul de la bord; pentru ca sistemul să funcționeze, trebuie echipate atât
infrastructura, cât și trenul4. Sistemul de cale și sistemul instalat la bordul vehiculelor fac
schimb de informații (a se vedea figura 1 și caseta 1), permițând supravegherea continuă a
vitezei maxime admise pentru funcționare și oferind mecanicului toate informațiile necesare
pentru a opera cu semnalizarea în cabină. O descriere detaliată a sistemului ERTMS este
prezentată în anexa II.

2

Raportul special nr. 6/2005 privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)
(http://eca.europa.eu).

3

Raportul special nr. 8/2010: „Îmbunătățirea performanței transporturilor pe axele feroviare
transeuropene: Investițiile UE în infrastructura feroviară au fost eficace?”
(http://eca.europa.eu).

4

Cele două componente principale ale ERTMS sunt Sistemul european de control al trenurilor
(ETCS), instalat pe calea ferată sub forma unei balize, și Sistemul global de comunicații mobile –
căi ferate (GSM-R), un sistem radio care asigură comunicări de voce și de date între cale și tren.
În prezentul raport, Curtea utilizează termenul „ERTMS”, chiar dacă, în unele cazuri, se referă
exclusiv la echipamente ETCS.
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Figura 1 – Funcționarea ERTMS (nivelul 1 și 2)

Centru de bloc radio

Nivelul 2
Nivelul 1

Nivelul 1

Antenă
baliză

Antenă
baliză

Interfață

Centralizare

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
Caseta 1 – Componentele ERTMS pe calea ferată și la bord
Pe calea ferată: Eurobalise este un dispozitiv pasiv, amplasat pe calea ferată, care stochează date
legate de infrastructură, cum ar fi limitele de viteză, referin țele privind poziția și declivitățile.

La bord: interfața mecanic-mașină, care este interfața dintre mecanic și ERTMS, și computerul Euro
Vital – o unitate cu care interacționează toate celelalte funcții ale trenului.
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©Société nationale des chemins de fer luxembourgeois – CFL.

7. Implementarea cu succes a ERTMS depinde de diverse părți interesate. Deși Comisia este
responsabilă de politică, pe care o execută împreună cu coordonatorul european și cu
Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA), produsul în sine este furnizat de
industria producătoare de echipamente feroviare pe baza unor specifica ții tehnice din
documentația de achiziție și a cerințelor din contracte. Înainte de a fi date în funcțiune, toate
echipamentele trebuie testate și certificate de organismele notificate și autorizate de
autoritățile naționale competente în materie de siguranță sau de către ERA.
8. Implementarea fizică necesită investiții în ERTMS atât din partea administratorilor de
infrastructură, cât și din partea întreprinderilor feroviare. Administratorii de infrastructură,
care operează, de regulă, sub egida ministerului responsabil de transporturi și de
infrastructură din fiecare stat membru, trebuie să implementeze infrastructura ERTMS de
cale. Întreprinderile feroviare (inclusiv proprietarii de parcuri feroviare), care, după
liberalizarea pieței feroviare în UE, pot fi societăți atât publice, cât și private, trebuie să
investească în echipamente ERTMS la bord.
Istoricul ERTMS
9. Ideea unui sistem unic de semnalizare al UE care să îmbunătă țească interoperabilitatea
datează din 1989, atunci când sectorul feroviar și Comisia au lansat o analiză a problemelor
de semnalizare feroviară în statele membre ale UE, evoluând continuu de atunci, evolu ție
prezentată sintetizat în figura 2.
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Figura 2 – Cronologia istoricului ERTMS
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

10. Primele acte legislative care au urmărit acest obiectiv, și anume Directiva privind
interoperabilitatea sistemului feroviar de mare viteză 5 și Directiva privind interoperabilitatea
sistemului feroviar transeuropean convențional6, au fost publicate în 1996, respectiv în
2001. În 2004, a fost înființată Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA)7, obiectivul urmărit
fiind acela de a se elabora specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI). În iulie 2005, a

5

Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
transeuropean de mare viteză (JO L 235, 17.9.1996, p. 6).

6

Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind
interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional (JO L 110, 20.4.2001, p. 1).

7

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate din 15 iunie 2016 [Regulamentul (CE)
nr. 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii
Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (JO L 138,
26.5.2016, p. 1)].
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fost numit un coordonator european pentru ERTMS 8. Între 2005 și 2016, Comisia (și ERA
din 2008) a semnat patru memorandumuri de în țelegere cu părțile interesate din sectorul
feroviar, având ca scop consolidarea cooperării și accelerarea implementării ERTMS.
11. În 2009, pe baza informațiilor furnizate de statele membre9, Comisia a adoptat un plan
de implementare la nivel european a ERTMS 10. Această decizie a stabilit modalitățile de
implementare a ERTMS și a identificat șase coridoare ERTMS și o serie de principale porturi,
stații de triaj, terminale de marfă și zone de transport de marfă europene care urmau să fie
acoperite de conexiunile ERTMS, împreună cu calendarele respective de implementare
pentru perioada 2015-2020.
12. O altă etapă importantă a fost adoptarea orientărilor referitoare la TEN-T în
decembrie 2013 11. Aceste orientări au stabilit că rețeaua transeuropeană de transport ar
trebui dezvoltată prin intermediul unei structuri pe două niveluri, alcătuită dintr-o rețea
globală (123 000 km) și o rețea centrală (66 700 km) (înglobată în cea dintâi), rețeaua
centrală cuprinzând nouă coridoare ale rețelei centrale (51 000 km, care au fost aliniate la
coridoarele ERTMS incluse în planul european de implementare la nivel european). Aceste
orientări prevedeau că rețeaua centrală și rețeaua globală ar trebui să fie echipate cu ERTMS
până în 2030, respectiv 2050. Figura 3 indică cele nouă coridoare ale rețelei centrale.

8

Decizia C(2005) 2754 din 20 iulie 2005 de desemnare a șase coordonatori europeni pentru
anumite proiecte ale rețelei de transport transeuropene.

9

În conformitate cu articolul 3 din Decizia 2006/679/CE a Comisiei din 28 martie 2006 privind
specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și
semnalizare al sistemului feroviar transeuropean conven țional (JO L 284, 16.10.2006, p. 1),
statele membre au instituit un plan național de punere în aplicare pentru STI de controlcomandă și semnalizare și au transmis acest plan de punere în aplicare Comisiei.

10

Decizia 2009/561/CE a Comisiei din 22 iulie 2009 de modificare a Deciziei 2006/679/CE în ceea
ce privește implementarea specificației tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul
control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional (JO L 194,
25.7.2009, p. 60).

11

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de
transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).
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Figura 3 – Harta celor nouă coridoare ale rețelei centrale

Lista și lungimea celor nouă coridoare ale rețelei centrale, conform Regulamentului (UE)
nr. 1315/2013:
• ATL – Atlantic (8 188 km)
• BAC – Marea Baltică-Marea Adriatică (4 588 km)
• MED – Marea Mediterană (9 355 km)
• NSB – Marea Nordului-Marea Baltică (6 244 km)
• NSM – Marea Nordului-Marea Mediterană (6 791 km)
• OEM – Orient-estul Mării Mediterane (5 830 km)
• RALP – Rin-Alpi (2 994 km)
• RDN – Rin-Dunăre (5 802 km)
• SCM – Scandinavia-Marea Mediterană (9 290 km)
Sursa: Comisia Europeană.

13. La 30 ianuarie 2013, Comisia a adoptat propunerea privind cel de Al patrulea pachet
feroviar vizând finalizarea spațiului feroviar unic european. Pilonul tehnic care a intrat în
vigoare în iunie 2016 vizează elemente legate în mod direct de ERTMS, cum ar fi chestiunile
de guvernanță feroviară și consolidarea rolului ERA, care va deveni autoritatea de sistem
pentru ERTMS 12 începând cu a doua jumătate a anului 2019. Nu în ultimul rând, în

12

Cele trei texte care formează pilonul tehnic al celui de Al patrulea pachet feroviar au fost
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 26 mai 2016. Acestea sunt: Directiva
(UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind
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ianuarie 2017, a fost adoptat un nou plan de implementare la nivel european a ERTMS 13 (a
se vedea, de asemenea, punctele 63 și 67).
Sprijinul financiar acordat de UE pentru ERTMS
14. Pentru a ajuta statele membre să implementeze ERTMS în rețelele lor feroviare, UE
acordă un sprijin financiar atât pentru investi ții de cale, cât și pentru investiții la bord.
Aproximativ 4 miliarde de euro au fost alocați din bugetul UE în acest scop în perioada 20072020, din două surse principale: programul pentru Rețeaua transeuropeană de transport
(TEN T)14, înlocuit pentru perioada 2014-2020 de Mecanismul pentru interconectarea
Europei 15, și politica de coeziune [Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 16, Fondul
de coeziune 17 și fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) 18] (a se
vedea tabelul 1).

interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) (JO L 138, 26.5.2016,
p. 44); Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind
siguranța feroviară (reformare) (JO L 138, 26.5.2016, p. 102) și Regulamentul (UE) 2016/796 al
Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene
pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (JO L 138, 26.5.2016,
p. 1).
13

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/6 al Comisiei din 5 ianuarie 2017 privind planul
de implementare la nivel european a Sistemului european de management al traficului feroviar
(JO L 3, 6.1.2017, p. 6).

14

Decizia 661/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind
orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare) (JO L 204,
5.8.2010, p. 1).

15

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei, de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE)
nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

16

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006
privind Fondul european de dezvoltare regională și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1783/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 1).

17

Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de
coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 (JO L 210, 31.7.2006, p. 79).

18

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
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Tabelul 1 – Principalul sprijin financiar acordat de UE în perioada 2007-2020 (în milioane
de euro)
Sursa de finanțare

2007-2013

2014-2020

Rata de
cofinanțare

TEN-T/MIE

645

850

Până la 50 %

FEDR/Fondul de
coeziune/fondurile ESI

570

1 900

Până la 85 %

Total 1 215

2 750

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate de Comisia Europeană.

15. Cele două surse principale de finanțare acordată de UE pentru proiecte ERTMS fac
obiectul gestiunii directe sau al gestiunii partajate:
(a) În cadrul gestiunii directe (TEN-T și MIE), Comisia este responsabilă de aprobarea
fiecărui proiect individual prezentat de autorită țile statelor membre. Responsabilitatea
pentru implementarea tehnică și financiară a proiectelor cofinanțate revine Agenției
Executive pentru Inovare și Rețele (INEA), sub supravegherea Direcției Generale
Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene.
(b) În cadrul gestiunii partajate (FEDR și Fondul de coeziune), proiectele sunt selectate, în
general, de autoritățile naționale de management. Comisia (Direcția Generală Politică
Regională și Urbană) examinează și aprobă contribuția financiară la proiectele majore, și
anume proiectele al căror cost eligibil total depășește 50 de milioane de euro pentru
perioada 2007-2013 și 75 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020.
16. Bugetul UE cofinanțează, în principal, două tipuri de proiecte legate de ERTMS:
proiectele privind echipamente de cale (dotarea căilor ferate cu echipamentele necesare) și
cele privind echipamente la bord (dotarea locomotivelor cu unită ți ERTMS). Pot fi eligibile

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a
unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
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pentru sprijin și alte proiecte cofinanțate, care constau în testarea și elaborarea de
specificații sau în proiecte de abordare bazată pe coridoare.
17. În plus, pe lângă sursele menționate anterior, o finanțare suplimentară poate fi furnizată
de întreprinderea comună Shift2Rail 19, care a fost înființată în 2014 (a se vedea punctul 65).
Aceasta vizează să investească aproape un miliard de euro în activități de cercetare și
inovare în perioada 2014-2020 (450 de milioane de euro din bugetul UE, la care se adaugă
470 de milioane de euro din partea sectorului feroviar). Proiectele de cercetare privind
ERTMS sunt eligibile în măsura în care se încadrează în sfera activităților sale. Banca
Europeană de Investiții (BEI) oferă împrumuturi și sisteme de garanții pentru implementarea
ERTMS la sol și pentru achiziționarea de material rulant nou echipat cu ERTMS.
SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI
18. În cadrul prezentului audit, Curtea a evaluat dacă ERTMS a fost planificat, implementat și
gestionat în mod corespunzător și dacă existau argumente economice pentru acesta. În
acest sens, Curtea a examinat:
- dacă ERTMS a fost implementat în timp util și în mod eficace pe baza unei planificări
adecvate și a unei estimări adecvate a costurilor;
- dacă existau argumente economice pentru administratorii de infrastructură și
întreprinderile feroviare individuale;
- dacă finanțarea UE a fost gestionată în mod eficace pentru a contribui la implementarea
ERTMS.
19. În cursul auditului, Curtea a vizitat șase state membre: Danemarca, Germania, Spania,
Italia, Țările de Jos și Polonia. Împreună, aceste state membre acoperă parțial toate cele
nouă coridoare ale rețelei centrale în care ERTMS trebuie să fie implementat în totalitate
până în 2030. Curtea a purtat discuții cu autoritățile statelor membre (ministere
responsabile de investițiile în transporturi și în infrastructură, administratori de
19

Regulamentul (UE) nr. 642/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 de înființare a întreprinderii
comune Shift2Rail (JO L 177, 17.6.2014, p. 9).
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infrastructură și autorități naționale competente în materie de siguranță), cu operatori de
transport feroviar de călători și de marfă, cu proprietari de parcuri feroviare și cu alte părți
interesate (organisme notificate, diverse asociații feroviare naționale și europene).
20. De asemenea, Curtea a examinat rolul jucat de Comisie și de ERA în planificarea,
gestionarea, implementarea și finanțarea ERTMS. Curtea a avut întrevederi cu Comisia
(Direcția Generală Mobilitate și Transporturi, Direcția Generală Politică Regională și Urbană
și INEA), cu coordonatorul european pentru ERTMS și cu ERA. În plus, au fost examinate și
informații publice privind implementarea ERTMS în afara UE (de exemplu, în Elveția).
21.

Evaluarea Curții cu privire la planificarea, implementarea și gestionarea ERTMS în UE și,

în special, în cele șase state membre vizitate se bazează și pe examinarea unui eșantion de
51 de proiecte legate de ERTMS cofinanțate de UE în perioada de programare 2007-2013.
Cofinanțarea totală alocată de UE componentei ERTMS a acestor proiecte se ridică la
aproximativ 540 de milioane de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 14 % din cuantumul
total estimat al finanțării pentru ERTMS pentru perioada 2007-2020. Dintre cele 51 de
proiecte, 31 vizau investiții în echipamente de cale și 20 vizau echipamente de la
bord. Anexa III cuprinde lista proiectelor examinate.
OBSERVAȚII
ERTMS a reprezentat o decizie politică strategică și a fost lansat fără o estimare a costului
global implicat sau o planificare adecvată a implementării
În general, conceptul ERTMS nu este contestat de sectorul feroviar
22. În pofida provocărilor majore prezentate în acest raport, Curtea a constatat, în timpul
realizării auditului, că ideea unui sistem unic de semnalizare, care să stimuleze
interoperabilitatea feroviară, ca element fundamental al spațiului feroviar unic european nu
era contestată, în general, de sectorul feroviar (administratori de infrastructură,
întreprinderi feroviare, autorități naționale competente în materie de siguranță, furnizori și
alte părți interesate). În funcție de performanța și de învechirea sistemelor naționale de
semnalizare existente, ERTMS are potențialul de a îmbunătăți capacitatea și viteza
transportului feroviar. Dacă ar fi implementat integral, ERTMS ar ajuta transportul feroviar

22

să devină mai competitiv comparativ cu alte moduri de transport, în conformitate cu
obiectivele Cărții albe din 2011 20, și ar contribui la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE.
23. În funcție de performanța sistemelor naționale de semnalizare existente și de nivelul
variat de învechire al acestora, alte avantaje poten țiale, în afară de creșterea gradului de
interoperabilitate, sunt:
- creșterea capacității: ERTMS poate reduce distanța sau durata minimă între vehiculele
aflate în serviciu comercial, permițând circulația unui număr mai mare de trenuri pe liniile
feroviare foarte congestionate;
- creșterea vitezei comerciale;
- supravegherea continuă a vitezei trenurilor, cu beneficii pentru siguran ță;
- costuri de întreținere mai mici pentru administratorii de infrastructură și
- o mai bună armonizare a produselor și creșterea concurenței în rândul furnizorilor.
24. Curtea a constatat că, în statele membre vizitate, ERTMS generează deja unele beneficii
pentru administratorul infrastructurii și/sau întreprinderile feroviare. De exemplu, în Spania,
ERTMS are performanțe mai bune decât sistemul național de semnalizare din punctul de
vedere al vitezei (300-350 km/h față de 200 km/h) și al capacității, în special pe liniile
suburbane de navetă din Madrid și din Barcelona.
25. În plus, ERTMS este în curs de implementare în alte țări europene din afara UE, cum ar fi
Elveția (a se vedea caseta 2), precum și într-o serie de alte țări din întreaga lume, de regulă
fără finanțare din partea UE. Investițiile în ERTMS în afara Europei reprezintă 59 % din
ansamblul investițiilor ERTMS în echipamente de cale și 33 % din ansamblul investițiilor
ERTMS în unități de la bord. Spre deosebire de situația din UE, proiectele de implementare a
ERTMS în străinătate sunt, în general, investiții de tip greenfield (adică nu exista anterior

20

COM/2011/0144 final din 28 martie 2011: „Carte albă – Foaie de parcurs pentru un spațiu
european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct
de vedere al resurselor”.
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niciun alt sistem de semnalizare), realizate într-o singură țară și de o singură societate
feroviară. Acest lucru facilitează în mod semnificativ implementarea sa.
Caseta 2 – Implementarea ERTMS în Elveția
Elveția a lansat un plan ambițios de investiții în ERTMS, pentru a spori capacitatea și viteza trenurilor
pe cele mai aglomerate tronsoane ale rețelei feroviare naționale. De exemplu, linia MattstettenRothrist, cu o lungime de 45 km, reprezintă un tronson strategic afectat de strangularea traficului
între Berna, Basel, Zurich și Lucerna. Echiparea acestui tronson cu ERTMS de nivel 2 a redus timpul de
călătorie dintre Zurich și Berna cu 15 minute (de la 70 de minute la mai puțin de o oră), intervalele
dintre trenuri s-au redus la 110 secunde, iar viteza trenurilor a crescut la 200 km/h.

Implementarea ERTMS a reprezentat o decizie politică strategică, care nu a fost înso țită de
o estimare a costului global
26. Conceptul ERTMS ca sistem de semnalizare unic în Europa este urmarea deciziei politice
strategice din anii 1990 de creare a unui spațiu feroviar unic european. Prima obligație legală
a fost introdusă încă din 1996 și a fost urmată de numeroase acte legislative care au
prevăzut obligativitatea implementării ERTMS atât pentru sistemul feroviar de mare viteză,
cât și pentru cel convențional. Totuși, aceste obligații legale nu s-au bazat pe o estimare a
costului global, care să determine volumul necesar al finan țării și eventualele surse ale
acesteia 21.
27. Abia în 2015 a început Comisia să evalueze costul implementării ERTMS (a se
vedea punctul 47). Acest exercițiu s-a limitat la evaluarea costului echipamentelor și al
instalării acestora și nu a vizat decât coridoarele rețelei centrale. Comisia nu a efectuat nicio
evaluare a întregii rețele centrale și nici a rețelei globale, în care ERTMS este preconizat să
fie implementat până în 2030, respectiv până în 2050.

21

S-au realizat doar anumite analize limitate, în 2000, de către Association Européenne pour
l’Intéroperabilité Ferroviaire (AEIF) pentru liniile de mare viteză.
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28. Curtea a constatat că implementarea ERTMS (în combinație cu lucrările necesare pe care
le presupune aceasta 22) atât pe calea ferată, cât și la bord s-a dovedit a fi un demers
costisitor. Dacă se extrapolează costul pe care l-au suportat cele două state membre vizitate
care au optat pentru implementarea ERTMS la scara întregii lor re țele (Danemarca și Țările
de Jos), costul global al implementării ERTMS s-ar putea ridica la 80 de miliarde de euro până
în 2030 pentru coridoarele rețelei centrale sau până la 190 de miliarde de euro până în 2050,
atunci când se preconizează că rețeaua globală va fi echipată cu ERTMS (a se
vedea punctul 55). Astfel de lucrări pot însă să devină necesare și în cazurile în care se
apelează la alt sistem decât ERTMS pentru înlocuirea echipamentelor de semnalizare
învechite sau în care trebuie tratate restan țele în activitatea de întreținere. Costul global ar
putea să scadă de-a lungul timpului grație evoluțiilor tehnologice viitoare, economiei de
scară și creșterii concurenței în rândul furnizorilor de echipamente ERTMS.
Un hățiș de obligații legale, priorități și termene
29. În decursul ultimilor 20 de ani, numeroase documente juridice au prevăzut obliga ții
privind implementarea ERTMS. De asemenea, au existat încercări de a se acorda prioritate
anumitor linii și de a se stabili termene diferențiate. Cu toate acestea, coordonarea între
aceste obligații, priorități și termene a fost insuficientă, fapt care a împiedicat o
implementare coerentă a ERTMS (a se vedea, de asemenea, punctele 36 și 40).
30. Obligația implementării ERTMS a fost introdusă de Directiva 96/48/CE, care transformă
acest demers într-unul dintre principiile de bază pentru interoperabilitatea liniilor de mare
viteză. Același principiu este inclus, pentru sistemul feroviar convențional, în
Directiva 2001/16/CE, care precizează că „întreaga infrastructură nouă și întregul material
rulant nou, produse sau dezvoltate după adoptarea sistemelor compatibile de controlcomandă și semnalizare trebuie să fie adaptate pentru utilizarea acestor sisteme”. Primele
specificații tehnice de interoperabilitate cu privire la ERTMS, care sunt obligatorii pentru
sistemul feroviar de mare viteză și pentru cel convențional deopotrivă, au devenit obligatorii
22

Pentru a pune pe deplin în funcțiune ERTMS pe calea ferată, costul total care trebuie suportat
de administratorii de infrastructură nu se limitează neapărat la costul echipamentelor și al
instalării, ci poate include și alte lucrări conexe necesare pentru trecerea de la un sistem
național de semnalizare complet funcțional la un sistem ERTMS complet funcțional.
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din punct de vedere juridic în 2002, fiind urmate de amendamente tehnice ulterioare. În
plus, Decizia 2012/88/UE 23 impune instalarea ERTMS pentru toate proiectele feroviare
finanțate cu bani acordați de UE, indiferent de amplasarea lor. Liniile noi sau reabilitate
trebuie echipate cu ERTMS, chiar dacă termenul pentru implementarea pe astfel de linii este
anul 2050 sau ulterior, conform Regulamentului TEN-T (a se vedea punctul 75).
31. În ceea ce privește implementarea la bord, decizia impune ca noile locomotive și alte
vehicule feroviare noi, comandate după 1 ianuarie 2012 sau date în exploatare după
1 ianuarie 2015, să fie echipate cu ERTMS, cu excepția traficului regional.
32. Primele termene oficiale pentru implementarea ERTMS sunt prevăzute în Planul de
implementare la nivel european din 2009, care s-a limitat la șase coridoare ERTMS, indicând
faptul că 10 000 km de cale ferată ar trebui echipați cu ERTMS până la 31 decembrie 2015 și
25 000 km până la 31 decembrie 2020. Până la sfârșitul anului 2016, doar aproximativ
4 100 km au fost echipați cu ERTMS (a se vedea punctul 36). La începutul anului 2017,
Comisia a revizuit aceste obiective în noul plan de implementare la nivel european și a
amânat termenele dincolo de anul 2015, până în 2023, în timp ce implementarea pe
tronsoanele rămase se va realiza abia după 2023, fără niciun termen fix și coordonat (cu
excepția termenului global, anul 2030).
33. În plus, Regulamentul TEN-T a prevăzut ca termen data de 31 decembrie 2030 pentru
echiparea cu ERTMS a întregii rețele centrale de 66 700 km (inclusiv nouă coridoare ale
rețelei centrale, care reprezintă aproximativ 51 000 km) și data de 31 decembrie 2050
pentru echiparea tuturor celor 123 000 km ai rețelei globale (a se vedea tabelul 2). Curtea a
constatat că nu au fost prevăzute obiective intermediare de monitorizare pentru
implementarea globală a ERTMS până în 2050. Aceste termene și tronsoane de linii specifice
care trebuie să fie echipate cu ERTMS pot face obiectul unor schimbări și al unei modificări a
obiectivelor, întrucât se prevede că nou adoptatul plan de implementare la nivel european și
Regulamentul TEN-T vor fi revizuite până în 2023.

23

Decizia 2012/88/UE a Comisiei din 25 ianuarie 2012 privind specificația tehnică de
interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului
feroviar transeuropean (JO L 51, 23.2.2012, p. 1).
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Tabelul 2 – Termene pentru implementarea ERTMS
Coridoare ale
rețelei centrale
Lungime (km)
Termen
1

Rețea centrală

Rețea globală1

Întreaga rețea
feroviară a UE

51 000

66 700

123 000

217 000

2030

2030

2050

fără termen

Rețeaua globală include rețeaua centrală și coridoarele rețelei centrale (a se
vedea punctul 12).

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate de Comisia Europeană și a
Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 privind TEN-T.

Nu s-a stabilit niciun termen pentru scoaterea din funcțiune a sistemelor naționale de
semnalizare existente
34. Statele membre ale UE au adoptat diferite strategii pentru implementarea ERTMS în
rețelele lor feroviare. Dintre statele membre vizitate, doar Danemarca a ales să desființeze
sistemul național și să introducă ERTMS ca sistem de semnalizare unic pe majoritatea rețelei
sale feroviare naționale, având în vedere deficiențele și învechirea sistemului său național de
semnalizare actual. Toate celelalte state membre vizitate au optat să utilizeze ERTMS ca
sistem suplimentar bazat pe software pentru sistemele lor na ționale de semnalizare, în
special în cazurile în care durata de viață rămasă a acestora era de 15-20 de ani (de exemplu,
în Germania).
35. Pentru ca ERTMS să fie un sistem unic de semnalizare în UE, sistemele naționale de
semnalizare trebuie scoase din funcțiune. Nici planul de implementare la nivel european
din 2009, nici noul plan nu prevăd o strategie pentru desfiin țarea sistemelor naționale de
semnalizare. Până la momentul realizării auditului, nu fusese stabilit niciun termen pentru
scoaterea din funcțiune a sistemelor naționale de semnalizare din statele membre. Acestea
din urmă au însă obligația de a informa Comisia cu privire la termenele lor pentru scoaterea
din funcțiune prin intermediul planurilor naționale de implementare, care trebuie prezentate
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Comisiei până în iulie 2017 24. Deși se poate admite că introducerea unei obligații coordonate
pentru toate statele membre prezintă o serie de dificultă ți, trebuie remarcat că absența unor
astfel de informații reprezintă un obstacol semnificativ în calea planificării investițiilor pe
termen lung de către întreprinderile feroviare și nici nu contribuie la accelerarea
implementării ERTMS în UE.
Până în prezent, implementarea ERTMS a fost limitată și neuniformă
36. Comparativ cu obiectivele stabilite (a se vedea punctul 32), din cei 51 000 km ai
coridoarelor rețelei centrale care trebuie să fie echipați cu ERTMS până în 2030, doar
4 121 km erau în funcțiune până la finalul anului 2016, ceea ce reprezintă doar 8 % din
coridoarele rețelei centrale. Dintre cele nouă coridoare ale rețelei centrale, cel mai avansat
este coridorul Rin-Alpi, cu 13 % din linii deja echipate. Implementarea ERTMS în alte
coridoare variază între 5 % și 12 % (a se vedea figura 4).
37. Curtea consideră că acest nivel scăzut al implementării ERTMS periclitează realizarea
obiectivelor stabilite pentru 2030, întrucât este puțin probabilă îndeplinirea lor, fapt care
subminează în mod semnificativ potențialele beneficii ale interoperabilității. Este necesară
monitorizarea îndeaproape de către Comisie a punerii în aplicare a planului de implementare
la nivel european – recent adoptat, întrucât aceasta constituie o condi ție prealabilă pentru
reușita implementării.

24

Statele membre ar trebui să indice datele orientative pentru scoaterea din func țiune a
sistemelor naționale pe diferitele linii ale rețelei. În cazul în care scoaterea din funcțiune a
sistemelor naționale nu este prevăzută în termen de 15 ani, nu este necesară comunicarea
acestor date orientative [Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016 privind
specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și
semnalizare ale sistemului feroviar în Uniunea Europeană (JO L 158, 15.6.2016, p. 1)].
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Figura 4 – Implementarea ERTMS în coridoarele rețelei centrale la finalul anului 2016
(în km)
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate de Comisia Europeană.

38. Situația implementării ERTMS în cadrul coridoarelor rețelei centrale variază în mod
semnificativ de la un stat membru al UE la altul (a se vedea anexa IV). Dintre cele șase state
membre vizitate, Țările de Jos și Spania erau singurele care au îndeplinit obiectivele
prevăzute pentru 2015 în planul de implementare la nivel european din 2009.
39. Nivelul implementării ERTMS la bordul materialului rulant din UE este, de asemenea,
scăzut, ridicându-se la circa 2 700 de unități, ceea ce reprezintă 10 % din parcul feroviar total
al UE. Majoritatea vehiculelor deja echipate aparțin parcului de transport de călători de
mare viteză și operează, în principal, pe piețele interne.
40. În prezent, ERTMS este implementat într-un mod neuniform, cu multe tronsoane
neconectate între ele (a se vedea figura 5). În plus, deși conform politicii UE, investițiile ar
trebui să se axeze pe coridoarele rețelei centrale, Curtea a identificat cazuri de linii unice
care nu fac parte din rețeaua centrală și care nu beneficiază de nicio conexiune cu restul
rețelei respective sau cu tronsonul transfrontalier. Deși se află la originea conceptului de
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ERTMS, Comisia nu are o viziune de ansamblu exactă asupra implementării globale la nivel
european, întrucât monitorizarea pe care o efectuează este limitată la rețeaua centrală.
Figura 5 – Implementare disparată a ERTMS pe coridoarele rețelei centrale
-

ERTMS în funcțiune (nivel de referință 2)
ERTMS în construcție (nivel de referință 2)
ERTMS în construcție (nivel de referință 3)

Sursa: Comisia Europeană.

41. În unele cazuri, Curtea a identificat o lipsă de coordonare între implementarea ERTMS pe
calea ferată și cea de la bord. De exemplu, în Polonia, a fost achiziționat material rulant
echipat cu ERTMS, dar, în realitate, acesta funcționează doar pe 218 km (din cei 3 763 km ai
coridoarelor rețelei sale centrale), iar trenurile pot circula cu 200 km/h doar pe 89 km din
aceștia. În celelalte cazuri, trenurile circulă cu ERTMS dezactivat, întrucât restul
infrastructurii de cale ferată nu este echipată cu ERTMS. În practică, nivelul de utilizare a
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ERTMS este de doar 6,5 % pe zi. În Italia, utilizarea efectivă a trenurilor echipate cu ERTMS,
exprimată în tren/km, variază între 19 % și 63 % și se limitează doar la liniile de mare viteză.
Un număr mare de administratori de infrastructură și de întreprinderi feroviare sunt
reticente în a investi în ERTMS din cauza lipsei unor argumente economice la nivelul lor
individual
ERTMS va aduce rezultate global pozitive la nivelul UE, dar numai pe termen lung
42. Posibilele beneficii ale ERTMS vizează, în general, mai degrabă societatea sau sectorul
feroviar în ansamblu decât administratorii de infrastructură sau societă țile feroviare
individuale, cărora le revine responsabilitatea de a lua decizia de a investi în instalarea sau
nu a ERTMS și care trebuie să suporte costurile aferente.
43. În 2016, Comisia a apreciat rentabilitatea ca fiind global pozitivă pentru implementarea
ERTMS la nivelul fiecărui coridor într-un raport de analiză a rentabilității privind cele nouă
coridoare ale rețelei centrale25. Totuși, această analiză de rentabilitate demonstrează că
potențialele beneficii se vor materializa, în general, doar pe termen lung. În plus, analiza nu
indică dacă beneficiile implementării ERTMS vor compensa costurile suportate de
administratorii de infrastructură sau de întreprinderile feroviare, considerate la nivel
individual sau la nivel de grup.
Există așteptarea ca un număr mare de administratori de infrastructură și de întreprinderi
feroviare cu nevoi diverse să investească într-un singur sistem
44. Conform legislației actuale (a se vedea punctele 30 și 31), ERTMS este o investiție
obligatorie pentru părți interesate diferite din sectorul feroviar, cu nevoi foarte diverse:
administratori de infrastructură cu sisteme de semnalizare învechite și cu performanțe
insuficiente, administratori de infrastructură cu sisteme de semnalizare relativ noi și care
funcționează bine, operatori de transport de marfă, operatori de transport de călători,
operatori de transport feroviar de mare viteză, operatori feroviari internaționali și interni și
25

Business case on the nine core network corridors (Analiza de rentabilitate cu privire la cele nouă
coridoare ale rețelei centrale), iulie 2016, document elaborat de EY și INECO pentru Comisia
Europeană.
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alții. Toți aceștia trebuie să investească în ERTMS ca sistem unic de semnalizare, respectând
aceleași termene-limită stabilite în reglementări, în vreme ce, în mod normal, investi țiile în
infrastructura feroviară și în materialul rulant se realizează pe termen lung, întrucât durata
de viață utilă este, în medie, de circa 30 de ani.
45. Disponibilitatea administratorilor de infrastructură de a investi în ERTMS depinde de
situația lor înainte de implementare. Unii administratori de infrastructură dispun deja de
sisteme de semnalizare relativ noi și care funcționează bine, ceea ce i-a determinat să devină
reticenți în a investi în ERTMS (de exemplu, în Germania), în timp ce, în alte state membre,
sistemele de semnalizare se apropiau de sfârșitul ciclului lor de viață sau performanța lor din
punctul de vedere al siguranței sau al vitezei nu mai era suficientă (de exemplu, Danemarca,
a se vedea și caseta 3). Potrivit părților interesate cu care s-au purtat discuții, învechirea
sistemelor naționale de semnalizare va determina, în cele din urmă, implementarea generală
a ERTMS; cu toate acestea, sincronizarea implementării ERTMS este un factor decisiv pentru
reușita acesteia (a se vedea punctul 70).
Caseta 3 – Două exemple de factori determinanți pentru decizia administratorilor de infrastructură
de a implementa sau nu ERTMS
În Danemarca, a fost efectuată o analiză în anul 2006 pentru a se evalua cel mai eficace mod de a
reinvesti în sistemul de semnalizare pentru rețeaua feroviară publică. Concluzia analizei a fost că
sistemul național este perimat și că ar putea fi menținut în funcțiune cel mai târziu până în 2020. Prin
urmare, Danemarca a fost prima țară din UE care a decis să introducă ERTMS în întreaga rețea
feroviară deținută de stat, fără a mai utiliza sistemul național de semnalizare ca rezervă.
În Germania, administratorilor de infrastructură le este dificil să găsească o justificare economică
pentru implementarea ERTMS, deoarece există deja două sisteme care funcționează bine, LZB și PZB.
Sistemul LZB, instalat pe 2 600 km de cale ferată, permite deja trenurilor să circule cu o viteză de
aproximativ 300 km/h sau pe linii cu densitate ridicată a traficului, chiar dacă ajunge treptat la
sfârșitul ciclului său de viață, estimat în jurul anului 2030. Administratorul de infrastructură german
consideră că și sistemul PZB, care acoperă 32 000 km din calea ferată convențională, funcționează
bine din punctul de vedere al siguranței, al capacității și al altor indicatori de performanță. Acest
sistem va fi disponibil pentru o perioadă mai lungă, chiar dacă permite o viteză mai redusă.
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46. În ceea ce privește întreprinderile feroviare, necesitatea de a dispune de ERTMS depinde
de tipurile de operațiuni și de activități comerciale pe care le desfășoară. De exemplu, se
observă diferențe semnificative în ceea ce privește nevoile de implementare a ERTMS între
traficul de mare viteză și cel convențional (în special pentru transportul de marfă, pentru
care este necesară o viteză maximă de aproximativ 100 km/h) și între întreprinderile
feroviare care operează aproape exclusiv într-o țară și cele care operează în traficul
internațional de marfă și de călători.
Investițiile în ERTMS sunt costisitoare
47. Abia în 2015 și în 2016 a început Comisia să evalueze costul implementării ERTMS, în
cadrul a două studii 26. Această evaluare s-a limitat la costul echipamentelor și al instalării
ERTMS și nu a vizat decât coridoarele rețelei centrale. Pe baza acestei categorii de cost,
costul implementării pe calea ferată ar putea fi cuprins între 100 000 și 350 000 de euro per
kilometru, costul total situându-se între 5 și 18 miliarde de euro.
48. Pentru a pune pe deplin în funcțiune ERTMS pe calea ferată, costul total care trebuie
suportat de administratorii de infrastructură nu se limitează însă doar la costul
echipamentelor și al instalării, ci include și alte lucrări conexe necesare pentru trecerea de la
un sistem național de semnalizare complet funcțional la un sistem ERTMS complet
funcțional. Potrivit Comisiei, aceste lucrări sunt o condiție prealabilă pentru implementare,
chiar dacă ele nu fac parte în mod formal din ERTMS.
49. Cele două state membre vizitate (Danemarca și Țările de Jos) care au optat pentru
implementarea ERTMS la scară largă pe rețeaua lor feroviară au conceput programe
naționale de implementare a ERTMS și au elaborat previziuni de buget. Pe baza estimărilor
acestor state membre, Curtea a evaluat amploarea investițiilor care pot fi necesare pentru a
se dispune de o infrastructură ERTMS de cale complet funcțională la nivelul UE. Costul

26

Study to develop tailor-made solutions for use of innovative financing to support deployment of
ERTMS, in particular along nine core network corridors (Studiu în vederea elaborării unor soluții
adaptate pentru utilizarea de finanțări inovatoare în scopul implementării ERTMS, în special dea lungul a nouă coridoare ale rețelei centrale), noiembrie 2015, și Business case report on the 9
core network corridors (Raport de analiză de rentabilitate privind cele nouă coridoare ale re țelei
centrale), iulie 2016.
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estimat total include toate componentele necesare, cum ar fi: renovarea sistemului de
centralizare, conceperea, testarea și autorizarea sistemului, gestionarea proiectului,
investițiile legate de telecomunicații și de centrele de bloc radio, instruirea și reafectarea
personalului sau gestionarea migrării de la un sistem la altul. În plus, implementarea ERTMS
la sol ca sistem suplimentar poate genera costuri de între ținere suplimentare până când
sistemul național nu mai este necesar și este scos din funcțiune.
50. În aceste două state membre, costul total al implementării ERTMS pe calea ferată se
ridică la 2,52 miliarde de euro și 4,9 miliarde de euro pentru 2 132 km, respectiv 2 886 km de
linie; cu alte cuvinte, costul mediu este de 1,44 milioane de euro per kilometru de linie (a se
vedea mai multe detalii în anexa V). O extrapolare liniară a acestor estimări indică faptul că
costul total al implementării ERTMS la sol pe toate coridoarele re țelei centrale sau în
întreaga rețea globală s-ar putea situa între 73 și 177 de miliarde de euro, în funcție de
anvergura implementării (a se vedea tabelul 3). Evoluțiile tehnologice și economia de scară
ar putea reduce în viitor costul global al implementării ERTMS.
51. Pe lângă costul implementării ERTMS pe calea ferată, care este suportat de
administratorii de infrastructură, ERTMS trebuie să fie instalat și pe locomotive, pe cheltuiala
întreprinderilor feroviare. Situația pentru locomotivele existente, care trebuie
retehnologizate pentru a putea circula pe liniile echipate cu ERTMS, este diferită de cea a
noilor locomotive, care sunt achiziționate cu sistem ERTMS deja instalat la bord.
52. În cazul locomotivelor existente, cele două studii ale Comisiei citate anterior
menționează un cost per locomotivă cuprins între 375 000 de euro și 550 000 de euro, care
acoperă echipamentele ERTMS și instalarea lor, testarea și autorizarea și indisponibilitatea
vehiculului. În plus, costurile de instruire aferente sunt estimate la 20 000 de euro per
locomotivă. Având în vedere că numărul unităților de la bord care trebuie retehnologizate
este estimat la 22 000 (a se vedea punctul 39), aceste cifre s-ar putea traduce într-un cost
mediu de 11 miliarde de euro pentru întregul parc feroviar (a se vedea detalii în anexa V). În
plus, echipamentul ERTMS suplimentar de la bord poate genera costuri de între ținere
suplimentare per locomotivă până la scoaterea din func țiune a sistemului național de
semnalizare.
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53. Potrivit constatărilor Curții din cursul auditului, costul retehnologizării variază
semnificativ în funcție de numărul locomotivelor care trebuie modernizate și de numărul
țărilor în care circulă acestea. Modernizările ulterioare obligatorii ale ERTMS, generate de
evoluția constantă a sistemului și de necesitatea corectării erorilor de software, antrenează
și ele alte costuri semnificative. În unele cazuri, conform constatărilor Curții, că costul total
se ridică la aproape un milion de euro per unitate de la bord, sumă care exclude costul
implicat de indisponibilitatea vehiculului, așa cum se indică în caseta 4.
Caseta 4 – Exemplu de cost total al retehnologizării mai multor serii de locomotive
În Țările de Jos, unul dintre proiectele examinate viza retehnologizarea cu ERTMS, referința 2.3.0d, a
mai multor locomotive pentru transportul de marfă cu sistem multiplu. Costul retehnologizării,
inclusiv pentru modernizările obligatorii, s-a situat între 663 000 de euro și 970 000 de euro per
locomotivă. În momentul în care administratorii de infrastructură vor implementa referin ța 3, este
preconizată o altă modernizare obligatorie.
În Germania, un alt proiect selectat a constat în retehnologizarea mai multor locomotive pentru
transportul de marfă cu ERTMS referința 2.3.0d. Costul a variat între 420 000 de euro și 630 000 de
euro per locomotivă. O modernizare la versiunea 3, necesară pentru a putea funcționa în Germania,
ar antrena un cost suplimentar mediu de 270 000 de euro per locomotivă.

54. Locomotivele sau garniturile de tren noi trebuie echipate cu ERTMS, indiferent dacă
circulă sau nu pe linii echipate cu ERTMS. Costul mediu al unei unită ți de la bord este estimat
de întreprinderile feroviare din statele membre vizitate la aproximativ 300 000 de euro
(aproximativ 15 % din costul total al unei locomotive). Acest cost de investi ție nu este inclus
în costul global estimat pentru implementarea ERTMS la bord men ționat în studiile citate
anterior.
55. Prin urmare, ERTMS și lucrările necesare pe care le presupune acest sistem implică
investiții costisitoare, care trebuie suportate de administratorii de infrastructură și de
întreprinderile feroviare. Costul global al implementării ERTMS, atât pe cale, cât și la bord, sar putea cifra până la 80 de miliarde de euro pentru coridoarele rețelei centrale sau la
190 de miliarde de euro pentru rețeaua globală (a se vedea tabelul 3). Astfel de lucrări pot
însă să devină necesare și în cazurile în care se apelează la alt sistem decât ERTMS pentru
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înlocuirea echipamentelor de semnalizare învechite sau în care trebuie tratate restan țele în
activitatea de întreținere. Având în vedere că administratorii de infrastructură își planifică
investițiile pentru un orizont de timp cuprins între 30 și 50 de ani, recunoscând totodată
dificultățile de a se anticipa evoluțiile tehnologice viitoare pe o perioadă atât de lungă, este
extrem de important să se dispună de o estimare a costului de implementare și de o
planificare fiabilă, inclusiv de o estimare a modului în care se va pune la dispozi ție
finanțarea, deoarece nu se poate preconiza că finanțarea UE va acoperi în întregime costul
de implementare și trebuie identificate alte surse de finanțare (a se vedea punctul 73).
Tabelul 3 – Extrapolarea costului implementării ERTMS pe calea ferată pornind de la cazul
Danemarcei și al Țărilor de Jos

Lungime (km)
Extrapolarea costului
pentru implementarea
pe calea ferată (în
Retehnologizarea la
bord (în miliarde de
euro)
Total (în miliarde de
euro)

Coridoare ale rețelei
centrale
51 000
73

Rețea centrală

Rețea globală

66 700
96

123 000
177

11
84

107

188

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza unei extrapolări liniare a estimărilor na ționale
existente realizate de Danemarca și de Țările de Jos.

Problemele de compatibilitate și de stabilitate afectează negativ interesul economic la
nivel individual
Probleme de compatibilitate între diferite versiuni ale ERTMS
56. Problemele de compatibilitate pot decurge, în principal, din doi factori majori: integrarea
ERTMS cu sistemul național de semnalizare existent din fiecare stat membru și amânarea
implementării ERTMS la nivel transfrontalier.
57. În UE, ERTMS este încorporat în rețelele feroviare naționale și în sistemele lor de
semnalizare (proiecte de tip brownfield). Ca urmare a faptului că au fost concepute soluții
ERTMS adaptate la rețelele feroviare naționale, în prezent nu există, în UE, nicio unitate
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ERTMS de la bord care să fie în măsură să circule pe toate tronsoanele feroviare echipate cu
diferite versiuni ale ERTMS. Problemele de interoperabilitate survin nu numai pe
tronsoanele transfrontaliere dintre statele membre, ci și pe teritoriul uneia și aceleiași țări
(de exemplu, în Țările de Jos). În plus, Curtea a constatat că, până în prezent, implementarea
ERTMS s-a limitat la linii, în timp ce gările și nodurile feroviare încă nu au fost echipate cu
ERTMS.
58. Statele membre au optat să implementeze ERTMS în diferite stadii ale dezvoltării acestui
sistem și pe diverse linii de cale ferată din cadrul rețelelor lor naționale. Specificațiile tehnice
de interoperabilitate au evoluat într-un ritm foarte rapid, afectând stabilitatea generală a
sistemului (acestea au fost modificate, în medie, o dată la doi ani) și având ca rezultat
necesitatea unor modernizări ulterioare. De exemplu, deși referința 2.3.0d a fost emisă
în 2008 și este încă valabilă, între timp a fost dezvoltată referința 3, a cărei implementare
este acum considerată prioritară 27. Locomotivele echipate cu ERTMS referința 2 nu vor
putea circula pe căi ferate echipate cu referin ța 3. Părțile interesate preconizează că această
problemă va fi atenuată în viitor, întrucât unită țile de la bord cu referința 3 ar trebui să poată
circula pe căile ferate echipate cu referința 2 (a se vedea caseta 5).
Caseta 5 – Exemple de probleme de compatibilitate
În Italia, 366 km de linii de mare viteză sunt echipați cu referințe anterioare referinței 2.3.0d ale
ERTMS și vor trebui modernizați în viitorul apropiat, pentru a permite circulația noilor trenuri. În plus,
liniile convenționale ar trebui să funcționeze cu referința 3. Locomotivele echipate cu referința 2.3.0d
nu vor putea circula pe aceste linii. Unele dintre ele au fost deja modernizate cu cofinan țare din
partea UE.
În Spania, primele linii au fost echipate cu referința 2.2.2+. Spania a modernizat deja unele dintre ele,
dar trebuie depuse eforturi în continuare pentru a migra aceste linii la referința 2.3.0d. La momentul
realizării auditului, din 1 902 km de linii, 1 049 km încă trebuiau modernizați (55 %). În mod similar,

27

STI revizuită pentru subsistemele de control-comandă și semnalizare la bord și de cale a fost
adoptată prin Regulamentul (UE) nr. 2016/919 al Comisiei, publicat la 15 iunie 2016, care
stabilește versiunea 2 a referinței 3 drept standard actual. Totuși, aceasta prezintă încă
disfuncționalități și erori, care trebuie remediate.
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158 din 362 de vehicule deja echipate trebuie acum modernizate pentru a putea continua să
funcționeze.

Industria producătoare trebuie să ofere o versiune armonizată
59. Lipsa de compatibilitate a echipamentelor ERTMS este și o urmare a faptului că industria
elaborează soluții adaptate la cerințele specifice ale fiecărui stat membru, care nu sunt
întotdeauna compatibile unele cu altele. De obicei, eventualele probleme și erori nu sunt
făcute publice, fapt care afectează curba de învă țare și face dificilă identificarea unor soluții
comune.
60. În plus, având în vedere amploarea investițiilor planificate în viitorul apropiat în cadrul
noului plan de implementare la nivel european, există riscul ca industria să nu fie pregătită
să ofere o versiune armonizată stabilă a echipamentului. Capacitatea industriei de a livra
produsul va depinde de nivelul de personalizare al procedurilor specifice de achizi ții lansate
de administratorii de infrastructură și de întreprinderile feroviare. Variațiile dintre statele
membre pot spori și mai mult atât costurile, cât și riscurile la adresa interoperabilității.
Proceduri îndelungate de certificare pentru asigurarea compatibilită ții
61. Certificarea ERTMS implică organismele notificate, care sunt responsabile de testare și
certificare, și autoritățile naționale competente în materie de siguranță, care eliberează
autorizații. Pentru a obține o certificare pentru o unitate de cale sau o unitate de la bord,
administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare cooperează de obicei
îndeaproape cu agenția națională competentă în materie de siguranță încă de la începutul
proiectului, înainte de depunerea unei cereri oficiale (a șa-numita procedură de preangajare).
62. În timpul auditului, Curtea a constatat că procesul de certificare și cel de autorizare erau
relativ lungi și necesitau, în medie, unul sau doi ani, în funcție de durata acestor proceduri
tehnice neoficiale de preangajare. În cazul operațiunilor transfrontaliere, Curtea a constatat
că certificarea unităților de la bord era deosebit de complexă și de costisitoare din cauza
variațiilor naționale, care afectau, de asemenea, acceptarea reciprocă a activităților realizate
de autoritățile naționale competente în materie de siguranță în alt stat membru (a se
vedea figura 6).
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Figura 6 – Acceptarea reciprocă a vehiculelor

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Consolidarea rolului ERA reprezintă un pas înainte în direc ția unui spațiu feroviar unic
european
63. Recentele evoluții legislative, care s-au concretizat în consolidarea rolului ERA, reprezintă
un pas înainte în direcția unui spațiu feroviar unic european. Cel de al patrulea pachet
feroviar încredințează ERA, ca autoritate de sistem oficială pentru ERTMS, sarcina de a emite
certificate de siguranță la nivelul întregii UE pentru întreprinderile feroviare și autorizații
pentru vehicule și subsisteme ERTMS utilizate în mai multe state membre, precum și sarcina
de a verifica soluțiile tehnice la sol avute în vedere în procedurile de achiziții lansate de
administratorii de infrastructură începând cu jumătatea anului 2019. În plus, ERA va avea un
rol sporit de supraveghere a organismelor notificate și a agențiilor naționale competente în
materie de siguranță și va evalua documentația de atribuire a contractelor de achiziție
pentru implementarea la sol în UE.
64. Cu toate acestea, continuă să există provocări semnificative, care periclitează
implementarea ERTMS. Acestea sunt legate în special:
- de capacitatea administrativă a ERA, ca autoritate de sistem responsabilă de ERTMS, de a
gestiona un proiect global în valoare de sute de milioane de euro, și de rolul său
consolidat grație celui de Al patrulea pachet feroviar;
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- de necesitatea unor orientări practice și a unor formări care să scadă curba de învățare
abruptă și costisitoare în ceea ce privește proiectarea și implementarea practică a ERTMS
în statele membre;
- de rolul sporit al ERA în ceea ce privește supravegherea organismelor notificate și a
agențiilor naționale competente în materie de siguranță, precum și de capacitatea sa de a
verifica soluțiile tehnice ERTMS de cale, deoarece este posibil ca ERA să nu poată anticipa,
doar pe baza documentației de licitație, eventualele probleme de compatibilitate cu STI
aplicabile care pot apărea;
- de mecanismul de recurs și de raportare cu privire la certificatele de calitate inferioară,
care trebuie să fie standardizat, la fel ca testele ERTMS care trebuie să fie efectuate pe
căile ferate la nivelul UE, așa cum se întâmplă deja în cazul materialului rulant.
65. În 2014, a fost înființată o întreprindere comună Shift2Rail ca un parteneriat publicprivat, cu scopul de a contribui la realizarea unui spa țiu feroviar unic european. Curtea a
constatat că ERA are un rol limitat de observator în consiliul de conducere al acesteia și că
este necesară o cooperare mai strânsă între Shift2Rail și ERA. Prin urmare, există riscul ca
ERA să rateze ocazia de a acționa într-o etapă incipientă atunci când monitorizează și se
consultă cu întreprinderea comună Shift2Rail cu privire la realizările preconizate ale acesteia,
în special având în vedere faptul că, pe lângă cercetarea ini țială, întreprinderea comună este
implicată și în dezvoltarea produselor, cum ar fi operarea automată a trenurilor pentru
viitoarele referințe ERTMS. Compatibilitatea noilor funcții dezvoltate ale ERTMS cu
specificațiile tehnice de interoperabilitate actuale este esențială pentru a se asigura
interoperabilitatea în viitor.
Noul plan de implementare la nivel european constituie un progres, însă există în
continuare provocări majore
66. Cu toate că, după cum s-a dovedit, este puțin probabil ca termenele stabilite în planul de
implementare la nivel european din 2009 pentru implementarea ERTMS să poată fi
respectate, Comisia a decis să nu inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
împotriva statelor membre care nu își îndepliniseră obligațiile în ceea ce privește
implementarea ERTMS pe tronsoanele de coridoare. În schimb, în decembrie 2014, Comisia
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și coordonatorul european pentru ERTMS au lansat Breakthrough Programme 28 pentru a
accelera punerea în aplicare a ERTMS în UE, în vederea adoptării unui nou plan de
implementare.
67. Acest program a fost negociat cu statele membre la nivel înalt. Discu țiile s-au purtat între
coordonatorul european și miniștrii și administratorii de infrastructură de la nivel național.
Pe baza programului Breakthrough Programme și în urma negocierilor, Comisia a elaborat
noul plan de implementare la nivel european sub forma unui act legislativ aplicabil în mod
direct în statele membre ale UE. Planul a fost publicat oficial la 5 ianuarie 2017 29.
68. Noul plan de implementare la nivel european, care este sus ținut de statele membre,
reprezintă un pas înainte spre o implementare mai realistă, dar există în continuare
provocări majore. În primul rând, la fel ca în trecut, acesta nu conține nicio evaluare a
costului global pentru implementarea ERTMS. În al doilea rând, nu este corelat cu nicio
finanțare dedicată și nici sursa acestei finanțări nu este precizată; prin urmare, trebuie
identificate alte stimulente pentru a motiva sectorul să își îndeplinească obiectivele. În plus,
încă nu există un termen obligatoriu din punct de vedere juridic pentru scoaterea din
funcțiune a sistemelor naționale actuale, astfel încât ERTMS să devină sistemul de
semnalizare unic (și nu unul suplimentar).
69. În ceea ce privește previzibilitatea pe termen lung necesară pentru ca întreprinderile
feroviare să își planifice investițiile, noul plan de implementare la nivel european face
referire doar la anumite obiective de implementare pe calea ferată care trebuie atinse în
perioada 2017-2023, în timp ce pentru restul tronsoanelor care vor mai trebui echipate se
indică doar mențiunea „după 2023”, fără a se stabili un termen fix (cu excep ția termenului
general, anul 2030). Această situație afectează coordonarea implementării între statele
membre și nu încurajează întreprinderile feroviare să își planifice în consecință investițiile la
bord. De asemenea, Curtea a constatat că, din cauza revizuirilor actelor legislative

28

Acesta se baza pe patru principii: (1) „utilizatorii pe primul loc”, și nu „proiectanții pe primul
loc”; (2) echipament standardizat de bord; (3) axare prioritară pe implementare și (4) reducerea
costului sistemului ERTMS.

29

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/6 al Comisiei.
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preconizate a avea loc în următorii cinci ani (a se vedea punctul 33), este deosebit de dificil
pentru întreprinderile feroviare să ia decizii de investi ții pe termen lung.
70. În plus, previziunile în materie de implementare din nou-adoptatul plan de implementare
la nivel european sunt afectate de lipsa de coordonare a calendarului între statele membre
cu privire la tronsoanele transfrontaliere. Această situa ție indică faptul că statele membre își
planifică implementarea în funcție de nevoile lor naționale, indiferent de angajamentele pe
care și le-au asumat în ceea ce privește prioritățile UE. De exemplu, conform planurilor
actuale, Germania intenționează să echipeze doar 60 % din liniile sale de cale ferată de pe
coridoarele rețelei centrale până în 2030, și niciuna dintre ele integral.
Finanțarea acordată de UE poate acoperi doar o proporție limitată din investițiile
costisitoare și nu a fost întotdeauna gestionată și direcționată în mod corespunzător
Finanțarea disponibilă din partea UE pentru implementarea ERTMS poate acoperi doar o
proporție limitată din investiții
71. În perioada 2007-2013, s-au alocat din bugetul UE aproximativ 1,2 miliarde de euro
pentru investiții în ERTMS pentru cale și la bord, din două surse principale: programul TEN-T,
cu o finanțare care s-a ridicat la 645 de milioane de euro, și fondurile structurale (FEDR și
Fondul de coeziune), cu o finanțare estimată la 574 de milioane de euro (componenta
ERTMS este estimată la 10 % din investițiile feroviare majore).
72. În perioada de programare 2014-2020, bugetul UE continuă să sprijine implementarea
ERTMS, cu un buget total estimat de 2,7 miliarde de euro. În ceea ce privește MIE, au existat
trei cereri de proiecte consacrate în mod special ERTMS, pentru o valoare totală de 850 de
milioane de euro din partea MIE pentru proiecte ERTMS până în 2020 30. Proiectele ERTMS

30

Pe lângă proiectele special consacrate ERTMS, MIE poate cofinanța și componente ERTMS din
cadrul altor proiecte feroviare mai extinse. Astfel de alocări pentru componente ERTMS s-au
ridicat la 56,5 milioane de euro în 2014 și la 37,8 milioane de euro în 2015.

42

pot beneficia și de sprijinul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în
regiunile eligibile, cu o finanțare de până la 1,9 miliarde de euro 31.
73. Finanțarea disponibilă din partea UE pentru ERTMS reprezintă doar o proporție limitată
din costul global al implementării, cea mai mare parte a finan țării trebuind să provină din
alte surse. Așa cum se descrie la punctul 55, costul implementării ERTMS pe coridoarele
rețelei centrale (atât pe cale, cât și la bord) este de ordinul a 90 de miliarde de euro. Sprijinul
financiar din partea UE pentru proiecte ERTMS în perioada 2007-2020 se ridică la 4 miliarde
de euro, deci mai puțin de 5 % din costul total al implementării ERTMS pe coridoarele re țelei
centrale.
74. La ultimele două cereri de proiecte organizate în cadrul MIE, valoarea propunerilor de
proiecte prezentate depășea finanțarea disponibilă de 5,6 ori, respectiv de 4 ori (cea de a
treia cerere de proiecte încă nu fusese evaluată până la momentul realizării auditului).
Astfel, chiar dacă finanțarea din partea UE este absorbită în proporție de 100 %, va fi în
continuare necesar ca administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare să acopere
cea mai mare parte a costurilor de implementare a ERTMS la nivelul de ansamblu al UE din
alte surse de finanțare.
Diferite probleme întâmpinate de proiectele ERTMS erau legate de modalitatea de
gestiune
Lipsa monitorizării și utilizarea limitată a finanțării UE disponibile în cadrul gestiunii partajate
75. Curtea a constatat că, spre deosebire de INEA în cazul proiectelor TEN-T și MIE, Direcția
Generală Politică Regională și Urbană nu implică ERA sau experți externi pentru a evalua
conformitatea proiectelor puse în aplicare cu specifica țiile tehnice de interoperabilitate.
Există, prin urmare, riscul să apară probleme legate de compatibilitatea diferitelor versiuni
de ERTMS instalate.

31

În perioada 2014-2020, sprijinul din fondurile ESI pentru sectorul feroviar se ridică la
18,7 miliarde de euro, din care aproximativ 10 % (respectiv 1,9 miliarde de euro) urmează să fie
destinate implementării ERTMS.
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76. În cazul proiectelor din cadrul politicii de coeziune, investi țiile în ERTMS sunt realizate, de
regulă, în cadrul lucrărilor de renovare sau de construcție a unui tronson feroviar.
Echipamentul de semnalizare este instalat doar în etapa finală a procesului. Astfel de
proiecte pot să se confrunte cu întârzieri, prelungindu-se, în unele cazuri, până la sfârșitul
perioadei de eligibilitate. În consecință, proiectele trebuie finanțate din următoarea perioadă
de programare, așa cum s-a întâmplat în Polonia. Prin urmare, în practică, utilizarea
finanțării din partea UE pentru investiții în ERTMS în perioada 2007-2013 a fost limitată (a se
vedea anexa III).
Niveluri semnificative de dezangajare în cadrul gestiunii directe
77. Cu toate că valoarea cererilor de finanțare de proiecte prezentate depășea finanțarea
disponibilă (a se vedea punctul 74), alocările inițiale din partea TEN-T 32 pentru proiecte
ERTMS au făcut obiectul unor dezangajări semnificative în perioada de programare 20072013. În ansamblul UE, 50 % din fondurile TEN-T alocate inițial pentru proiecte ERTMS au
fost dezangajate (a se vedea tabelul 4) și doar 218 milioane de euro din 645 de milioane de
euro (34 %) fuseseră deja plătite până la momentul realizării auditului. Rata de dezangajare
se ridică la 86 % în cazul celor șase state membre selectate în vederea auditului33.
Tabelul 4 – Dezangajări provizorii legate de sprijinul din partea TEN-T pentru proiecte
ERTMS (perioada de programare 2007-2013)
Stat membru

Danemar
ca

Italia

Germani
a

Spani
a

Polonia

Țările de Jos

Șase state
membre
selectate

Total
UE

Ponderea
dezangajării

100 %

94 %

92 %

83 %

75 %

38 %

86 %

50 %

Sursa: calculele Curții de Conturi Europene, pe baza datelor INEA din ianuarie 2017.

32

În perioada de programare 2007-2013, au existat cinci cereri de proiecte consacrate ERTMS, cu
un buget global de aproximativ 770 de milioane de euro. Cu toate acestea, au fost aloca ți doar
645 de milioane de euro, deoarece unele acțiuni au fost anulate de beneficiari încă înainte de
adoptarea deciziei Comisiei.

33

Cifrele se pot schimba în funcție de finalizarea procedurilor în curs referitoare la plata finală
pentru acțiunile TEN-T selectate în vederea finanțării pe parcursul cadrului financiar 2007-2013.
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78. Cauza principală a acestor dezangajări constă în faptul că dispozi țiile financiare ale UE nu
sunt adaptate la ciclul de viață al proiectelor ERTMS, care poate fi afectat, printre altele, de
procedurile de testare și de certificare de durată sau de modificările specificațiilor tehnice
sau ale strategiilor naționale privind implementarea. Întârzierile în implementare sau
diminuarea sferei de aplicare inițiale a proiectului au antrenat dezangajarea totală sau
parțială a fondurilor, întrucât beneficiarii nu au putut finaliza proiectul înainte de terminarea
perioadei de eligibilitate stabilite în cererile de proiecte.
79. Există un risc ca fondurile MIE să fie dezangajate și în perioada de programare 20142020. La momentul realizării auditului, plățile efectuate se ridicau la 50 de milioane de euro
dintre cei 689 de milioane de euro alocați (7,3 %). Patru proiecte, cărora le corespundea un
sprijin total din partea UE de 30,7 milioane de euro, au fost anulate înainte de a obține o
prefinanțare și de a fi semnat contractul de finanțare, din cauza unei modificări a planului de
implementare sau a costurilor excesiv de ridicate solicitate de furnizori.
80. Fondurile UE care au fost dezangajate într-o etapă timpurie a perioadei de programare
pot fi utilizate din nou pentru finan țarea altor proiecte ERTMS. Totuși, Comisia nu cunoaște
cu exactitate cât din sumele recuperate din acțiuni ERTMS au fost, de fapt, realocate unor
proiecte ERTMS. Toate fondurile UE deja dezangajate sau care urmează să fie dezangajate
într-o etapă ulterioară a perioadei de programare ( și anume, după 2013) sunt restituite
bugetului general al UE, reducându-se, astfel, disponibilitatea fondurilor UE pentru
implementarea ERTMS.
Finanțarea acordată de UE nu a fost întotdeauna bine direcționată
În ceea ce privește implementarea pe calea ferată, accentul pe tronsoanele transfrontaliere
și pe coridoarele rețelei centrale a fost unul limitat, în special în cadrul politicii de coeziune
81. Finanțarea din partea UE nu s-a concentrat întotdeauna pe coridoarele re țelei centrale,
așa cum o indică analiza Curții privind proiectele selectate în vederea auditului (a se
vedea punctul 86). O astfel de situație este frecventă în special în cazul sprijinului din cadrul
politicii de coeziune, întrucât instalarea ERTMS este obligatorie pentru toate lucrările de
renovare sau de construcție a unei noi linii de cale ferată, indiferent de locul derulării
proiectului. Aceasta nu este în concordanță cu principiul de a se acorda prioritate
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coridoarelor (coridoarelor ERTMS sau coridoarelor rețelei centrale), promovat de Direcția
Generală Mobilitate și Transporturi (a se vedea punctul 30), și poate conduce la o utilizare
ineficace a fondurilor UE, deoarece, în practică, o linie care trebuie să fie echipată în cadrul
politicii de coeziune ar putea să nu utilizeze ERTMS pentru o perioadă lungă de timp și să
aibă nevoie ulterior de o modernizare a sistemului de semnalizare.
82. În ceea ce privește trecerea frontierelor, în pofida politicii UE și a recomandărilor
formulate de Curte în 2005 și în 2010, s-a alocat doar un sprijin limitat din partea UE pentru
tronsoanele transfrontaliere: în șase state membre vizitate, din 31 de proiecte de
implementare pe cale selectate pentru evaluare, doar șase vizau tronsoane transfrontaliere;
două dintre aceste proiecte au fost însă anulate (în Germania).
83. În ceea ce privește statele membre selectate pentru realizarea acestui audit, în
Germania, ERTMS nu a fost pus în exploatare comercială pe niciun tronson transfrontalier, în
timp ce Austria, Belgia și Țările de Jos echipaseră deja unele tronsoane la frontierele lor cu
Germania. Țările de Jos au echipat, de asemenea, tronsonul transfrontalier cu Belgia, iar
Spania are un tronson transfrontalier opera țional cu Franța, în timp ce, la momentul
realizării auditului, Danemarca, Italia și Polonia nu își echipaseră încă niciunul dintre
tronsoanele lor transfrontaliere de pe coridoarele rețelei centrale.
Fondurile disponibile din partea UE pentru unită țile de la bord sunt absorbite în principal de
traficul intern
84. Sprijinul financiar din partea UE alocat pentru unită ți de la bord este utilizat, în principal,
de întreprinderi feroviare care, pentru traficul de călători, operează aproape exclusiv pe linii
interne. În cazul celor șase state membre vizitate, 70 % din sprijinul din partea TEN-T și a MIE
pentru unități de la bord acordat în perioada 2007-2015 a fost alocat unor întreprinderi
feroviare care asigură transportul intern de călători. Restul de 30 % din sprijinul disponibil
corespundea traficului feroviar de marfă, în cazul căruia există o probabilitate mai mare să
fie implicat în traficul internațional.
85. În plus, locomotivele pentru transportul de marfă nu pot beneficia de finan țare pentru
retehnologizare în cadrul politicii de coeziune. Doar vehiculele destinate transportului intern
de călători în regim de obligație de serviciu public și deținute, în general, de operatorul
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feroviar tradițional pot beneficia, eventual, de această sursă de sprijin din partea UE pentru
achiziționarea de material rulant nou sau pentru modernizarea celui existent.
Stadiul proiectelor cofinanțate de UE examinate în cadrul auditului: întârzieri, dezangajări și
direcționare deficitară
86. Până la momentul realizării auditului, fuseseră finalizate 14 dintre cele 31 de proiecte de
implementare pe cale selectate, deși cinci erau în întârziere și unul fusese finalizat la o scară
redusă. 13 proiecte erau în desfășurare, inclusiv trei care înregistrau întârzieri ce au condus,
într-unul dintre cazuri, la dezangajarea completă a finan țării UE. Patru proiecte au fost
anulate, iar finanțarea UE a fost, în consecință, dezangajată. Șase dintre cele 31 de proiecte
de implementare pe cale nu au fost puse în aplicare sau au fost puse în aplicare doar par țial
pe coridoarele TEN-T. O astfel de situație a fost frecventă în special în cazul proiectelor
finanțate în cadrul politicii de coeziune (patru din 11 proiecte).
87. În ceea ce privește echipamentele de la bord, 16 dintre cele 20 de proiecte fuseseră
finalizate, din care nouă cu întârzieri și trei la o scară redusă. Două proiecte erau încă în
desfășurare, dar, într-unul dintre cazuri, întârzierea a condus la dezangajarea finan țării UE,
iar într-un alt caz, proiectul a înregistrat întârzieri, fiind totodată redus la o scară mai mică.
Două proiecte au fost anulate, finanțarea UE fiind dezangajată în integralitate. Pentru
informații detaliate, a se vedea anexa III.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
88. În ansamblu, Curtea a constatat că implementarea ERTMS s-a bazat pe o decizie politică
strategică și că a fost lansată fără o estimare a costului global sau o planificare adecvată,
necesară pentru un proiect a cărui valoare globală poate ajunge până la 190 de miliarde de
euro până în 2050. În pofida faptului că viziunea și conceptul ERTMS de consolidare a
interoperabilității nu sunt, în general, contestate de sectorul feroviar, implementarea ERTMS
a fost, până în prezent, redusă și neuniformă. Nivelul actual al implementării ERTMS se poate
explica, în principal, prin reticența multor administratori de infrastructură și a multor
întreprinderi feroviare de a investi în echipamente pentru ERTMS, din cauza investi țiilor
aferente costisitoare și a absenței unor argumente economice la nivel individual pentru
mulți dintre aceștia (de exemplu, în statele membre care dispun de sisteme naționale care
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funcționează bine și a căror durată de viață rămasă este semnificativă). Chiar dacă ar fi mai
bine gestionată și direcționată, finanțarea UE poate acoperi doar o parte limitată din
investițiile costisitoare.
89. Această situație compromite nu numai îndeplinirea obiectivelor de implementare a
ERTMS stabilite pentru 2030 și investițiile efectuate până în prezent, ci și realizarea unui
spațiu feroviar unic european, care reprezintă unul dintre obiectivele principale de politică
ale Comisiei Europene. De asemenea, aceasta poate afecta negativ competitivitatea
transportului feroviar în raport cu transportul rutier de mărfuri.
ERTMS a reprezentat o decizie politică strategică și a fost lansat fără o estimare a costului
global implicat sau o planificare adecvată a implementării
90. În pofida deciziei politice de a se implementa un sistem de semnalizare unic în întreaga
UE, nu a fost efectuată nicio estimare a costului global pentru a se stabili finan țarea necesară
și sursele acesteia, deși proiectul este costisitor. Obligațiile legale introduse nu au impus
scoaterea din funcțiune a sistemelor naționale de semnalizare și nu sunt aliniate cu
termenele și cu prioritățile incluse în politica UE în domeniul transporturilor. La momentul
realizării auditului, nivelul implementării ERTMS în UE era scăzut.
Recomandarea 1 – Evaluarea costurilor implementării ERTMS
Comisia și statele membre ar trebui să analizeze costul total al implementării ERTMS (atât pe
cale, cât și la bord) de către statele membre, luând în considerare rețeaua centrală și rețeaua
globală, în vederea introducerii unui sistem unic de semnalizare în întreaga UE, ținând seama
și de faptul că orizontul de timp pentru acest tip de investi ții este cuprins între 30 și 50 de
ani. Evaluarea nu ar trebui să includă numai costul echipamentelor ERTMS și al instalării
acestora, ci și toate celelalte costuri asociate și ar trebui să se bazeze pe experiența statelor
membre cele mai avansate în implementarea ERTMS la scară largă.
Termen: până la sfârșitul anului 2018.
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Recomandarea 2 – Scoaterea din funcțiune a sistemelor naționale de semnalizare
Comisia ar trebui să ajungă la un acord cu statele membre în ceea ce privește stabilirea unor
obiective realiste, coordonate și obligatorii din punct de vedere juridic pentru scoaterea din
funcțiune a sistemelor naționale de semnalizare, astfel încât ERTMS să nu devină doar un
sistem suplimentar care trebuie instalat.
Termen: până la sfârșitul anului 2018.
Există o reticență în rândul multor administratori de infrastructură și al multor
întreprinderi feroviare în ceea ce privește realizarea de investiții în ERTMS din cauza lipsei
unor argumente economice la nivelul lor individual
91. Deși ERTMS ar putea aduce rezultate global pozitive la nivelul UE pe termen lung, a
existat o reticență în rândul multor administratori de infrastructură și al multor întreprinderi
feroviare în ceea ce privește realizarea de investiții în acest sistem, din cauza lipsei unor
argumente economice la nivelul lor individual. ERTMS este un sistem unic destinat unui
număr mare de administratori de infrastructură și de întreprinderi feroviare, cu nevoi
diverse, dar implică investiții costisitoare, în general fără a aduce beneficii imediate pentru
cei care trebuie să suporte costurile. Problemele de compatibilitate a diferitelor versiuni
ERTMS instalate și procedurile îndelungate de certificare afectează negativ, la rândul lor,
argumentele economice de la nivel individual pentru administratorii de infrastructură și
pentru întreprinderile feroviare. În pofida noului plan de implementare la nivel european,
există în continuare provocări majore pentru implementarea cu succes a ERTMS. Este
important ca ERA să dispună de capacitatea administrativă necesară pentru a putea să î și
îndeplinească funcția de autoritate de sistem pentru ERTMS, având în vedere rolul și
responsabilitățile sale care au fost consolidate grație celui de Al patrulea pachet feroviar.
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Recomandarea 3 – Argumente economice la nivel individual pentru administratorii de
infrastructură și pentru întreprinderile feroviare
Comisia și statele membre, împreună cu părțile interesate din sectorul feroviar și cu industria
furnizoare de echipamente ERTMS, ar trebui să analizeze diverse mecanisme financiare care
ar putea veni în sprijinul justificării economice a implementării ERTMS, fără o dependen ță
excesivă de bugetul UE.
Termen: până la jumătatea anului 2018.

Recomandarea 4 – Compatibilitatea și stabilitatea sistemului
(a) Comisia și ERA, cu sprijinul industriei furnizoare de echipamente, ar trebui să asigure
caracterul stabil al specificațiilor ERTMS, să corecteze erorile rămase, să elimine
incompatibilitățile dintre diferitele versiuni ale sistemului ERTMS de la sol deja
implementate și să asigure compatibilitatea viitoare a tuturor liniilor ERTMS. În acest
sens, ERA ar trebui să se angajeze proactiv în cooperarea cu administratorii de
infrastructură și cu autoritățile naționale competente în materie de siguranță înainte de
termenul-limită legal, și anume iunie 2019.
Termen: cu efect imediat.
(b) Comisia și ERA, în strânsă coordonare cu industria furnizoare de echipamente, ar trebui
să stabilească o foaie de parcurs pentru dezvoltarea unei unități de bord standardizate,
care să poată funcționa pe toate liniile echipate cu ERTMS.
Termen: până la jumătatea anului 2018.
(c) Comisia și ERA ar trebui să coopereze cu industria pentru a iniția și a ghida elaborarea și a
promova utilizarea modelelor-tip de licitații pentru proiectele ERTMS, care să fie
disponibile tuturor administratorilor de infrastructură și întreprinderilor feroviare, astfel
încât să se asigure că industria va furniza doar echipamente ERTMS compatibile.
Termen: până la jumătatea anului 2018.
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(d) Comisia și ERA ar trebui să faciliteze procesul de învățare pentru persoanele implicate în
implementarea și operarea ERTMS în fiecare stat membru, astfel încât să fie redusă curba
de învățare, prin explorarea unor soluții diferite, cum ar fi cursurile coordonate de
formare sau schimbul de informații și de orientări.
Termen: până la jumătatea anului 2018.

Recomandarea 5 – Rolul și resursele ERA
Comisia ar trebui să evalueze dacă ERA dispune de resursele necesare pentru a-și asuma
într-un mod eficient și eficace funcția de autoritate responsabilă de sistem și pentru a-și
îndeplini rolul și responsabilitățile consolidate care îi revin în legătură cu ERTMS în temeiul
celui de Al patrulea pachet feroviar.
Termen: până la jumătatea anului 2018.

Recomandarea 6 – Armonizarea planurilor naționale de implementare și monitorizarea și
asigurarea respectării lor
(a) Statele membre ar trebui să își armonizeze planurile naționale de implementare, în
special în cazurile în care un termen-limită indicat în planul de implementare la nivel
european este după anul 2023. Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape și să
asigure respectarea noului plan de implementare la nivel european. Ori de câte ori este
posibil, statele membre ar trebui să sincronizeze termenele de implementare în cazul
proiectelor transfrontaliere, astfel încât acestea să poată fi finalizate mai rapid și să se
evite o implementare disparată a ERTMS.
Termen: cu efect imediat.
(b) Având în vedere orizontul lung de planificare în sectorul ERTMS (care se întinde până în
2050), Comisia ar trebui, după consultarea statelor membre, să stabilească obiective de
etapă, pentru a se permite monitorizarea adecvată a progreselor.
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Termen: pentru rețeaua centrală, până la sfârșitul anului 2020. Pentru rețeaua globală,
până în 2023.
Finanțarea acordată de UE poate acoperi doar o proporție limitată din investițiile
costisitoare și nu a fost întotdeauna gestionată și direcționată în mod corespunzător
92. UE acordă sprijin financiar pentru investițiile în ERTMS, atât pentru cele de cale, cât și
pentru cele de la bord, dar acesta poate acoperi doar o propor ție limitată din costul global al
implementării. Prin urmare, cea mai mare parte a investi țiilor trebuie să fie suportate de
administratorii de infrastructură și de întreprinderile feroviare individuale, care nu au
beneficii întotdeauna, cel puțin nu imediat, de pe urma implementării ERTMS. În plus, nu
toate fondurile disponibile din partea UE pentru ERTMS au fost, în cele din urmă, alocate
unor proiecte ERTMS și nici nu au fost întotdeauna bine direcționate.
Recomandarea 7 – Absorbția fondurilor UE pentru proiectele ERTMS
Comisia ar trebui să adapteze procedurile de finan țare ale MIE pentru a ține mai bine seama
de ciclul de viață al proiectelor ERTMS, astfel încât să se reducă în mod semnificativ nivelul
dezangajărilor și să se maximizeze utilizarea finanțării disponibile din partea UE pentru
investiții în ERTMS.
Termen: începând cu 2020.

Recomandarea 8 – Direcționarea mai bună a finanțării acordate de UE
Comisia și statele membre ar trebui să direcționeze mai bine finanțarea disponibilă din
partea UE pentru proiectele ERTMS, atât în situa țiile de gestiune partajată, cât și de gestiune
directă:
(a) atunci când este alocată pentru echipamentele de cale, finan țarea ar trebui să se limiteze
la tronsoane transfrontaliere sau la coridoarele re țelei centrale, în conformitate cu
prioritățile politicii UE în domeniul transporturilor;
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(b) atunci când este alocată pentru echipamente de la bord, ar trebui să se acorde prioritate
operatorilor feroviari care sunt implicați, în principal, în traficul internațional, astfel încât
să se încurajeze concurența intramodală și intermodală.
Termen: cu efect imediat pentru noile cereri de proiecte.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana IVANOVA, membră a
Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 iulie 2017.
Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte
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ANEXA I
Lista sistemelor naționale de semnalizare din statele membre ale UE
Stat membru

Denumire

Belgia

Crocodile, TBL 1, TBL 2, TVM 430, TBL1+

Bulgaria

EBICAB 700

Republica Cehă

LS

Danemarca

ZUB 123

Germania

INDUSI/PZB, LZB

Estonia

ALSN

Irlanda

CAWS, ATP

Grecia

CLS

Spania

ASFA, EBICAB 900, LZB, SELCAB

Franța

Crocodile, KVB, TVM 300, TVM 430, KVBP, KCVP, KCVB, NEXTEO, DAAT

Croația

INDUSI/PZB

Italia

BACC, RSDD/SCMT, SSC

Letonia

ALSN

Lituania

ALSN

Luxemburg

MEMOR II+

Ungaria

EVM

Țările de Jos

ATB de primă generație, ATB de generație nouă

Austria

INDUSI/PZB, LZB

Polonia

SHP, PKP SISTEM RADIO CU FUNCȚIE RADIOSTOP

Portugalia

EBICAB 700

România

INDUSI

Slovenia

INDUSI/PZB

Slovacia

LS

Finlanda

ATP-VR/RHK

Suedia

EBICAB 700

Regatul Unit

GW ATP, RETB, TPWS, TVM 430, Chiltern-ATP, sisteme mecanice de oprire a
t
il KVB

Sursa: ERA.
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ANEXA II
Descrierea tehnică a ERTMS
Sistemul ERTMS se bazează pe specificațiile tehnice de interoperabilitate pentru „controlcomandă și semnalizare” (STI CCS), elaborate de ERA. Acesta poate fi instalat suplimentar
față un sistem de semnalizare existent (sau suprapus peste acesta) sau ca sistem unic,
instalat pentru o nouă infrastructură pe bază radio.
Pentru ca ERTMS să poată funcționa, atât calea ferată, cât și trenul trebuie să fie echipate cu
acest sistem. Sistemul instalat pe cale și sistemul instalat pe vehicule fac schimb de
informații, ceea ce permite supravegherea continuă a vitezei maxime admise pentru
funcționare, oferind mecanicului toate informațiile necesare pentru a opera cu semnalizarea
în cabină. Cele două componente principale ale ERTMS sunt Sistemul european de control al
trenurilor (ETCS), instalat pe calea ferată sub forma unei balize, și Sistemul global de
comunicații mobile – căi ferate (GSM-R), un sistem radio care asigură comunicări de voce și
de date între calea ferată și tren.
În prezent, există trei niveluri de ERTMS, în funcție de modul în care este echipată calea
ferată și de modul în care sunt transmise informațiile către tren, precum și mai multe
versiuni, denumite „referințe”, dat fiind că sistemul evoluează în mod constant ca urmare a
evoluției tehnologice.
Nivelurile ETCS sunt următoarele:
- Nivelul 1 presupune supravegherea continuă a deplasării trenului, dar o comunicare
necontinuă între tren și cale (de obicei, prin intermediul Eurobalizelor). Sunt necesare
semnale de cale ferată.
- Nivelul 2 presupune supravegherea continuă a deplasării trenului și comunicarea
continuă, asigurată de GSM-R, între tren și cale. Semnalele de cale ferată sunt opționale.
- Nivelul 3 asigură supravegherea continuă a trenului, cu comunicare continuă între tren și
cale și fără a fi necesare semnale de cale ferată sau sisteme de detectare a trenurilor pe
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cale în afară de Eurobalize. Acest nivel încă nu era opera țional la momentul realizării
auditului.
O referință reprezintă un set de documente referitoare la o versiune concretă enumerate în
STI CCS, adică specificații pentru numeroase aspecte, componente, interfețe etc. privind
ERTMS. Referința 2 a fost primul set complet de cerințe, adoptat la nivel european, care a
fost considerat interoperabil. Referința 3 reprezintă o evoluție controlată a referinței 2,
include noi funcții suplimentare și a fost concepută astfel încât să asigure compatibilitatea
retroactivă cu referința 2.
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ANEXA III
Lista proiectelor examinate

Stat membru

A - Proiecte de cale:

DK

DE

ES

Proiect

2012-DK-60002-P Linia Langaa-Frederikshavn: tronson cu linie
de cale dublă
2014-DK-TM-0183-W Implementare ERTMS pe cale, de-a
lungul tronsonului Copenhaga H-Køge Nord-Ringsted, în estul
Danemarcei (proiect în regiunea de est)
2006-DE-PP402b Pilot ETCS POS Nord (tronson între
Saarbrücken și Landstuhl)
2007-DE-60080-P„Implementarea ETCS pe tronsonul feroviar
de la Aachen Vest (frontieră) la Oberhausen, ca parte a
coridorului F: Aachen-Varșovia”
2007-DE-60320-P„Implementarea ETCS pe tronsonul feroviar
de la Emmerich (frontieră) la Basel (frontieră), ca parte a
coridorului: A Rotterdam-Genova”
2011-DE-60004-P Modernizarea liniei Berlin-Halle/Leipzig
(VDE 8.3) de la ETCS nivelul 2, SRS 2.2.2+ la ETCS nivelul 2, SRS
2.3.0d
2014-DE-TM-0057-W Implementare ERTMS pe tronsonul
german al rețelei centrale (coridorul Rin-Alpi) de la
Oberhausen Sterkrade la frontiera elvețiană (Weil), inclusiv
tronsonul transfrontalier, și implementarea ERTMS în gara
Basel Badischer
2010DE161PR002 proiect major „VDE 9, ABS Leipzig-Dresda,
măsură în a treia etapă a construcției” – (proporția ERTMS
nedesemnată)

Valoarea
sprijinului
acordat de
UE pentru
componenta
ERTMS
(aprox., în
euro)
11 945 000

Coridor TEN-T/
transfrontalier

Da

Stadiu

În desfășurare;
înregistrează întârzieri;
fondurile UE au fost
dezangajate în integralitate.
În desfășurare.

10 998 469

Da

8 900 000

Da

9 000 000

Da

Finalizat, cu o sferă de
aplicare redusă.
Anulat.

5 775 000

Da

Anulat.

2 535 000

Da

Anulat.

53 720 339

Da

În desfășurare.

5 000 000

Da

În desfășurare.

2012DE161PR006 proiect major „Măsură rețea 21,
coridor 101, echiparea tronsonului Rostock-Berlin, modulul 2”

2 100 000

Da

În desfășurare.

2011-ES-60002-P Implementare ERTMS pe linia de mare
viteză Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad ValencianaMurcia. Tronsonul Albacete-Alicante
2010ES161PR011 Linia de mare viteză Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Regiunea Murcia. Tronsoane:
Torrejón de Velasco-Motilla del Palancar, Motilla del PalancarAlbacete. Instalare – faza I
2011ES161PR001 Linia de mare viteză Madrid-SegoviaValladolid/ Medina del Campo. Diverse măsuri pe platformă,
pe linie și lucrări de instalare. Faza I
2011ES162PR001 Linia de mare viteză Madrid-SegoviaValladolid/ Medina del Campo. Diverse măsuri pe platformă,
pe linie și lucrări de instalare. Faza II
2014-ES-TM-0510-W Implementare ERTMS pe liniile de
navetă din Barcelona
2014-ES-TM-0512-W Modernizarea liniilor spaniole de mare

4 438 000

Nu

Finalizat cu întârzieri.

32 628 928

Nu

Finalizat cu întârziere.

7 440 000

Da

Finalizat cu întârziere.

5 340 000

Da

Finalizat cu întârziere.

5 200 000

Da

În desfășurare.

4 190 000

Parțial

În desfășurare.
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IT

NL

PL

viteză la ERTMS 2.3.0.D., faza II
2014-ES-TM-0514-W Implementare ERTMS pe tronsonul
Valladolid-Burgos
2007-IT-60360-P Echipament ERTMS de cale pe partea italiană
a coridorului A (600 km)
2012-IT-60009-P Testare în afara amplasamentului și la fața
locului pentru susținerea strategiei italiene de migrare la
ERTMS
2012-IT-60018-P Modernizarea liniei de mare viteză RomaNapoli, pentru asigurarea compatibilității cu referința 2.3.0d a
ERTMS
2014-IT-TM-0058-W Implementarea ERTMS SRS ETCS
referința 3 pe tronsoanele italiene ale coridorului A
(Rotterdam-Genova)
2007-NL-60060-P Implementare ERTMS/ETCS nivel 2, SRS
2.3.0, pe tronsonul Zevenaar-frontiera cu Germania și pe
tronsonul/amplasamentul triajului Kijfhoek.
2007-NL-60310-P Implementare ERTMS pe tronsonul feroviar
care deservește portul Rotterdam de pe linia de transport de
marfă Betuwe
2009-NL-60123-P Modernizare ERTMS pe linia de transport de
marfă Betuwe
2012-NL-60005-P Conexiunea infrastructurii feroviare din
Maasvlakte 2 cu infrastructura feroviară principală
Hoofdspoorweginfrastructuur și linia Betuwe
7.1-1.4 Modernizarea liniei E65/C-E65 Varșovia-Gdynia
(ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT faza I)
7.1-15.1 Modernizarea liniei E30, etapa II. Proiect-pilot
ERTMS/ETCS și ERTMS/GSM-R Legnica-Węgliniec-Bielawa
Dolna
7.1-14 Modernizarea liniei E30, etapa II. ERTMS/ETCS și
ERTMS/GSM-R Legnica-Wroclaw-Opole
7.1-25 Construcția rețelei GSM-R pe linia E20/CE20 KunowiceTerespol
7.1-24.1 Modernizarea liniei Varșovia-Łódź, etapa II, lot A –
Varșovia-Miedniewice (Skierniewice), faza 1
7.2-4.1 Îmbunătățirea accesului în portul Gdańsk, faza I
2009-PL-60151 Proiect de dezvoltare a sistemului ETCS
nivelul 1 pe tronsonul E 65, CMK, linia feroviară Grodzisk
Mazowiecki-Zawiercie
Total

7 783 767

Da

În desfășurare.

33 000 000

Da

Anulat.

2 411 000

Da

Finalizat.

3 000 000

Da

Finalizat.

13 691 000

Da

În desfășurare.

4 650 000

Da

Finalizat cu întârziere.

4 500 000

Da

Finalizat.

1 000 000

Da

Finalizat.

900 000

Da

Finalizat.

48 732 000

Da

6 190 000

Nu

În curs de desfășurare, cu
întârzieri.
Finalizat cu întârzieri.

22 905 000

Nu

71 000 000

Da

23 383 000

Nu

1 900 000
6 349 204

Da
Da

În curs de desfășurare, cu
întârzieri.
Finalizat.
În curs de desfășurare
(fazat în perioada 20142020).
În desfășurare.
Finalizat.

420 605 707

Stat
membru

B - Proiecte la bord

DK

Proiect

2013-DK-60015-P Activitatea 1 – Creare de prototipuri pentru
3 locomotive cu ETCS nivel 2, referință 3. Activitatea 2 –
Retehnologizarea a 49 de locomotive cu ETCS nivel 2,
referință 3.
2014-DK-TM-0300-W Activitatea 1 acoperă testarea și
actualizarea de software pentru unitățile de la bord cu ETCS
nivel 2, referința 3. Activitatea 2 – Retehnologizarea a
106 vehicule

Valoarea sprijinului
acordat de UE pentru
componenta ERTMS
(aprox., în euro)

Stadiu

3 960 185

În desfășurare, cu întârziere,
însă fondurile UE au fost
dezangajate în integralitate.

7 966 100

În desfășurare, cu întârziere și
cu o sferă de aplicare redusă.
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DE

ES
IT

NL

PL

2007-DE-60490-P Instalarea ETCS pe locomotivele deținute
de Railion Deutschland AG
2009-DE-60120-P Instalarea ETCS versiunea 2.3.0.d pe
locomotivele de transport de marfă
2012-DE-60013-P Instalarea ETCS pe locomotivele DB
Schenker Rail pentru linia PP17 a rețelei centrale și coridorul
B
2012-DE-60014-P Instalarea ETCS pe locomotivele DB
Schenker Rail pentru operațiuni transfrontaliere de transport
feroviar de marfă pe coridorul A
2012-DE-60025-P Retehnologizare, dezvoltarea unui prototip,
modernizarea locomotivelor LOKOMOTION cu ETCS 2.3.0d /
referință 3
2011-ES-60001-P Modernizarea liniilor și a trenurilor de mare
viteză spaniole cu ERTMS 2.3.0.d
2007-IT-60030-P Migrare către ERTMS/ETCS pentru
echipamente la bord ale Trenitalia
2011-IT-60002-P Modernizarea sistemului ERTMS pentru
parcul feroviar Trenitalia la versiunea 2.3.0d
2012-IT-60012-P Echiparea garniturilor de tren ETR 1000 cu
ETCS referința 2 versiunea 2.3.0d
2007-NL-60160-P Instalare în serie a echipamentelor ETCS
nivel 2 pe 109 locomotive
2007-NL-60380-P Instalare în serie a ETCS nivel 2,
referința 2.3.0d pe 90 de locomotive electrice cu sistem
multiplu de tip ES64/F4/BR189
2009-NL-60124-P Modernizarea locomotivelor existente,
pentru asigurarea compatibilității cu referința 2.3.0d a 120 de
locomotive deținute de diferiți operatori
2009-NL-60128-P Modernizarea echipamentelor de la bord
cu ETCS nivel 2, SRS 2.3.0.d, pentru 10 locomotive Traxx
2009-NL-60142-P Retehnologizare (19 locomotive) și
modernizare (95 de locomotive), cofinanțate anterior în
cadrul proiectelor 2007-NL-60160-P și 2007-NL-60380-P
2012-NL-60006-P Instalarea ETCS referința 2.3.0d pe 20 de
locomotive noi
07.01.00-00-010/09 Achiziționarea de material rulant pentru
călătorii pe distanțe lungi, tip Pendolino
07.01.00-00-044/13 Achiziționarea a 20 de garnituri de tren
electrice, tip Flirt
07.01.00-00-069/14 Achiziționarea a 20 de garnituri de tren
electrice, tip Dart
Total

4 800 000
850 000

Finalizat, cu o sferă de aplicare
redusă.
Anulat.

1 125 000

Finalizat cu întârzieri.

4 425 000

Finalizat, cu o sferă de aplicare
redusă și cu întârzieri.

1 800 000

Finalizat cu întârzieri.

18 386 000

Finalizat cu întârzieri.

7 000 000

1 429 000

Finalizat, cu o sferă de aplicare
redusă.
Finalizat, cu o sferă de aplicare
redusă.
Finalizat.

7 750 000

Finalizat cu întârzieri.

9 000 000

Finalizat cu întârzieri.

2 000 000

Finalizat cu întârzieri, însă
fondurile UE au fost
dezangajate.
Anulat.

4 593 000

500 000
3 300 000

Finalizat cu întârzieri.

1 000 000

Finalizat cu întârzieri.

7 500 000

Finalizat cu întârzieri.

15 600 000

Finalizat.

13 660 000

Finalizat.

116 644 285
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ANEXA IV
Implementarea ERTMS pe coridoarele rețelei centrale de către statele membre până la
sfârșitul anului 2016

Stat membru

Liniile echipate cu
ERTMS aflate în
funcțiune, în km

Lungime totală, în km

Liniile echipate cu
ERTMS aflate în
funcțiune, în %

Belgia

1 279

482

38

Bulgaria

1 120

206

18

Republica Cehă

1 464

0

0

Danemarca

539

0

0

Germania

8 193

80

1

Estonia

443

0

0

Irlanda

362

0

0

Grecia

1 057

0

0

Spania

6 289

1 071

17

Franța

6 999

455

7

Croația

476

0

0

Italia

5 116

417

8

Letonia

594

0

0

Lituania

948

0

0

Luxemburg

86

75

88

Ungaria

1 441

247

17

Țările de Jos

822

359

44

Austria

1 220

340

28

Polonia

3 763

218

6

Portugalia

1 535

0

0

România

1 805

40

2

Slovenia

556

0

0

Slovacia

745

129

17

Finlanda

509

0

0

Suedia

1 596

0

0

Regatul Unit

1 956

0

0

50 914

4 121

8,09

Total

Sursa: Comisia Europeană.
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ANEXA V
Metodologia pentru extrapolarea liniară a costului de implementare a ERTMS
A. Implementare pe calea ferată
Costul total al implementării
ERTMS pe cale
(în miliarde de euro)

Lungimea liniilor
(în km)

Cost unitar
(în milioane de euro per km de
linie)

Danemarca

2,52

2 132

1,18

Țările de Jos

4,90

2 886

1,69

Media utilizată
pentru
extrapolare la

1,44

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza unei extrapolări liniare a estimărilor na ționale existente
realizate de Danemarca și de Țările de Jos.

B. Implementare la bord
B.1 Retehnologizarea locomotivelor existente
•

Costul retehnologizării per locomotivă, pe baza studiilor din 2015 și 2016 comandate de
Comisia Europeană:
Cost unitar (în euro)

Echipamente ERTMS și instalarea
acestora
Testare și autorizare

Studiu privind moduri de finanțare
i
t 000
(2015)
350

50 000

Instruire

20 000

Cost unitar total

570 000

Cost unitar mediu

375 000

150 000

Indisponibilitatea vehiculului

Studiu privind analiza de
t bilit t (2016)

395 000
482 500
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•

Costul total al retehnologizării:
Unități care trebuie echipate

Cost unitar mediu (în euro)

22 391

482 500

Costul total al retehnologizării
(în miliarde de euro)
10,8

B.2 Costul echipării locomotivelor sau a garniturilor de tren noi cu ERTMS
Pentru locomotivele sau garniturile de tren noi, costul mediu al unită ților de la bord este
estimat, în statele membre vizitate, la aproximativ 300 000 de euro per unitate de bord.

RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI
EUROPENE
„UN SISTEM UNIC EUROPEAN DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI FEROVIAR: VA
DEVENI ACEASTĂ DECIZIE POLITICĂ O REALITATE?”
SINTEZĂ
II. Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) este recunoscut și confirmat
de către statele membre și sectorul feroviar ca fiind sistemul universal de semnalizare în Europa.
Căile ferate europene au inițiat dezvoltarea unui sistem european de control-comandă și semnalizare
(ETCS) și de comunicații (GSM-R) la sfârșitul anilor 1980 - începutul anilor 1990. Ulterior (la
mijlocul anilor 1990), această activitate a fost combinată cu alte lucrări de cercetare desfășurate de
acest sector, sprijinite de Comisie în cadrul programului ERTMS, sub egida Comisiei.
ERTMS avea ca obiectiv final înlocuirea sistemelor tradiționale de semnalizare și telecomunicații
feroviare existente în Europa cu un standard unic, pentru a favoriza servicii feroviare de o mai bună
calitate și eficiente din punctul de vedere al costurilor, în special în ceea ce privește serviciile
feroviare transfrontaliere, prin creșterea gradului de interoperabilitate și reducerea fragmentării
capacităților operaționale în întreaga rețea feroviară europeană.
Ca standard comun, ERTMS, ar trebui, de asemenea, să faciliteze competitivitatea sectorului
feroviar, în special prin reducerea diversității produselor și stimularea realizării unor economii de
scară, conducând, în cele din urmă, la costuri mai mici. În plus, în combinație cu o standardizare
crescută a altor produse feroviare ca urmare a legislației UE, ERTMS va permite producția de
trenuri cu specificație unică, adecvate pentru utilizarea în multe rețele (chiar dacă trenurile nu
traversează frontierele), reducându-se astfel semnificativ costurile pentru întreprinderile feroviare și
administratorii de infrastructură, permițând totodată producătorilor să beneficieze de cicluri de
producție mult mai lungi.
ERTMS asigură nu numai interoperabilitatea care constituie principalul obiectiv de realizat în
Europa, prin înlocuirea sistemelor naționale, ci garantează siguranța și aduce beneficii economice,
sociale și de mediu prin economisirea de timp, datorată creșterii punctualității și fiabilității. De
asemenea, ERTMS sprijină tranziția de la „analog” la „digital”.
VI. Într-adevăr, rata de implementare a ETCS a fost condiționată de ponderea sistemelor
tradiționale existente. Unul dintre motivele pentru care implementarea este mai lentă decât se
preconizase este complexitatea tranziției și interacționarea cu sistemele naționale existente. În plus,
este nevoie de o cooperare strânsă și de un acord cu părți interesate multiple (de exemplu statele
membre, furnizorii, întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură, autoritățile naționale
competente în materie de siguranță) pentru a se ajunge la un consens și pentru a se menține
interoperabilitatea.
Beneficiile analizei de rentabilitate se manifestă nu numai la nivel de sistem, ci și pentru diferitele
părți interesate. Cu toate acestea, Comisia recunoaște că, pentru anumite părți interesate, analiza
financiară la nivel individual poate fi dificilă. Aceasta variază în funcție de scenariile specifice de
implementare și nu este o analiză generală.
Comisia ia act de faptul că, la nivel de sistem, calendarul pentru materializarea beneficiilor este
comparabil cu cel al altor proiecte de infrastructură.
VIII. Implementarea ERTMS ca sistem unic de semnalizare în întreaga UE a fost o decizie politică
strategică, având la bază activitățile întreprinse de sector, inclusiv de AEIF (Association européenne
pour l'interopérabilité ferrovaire: o asociație a administratorilor de infrastructură, întreprinderilor
feroviare și furnizorilor).
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Comisia consideră că nu a fost necesară realizarea unei estimări generale a costului în etapele
inițiale, întrucât ERTMS a fost specificat ca fiind sistemul obligatoriu pentru liniile noi sau, în cazul
înlocuirii sistemului de semnalizare, pe liniile existente, iar în această situație costul ERTMS nu era
mai ridicat decât costurile alternativelor la acest sistem.
În ultimii ani au fost luate măsuri semnificative pentru a soluționa problemele principale legate de
implementarea ETCS și de realizarea unui sistem feroviar interoperabil, cum ar fi asigurarea
caracterului stabil al specificațiilor ERTMS (referința 3), adoptarea pilonului tehnic al celui de-al
patrulea pachet feroviar, un plan de implementare la nivel european realist, precum și semnarea
unor memorandumuri de înțelegere (MoU) cu toate părțile interesate. Aceste realizări oferă baze
solide pentru o implementare accelerată a ERTMS în Europa și pentru punerea în aplicare în timp
util a planului de implementare la nivel european revizuit.
IX. Costurile invocate uneori în legătură cu ERTMS includ costuri asociate (până la 2/3), în plus
față de ceea ce se referă în mod direct la ERTMS, de exemplu, alimentarea cu energie electrică,
componente hardware și sisteme de blocare. Investițiile reflectă o modernizare generală a
infrastructurii de semnalizare, inclusiv în ceea ce privește vechile întârzieri în materie de întreținere,
ceea ce depășește strict „investițiile în ERTMS”. De asemenea, astfel de lucrări pot să se impună în
cazul înlocuirii sistemelor învechite de semnalizare, altele decât ERTMS sau pentru a aborda
întârzierile în materie de întreținere. În sfârșit, costul total ar putea scădea în timp, ca urmare a
evoluțiilor tehnologice viitoare, a economiei de scară și a creșterii concurenței între furnizorii de
ERTMS.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul VI.
XI. Comisia acceptă recomandările CCE, în măsura în care acestea intră în sfera sa de competență,
cu excepția recomandării 8, care se acceptă parțial.
INTRODUCERE
5. ERTMS promovează interoperabilitatea, dar acoperă, de asemenea, și alte aspecte, cum ar fi cele
mai ridicate standarde de siguranță și utilizarea eficientă a infrastructurii; ERTMS reduce costurile
de sistem, permițând dezvoltarea produselor standardizate.
OBSERVAȚII
26. ERTMS este disponibil pe piața europeană de peste 20 de ani și a făcut obiectul unui proces
continuu de dezvoltare din punct de vedere tehnologic și instituțional.
Căile ferate europene au inițiat dezvoltarea unui sistem european de control-comandă și semnalizare
(ETCS) și de comunicații (GSM-R) la sfârșitul anilor 1980 - începutul anilor 1990.
Comisia consideră că nu a fost necesară realizarea unei estimări generale a costului în acea etapă,
întrucât ERTMS a fost specificat ca fiind sistemul obligatoriu pentru liniile noi sau, în cazul
înlocuirii sistemului de semnalizare, pe liniile existente, iar în această situație costul ERTMS nu era
mai ridicat decât costurile alternativelor la acest sistem.
35. Un plan cuprinzător pentru scoaterea din funcțiune a sistemelor de clasă B poate să accelereze
în mod semnificativ procedura de migrație; cu toate acestea, în prezent, nu există acte legislative
relevante care ar putea forța scoaterea din funcțiune a sistemelor naționale. În plus, este posibil ca
statele membre mai mari să se confrunte cu un proces de scoatere din funcțiune mai complex, având
în vedere dimensiunea rețelelor existente și, prin urmare, s-ar putea dovedi mai mare reticente în
ceea ce privește convenirea unor termene ambițioase.
Răspunsul comun al Comisiei la punctele 42 și 43:
În ceea ce privește materializarea beneficiilor pe termen lung, beneficiile la nivel de sistem sunt
comparabile cu cele ale altor proiecte de infrastructură.
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Beneficiile analizei de rentabilitate se manifestă nu numai la nivel de sistem, ci și pentru diferitele
părți interesate. Cu toate acestea, Comisia recunoaște că, pentru anumite părți interesate, analiza
financiară la nivel individual poate fi dificilă. Aceasta variază în funcție de scenariile specifice de
implementare și nu este o analiză generală.
Răspunsul comun al Comisiei la punctele 47 și 55:
Cifrele citate includ costuri asociate necesare (până la 2/3) în plus față de ceea ce se referă în mod
direct la investițiile în ERTMS, de exemplu, alimentarea cu energie electrică, componente hardware
și sisteme de blocare. Investițiile reflectă o modernizare generală a infrastructurii de semnalizare,
inclusiv în ceea ce privește vechile întârzieri în materie de întreținere, ceea ce depășește strict
„investițiile în ERTMS”.
50. Comisia remarcă faptul că, pentru Danemarca și Țările de Jos, costurile sunt mai ridicate decât
cele din alte state membre - probabil reflectând în parte cheltuielile salariale ridicate la nivel local.
54. Strategia de a echipa mai întâi vehiculele este în concordanță cu obiectivul de a implementa linii
dotate exclusiv cu ERTMS și o condiție prealabilă pentru aceasta, permițând scoaterea din funcțiune
a sistemelor de clasă B.
Această strategie a fost aleasă în mod consecvent de către statele membre care migrează la ERTMS.
La fel ca în cazul tuturor locomotivelor noi, se aplică dispozițiile standard ale Directivei privind
interoperabilitatea (IOP) (derogările sunt permise atunci când există motive economice întemeiate),
iar specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI) exclud în mod expres vehiculele limitate la uz
intern, în afara TEN.
68. Planul de implementare la nivel european este un regulament de punere în aplicare al Comisiei,
întemeiat pe Regulamentul privind TEN-T, care este legat de Regulamentul privind Mecanismul
pentru interconectarea Europei, ce prevede, printre altele, sprijin financiar pentru implementarea
ERTMS în rețeaua centrală și este indirect legat de Regulamentul privind Fondul de coeziune. În
ceea ce privește evaluarea costului, echipa de gestionare a implementării efectuează o analiză de
rentabilitate pentru implementarea ERTMS pe coridoarele rețelei centrale, care include această
evaluare.
70. Pentru a asigura o bună implementare a ERTMS pe tronsoanele transfrontaliere, cu termene de
implementare diferite, administratorii de infrastructură vor semna acorduri care să clarifice în
prealabil aspectele tehnice și operaționale.
75. Pentru politica de coeziune, caracteristicile tehnice ale proiectelor sunt asigurate și verificate de
către autoritățile statelor membre, în cadrul gestiunii partajate.
Acestea fiind spuse, se remarcă faptul că Direcția Generală Politică Regională și Urbană utilizează
experți pentru evaluarea proiectelor majore. Aceștia pot fi experți independenți de pe piață sau
experți din partea JASPERS. Începând cu iunie 2019, ERA va deveni responsabilă pentru aprobarea
tuturor componentelor ERTMS pe calea ferată și, prin urmare, această chestiune va fi abordată
integral din acel moment.
80. Mijloacele financiare ale proiectelor dezangajate revin, de obicei, în următoarea cerere de
proiecte, publicată, de asemenea pentru alte priorități decât ERTMS. Cu toate acestea, ERTMS - ca
obiectiv orizontal cu prioritate ridicată - face întotdeauna parte din cererile de proiecte.
81. Astfel cum se menționează la punctul 30, cerința ca „întreaga infrastructură nouă și întregul
material rulant nou, produse sau dezvoltate după adoptarea sistemelor compatibile de controlcomandă și semnalizare trebuie să fie adaptate pentru utilizarea acestor sisteme” provine din
Directiva 2001/16/CE și nu din politica de coeziune.
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82. În cadrul Regulamentului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei, criteriile de
selectare a cererilor înaintate de Comisie țin seama de diferitele priorități, în special contribuția la
tronsoanele transfrontaliere, traficul internațional de mărfuri etc.
În cadrul Titlului XVIII din TFUE referitor la „coeziunea economică, socială și teritorială”,
articolul 176 din TFUE prevede că FEDR „este menit să contribuie la corectarea principalelor
dezechilibre regionale din Uniune, prin participarea la dezvoltarea și ajustarea structurală” a
regiunilor rămase în urmă. Articolul 177 prevede că Fondul de coeziune „contribuie financiar la
realizarea de proiecte în domeniul mediului și în acela al rețelelor transeuropene de infrastructură a
transporturilor.”
Pentru a pune în aplicare dispozițiile menționate mai sus, este necesar ca sprijinul acordat prin
politica de coeziune să fie orientat și în afara tronsoanelor transfrontaliere.
84. Ar trebui remarcat faptul că, în special în etapele inițiale ale implementării, echiparea parcurilor
feroviare naționale reprezintă, de asemenea, o investiție utilă, în special în țările cu o implementare
semnificativă în infrastructură, chiar dacă în țările învecinate este posibil ca echiparea să nu fi avut
loc.
86. Comisia face trimitere la răspunsul său la punctul 81.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Răspunsul comun al Comisiei la punctele 88 - 91:
Implementarea ERTMS ca sistem unic de semnalizare în întreaga UE a fost o decizie politică
strategică, având la bază activitățile întreprinse de sector, inclusiv de AEIF (Association européenne
pour l'interopérabilité ferrovaire: o asociație a administratorilor de infrastructură, întreprinderilor
feroviare și furnizorilor).
Comisia consideră că nu a fost necesară realizarea unei estimări generale a costului în etapele
inițiale, întrucât ERTMS a fost specificat ca fiind sistemul obligatoriu pentru liniile noi sau, în cazul
înlocuirii sistemului de semnalizare, pe liniile existente, iar în această situație costul ERTMS nu era
mai ridicat decât costurile alternativelor la acest sistem.
Cifrele citate includ costuri asociate necesare (până la 2/3) în plus față de cele care se referă în mod
direct la investițiile în ERTMS, de exemplu, alimentarea cu energie electrică, componente hardware
și sisteme de blocare. Investițiile reflectă o modernizare generală a infrastructurii de semnalizare,
inclusiv privind vechile întârzieri în materie de întreținere, ceea ce depășește strict „investițiile în
ERTMS”. De asemenea, astfel de lucrări pot să se impună în cazul înlocuirii sistemelor învechite de
semnalizare, altele decât ERTMS sau pentru a aborda întârzierile în materie de întreținere. În sfârșit,
costul total ar putea scădea în timp, ca urmare a evoluțiilor tehnologice viitoare, a economiei de
scară și a creșterii concurenței între furnizorii de ERTMS.
Beneficiile analizei de rentabilitate se manifestă nu numai la nivel de sistem, ci și pentru diferitele
părți interesate. Cu toate acestea, Comisia recunoaște că, pentru anumite părți interesate, analiza
financiară la nivel individual poate fi dificilă. Aceasta variază în funcție de scenariile specifice de
implementare și nu este o analiză generală.
Comisia ia act de faptul că, la nivel de sistem, calendarul pentru materializarea beneficiilor este
comparabil cu cel al altor proiecte de infrastructură.
Recomandarea 1 – Evaluarea costurilor implementării ERTMS
În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă recomandarea,
ținând cont de cele expuse mai jos.
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Pornind de la prezentarea planurilor naționale de implementare, de la analiza cost-beneficiu la nivel
național și de la analiza rentabilității privind ERTMS, furnizată de echipa de gestionare a
implementării, Comisia va realiza o estimare a costului pe baza acestei documentații.
Recomandarea 2 – Scoaterea din funcțiune a sistemelor naționale de semnalizare
Comisia acceptă această recomandare.
Într-o primă etapă, Comisia va colabora cu statele membre pentru a stabili termenele pentru
scoaterea din funcțiune, pe baza planurilor naționale de implementare depuse, ca prim pas în
vederea obținerii unui consens privind obiectivele obligatorii din punct de vedere juridic. Caracterul
obligatoriu din punct de vedere juridic al obiectivelor depinde de rezultatul măsurilor necesare
premergătoare propunerii legislative (în special evaluarea impactului) și de acordul legiuitorului.
Recomandarea 3 – Argumente economice la nivel individual pentru administratorii de
infrastructură și pentru întreprinderile feroviare
În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă recomandarea.
Recomandarea 4 – Compatibilitatea și stabilitatea sistemului
(a) În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă
recomandarea.
(b) În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă
recomandarea.
(c) În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă
recomandarea și va colabora cu sectorul pentru a facilita utilizarea unui model comun de licitație,
elaborat de Comunitatea Căilor Ferate Europene și a Gestionarilor de Infrastructură (CER) cu
accent pe unitatea de la bord.
(d) În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă
recomandarea.
Recomandarea 5 – Rolul și resursele ERA
În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă recomandarea.
Recomandarea 6 – Alinierea planurilor naționale de implementare, monitorizarea și aplicarea
(a) În măsura în care este vizată de aceasta, Comisia acceptă recomandarea, în special în contextul
lucrărilor coordonatorului european; cu toate acestea, negocierile oficiale privind punerea în
aplicare a planului de implementare la nivel european pentru perioada de după 2023 nu vor avea loc
până în 2021.
(b) În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă
recomandarea și o va pune în aplicare, ținând cont de cele expuse mai jos.
Pentru rețeaua centrală, Comisia va stabili puncte de referință pentru a permite o monitorizare
detaliată a tronsoanelor individuale până în 2023, în conformitate cu planul de implementare la
nivel european. Se preconizează că un nou plan de implementare la nivel european pentru
tronsoanele rămase va fi adoptat până în 2023, pentru implementarea rețelei centrale rămase până în
2030.
Comisia va considera planurile de implementare stabilite în planurile naționale de implementare ca
bază pentru o implementare mai amplă, pe termen mai lung.
92. Comisia consideră că finanțarea este direcționată în conformitate cu obiectivele și prioritățile
diferitelor instrumente și programe.
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Comisia a propus un plan de implementare la nivel european și un plan de acțiune privind ERTMS
detaliat, pentru a asigura un sprijin continuu(concretizat în subvenții, finanțare mixtă și finanțare pe
termen lung) pentru implementarea ERTMS, în special în ceea ce privește componentele cu o
valoare adăugată mai ridicată la nivelul UE (tronsoanele transfrontaliere și unitățile de la bord) și
pentru țările care beneficiază de Fondul de coeziune, pentru a facilita o bună coordonare și pentru a
profita pe deplin de avantajele implementării ERTMS, reducând în același timp costurile.
Recomandarea 7 – Absorbția fondurilor UE pentru proiectele ERTMS
Comisia acceptă această recomandare și subliniază faptul că își adaptează cât mai mult posibil
procedurile de finanțare prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, inclusiv regulamentele
financiare, în limitele cadrului juridic actual.
Recomandarea 8 – Direcționarea mai bună a finanțării acordate de UE
(a) În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă parțial
recomandarea.
În ceea ce privește finanțarea prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, Comisia acceptă
această recomandare și constată că criteriile de selectare a cererilor înaintate de Comisie țin seama
de diferitele priorități, în special contribuția la tronsoanele transfrontaliere și la traficul internațional
de mărfuri.
În ceea ce privește politica de coeziune, în cadrul Titlului XVIII din TFUE referitor la „coeziunea
economică, socială și teritorială”, articolul 176 din TFUE prevede că FEDR „ este menit să
contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune, prin participarea la
dezvoltarea și ajustarea structurală” a regiunilor rămase în urmă. Articolul 177 prevede că Fondul
de coeziune „contribuie financiar la realizarea de proiecte în domeniul mediului și în acela al
rețelelor transeuropene de infrastructură a transporturilor.”
Pentru a pune în aplicare dispozițiile menționate mai sus, este necesar ca sprijinul acordat prin
politica de coeziune să fie orientat și în afara tronsoanelor transfrontaliere și a rețelei centrale TENT. Prin urmare, Comisia nu acceptă recomandarea pentru politica de coeziune.
(b) În măsura în care aceasta se încadrează în sfera sa de competență, Comisia acceptă
recomandarea.
În ceea ce privește finanțarea prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, Comisia acceptă
această recomandare și constată că criteriile de selectare a cererilor aplicate de Comisie țin seama
de diferitele priorități, în special contribuția la tronsoanele transfrontaliere și la traficul internațional
de mărfuri.
Comisia nu acceptă recomandarea pentru politica de coeziune și face trimitere la răspunsul său la
recomandarea 8 litera (a).
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Etapă

Data

Adoptarea planului de audit / Demararea auditului

20.4.2016

Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate
auditată) a proiectului de raport
Adoptarea raportului final după procedura contradictorie

29.5.2017

Primirea răspunsurilor Comisiei (sau ale altei entități auditate) în
toate versiunile lingvistice

2.8.2017

12.7.2017

Curtea a evaluat dacă Sistemul european de management
al traficului feroviar (ERTMS) a fost planificat, implementat
și gestionat în mod corespunzător. Acest sistem este
destinat să înlocuiască diversele sisteme de semnalizare
feroviare existente în Europa cu un sistem unic care să
permită trenurilor să circule neîntrerupt între diferite țări și
să faciliteze competitivitatea sectorului feroviar. Curtea a
constatat că, până în prezent, implementarea se situează
la un nivel scăzut și este lipsită de uniformitate, deși
conceptul ERTMS de consolidare a interoperabilității nu
este, în general, contestat de sectorul feroviar. Există o
reticență din partea administratorilor de infrastructură și a
întreprinderilor feroviare în ceea ce privește realizarea de
investiții în sistem, din cauza cheltuielilor pe care le implică
acestea și a lipsei unor argumente economice la nivelul lor
individual (de exemplu, în statele membre care dispun de
sisteme naționale care funcționează bine și a căror durată
de viață rămasă este semnificativă). Finanțarea disponibilă
din partea UE poate acoperi doar o proporție limitată din
investiții. Curtea formulează o serie de recomandări în
atenția Comisiei Europene, a statelor membre și a Agenției
Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) în vederea
îmbunătățirii implementării și a finanțării sistemului.
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