Rețeaua feroviară europeană pentru transportul
competitiv de marfă
Regulamentul privind o rețea feroviară europeană pentru transportul de
marfă competitiv ( Regulamentul UE 913/2010 ) a intrat în vigoare la 9
noiembrie 2010. Regulamentul solicită statelor membre să stabilească
coridoare internaționale de transport feroviar de marfă pentru a răspunde
a trei provocări:
•

•

•

consolidarea cooperării între administratorii de infrastructură cu
privire la aspecte cheie, cum ar fi alocarea căii, implementarea
sistemelor interoperabile și dezvoltarea infrastructurii;
realizarea unui echilibru corect între traficul de marfă și pasageri dea lungul coridoarelor feroviare de marfă, acordând o capacitate și o
prioritate adecvate pentru transportul de marfă în conformitate cu
nevoile pieței și asigurându-se că sunt îndeplinite obiectivele comune
de punctualitate pentru trenurile de marfă;
promovarea intermodalității dintre căile ferate și alte moduri de
transport prin integrarea terminalelor în gestionarea și dezvoltarea
coridorului.
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REGULAMENTUL (UE) nr. 913/2010 privind o rețea feroviară europeană
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2 de stabilire a cadrului pentru alocarea capacității pe coridoarele feroviare
de marfă nr. 1 și nr. 2
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Rezumatul evaluării impactului
Evaluarea impactului
Studiu realizat de Price Waterhouse și NEA (pe baza datelor UIC)
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european de marfă
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Pe calea feroviară a transportului feroviar mai competitiv în Europa [IP /
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Memo "Către o rețea feroviară europeană pentru mărfuri competitive"
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Rapoarte
Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind aplicarea
Regulamentului (UE) 913/2010, în conformitate cu articolul 23 al acestuia
•

Document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul
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Sursa: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/

