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DECIZIA COMISIEI 
 

din 11 iunie 2003 
 

de înfiinţare a unui grup de experţi în vederea consilierii Comisiei  cu privire la  o strategie 
de prevenire a accidentelor din sectorul transporturilor 

 
(2003/425/CE) 

 
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 
 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
 
Întrucât: 
 
(1) Cetăţenilor europeni trebuie să li se asigure în permanenţă un nivel ridicat şi uniform de 

protecţie în toate formele de transport şi este necesară introducerea unei strategii în 
vederea reducerii numărului de accidente Anchetele tehnice independente privind 
accidentele şi incidentele din sectorul transporturilor constituie un mijloc de ameliorare a 
siguranţei prin identificarea cauzelor acestor accidente, prevenindu-se, astfel,  producerea 
lor.  

 
(2) Anchetarea cauzelor accidentelor nu trebuie corelată cu compensarea prejudiciilor sau cu 

stabilirea răspunderii. Prin urmare, aceasta trebuie să se desfăşoare independent de 
anchetele efectuate de către autorităţile judiciare, societăţile de asigurare, industrie, 
transportatori şi autorităţile de reglementare sau de către orice altă parte ale cărei interese 
pot fi incompatibile cu misiunea încredinţată organismului sau entităţii de anchetă.  

 
(3) În Cartea Albă privind politica europeană în domeniul transporturilor pentru 2010: 

momentul de a alege1, Comisia a semnalat nevoia crescândă de anchete tehnice 
independente efectuate în vederea identificării cauzelor accidentelor şi a definirii 
mijloacelor de îmbunătăţire a legislaţiei. În acest scop, Comisia a recomandat în Cartea 
Albă crearea „unui grup de experţi independenţi în cadrul Comisiei având sarcina de a 
îmbunătăţi legislaţia în vigoare şi de a adapta metodologia (europeană), inter alia, la 
progresul tehnic.” 

 
(4) Pentru examinarea tuturor problemelor legate de anchetarea tehnică independentă a 

accidentelor, Comisia intenţionează să înfiinţeze un grup de experţi în vederea consilierii 
Comisiei cu privire la o strategie de prevenire a accidentelor din sectorul transporturilor.  

 
(5) Înfiinţarea acestui grup contribuie la progresul politicii comunitare în domeniul anchetării 

independente a accidentelor, alături de alte proceduri de consultanţă adecvate. Grupul 
trebuie să consilieze Comisia cu privire la necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei în vigoare 
şi, acolo unde este necesar, la necesitatea propunerii de noi iniţiative pentru toate formele 
de transport, inclusiv transportul de energie (conducte de petrol şi gaz),  

                                                 
1 COM(2001) 370, 12 septembrie 2001, p. 69.  



 
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
 

Articolul I 
 

Obiect 
 
Se înfiinţează un grup de experţi în vederea consilierii Comisiei cu privire la o strategie de 
prevenire a accidentelor din sectorul transporturilor, denumit în continuare „grupul de experţi”.  
 

Articolul 2 
 

Misiune 
 
Grupul de experţi consiliază Comisia cu privire la necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei în vigoare 
şi, acolo unde este necesar, la necesitatea propunerii de noi iniţiative pentru toate formele de 
transport, inclusiv transportul de energie (conducte de petrol şi gaz), excluzând însă problemele 
de igienă şi securitate a muncii .  
 

Articolul 3 
 

Alcătuire 
 
Grupul de experţi este format din persoane calificate care posedă competenţele necesare pentru a 
analiza problemelor legate de siguranţa transporturilor, în special anchetarea tehnică a 
accidentelor din toate formele de transport, inclusiv transportul de energie (conducte de petrol şi 
gaz). Grupul este format din 12 membri şi este condus de un reprezentant al Comisiei.  

 
Articolul 4 

 
Numire 

 
(1) Membrii grupului de experţi sunt numiţi individual de Comisie pe baza criteriilor obiective de 

competenţă şi experienţă demonstrate. Mandatul lor are o durată de doi ani şi poate fi înnoit o 
singură dată printr-o decizie a Comisiei.  

 
(2) La expirarea mandatului, membrii grupului de experţi rămân în funcţie până la înlocuirea lor 
sau la înnoirea mandatului.  
 
(3) Mandatul unui membru este anulat înainte de expirarea sa în cazul demisiei sau decesului 
acestuia. În acest caz, membrul este înlocuit şi numit de Comisie conform procedurii menţionate 
la alineatul (2).  
 
(4) Anunţul pentru depunerea candidaturilor de membru se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. Comisia selectează membrii pe baza candidaturilor primite ca urmare a acestui anunţ. 
Criteriile de selecţie iau în considerare competenţa şi experienţa candidaţilor, precum şi 
reprezentativitatea lor şi abilitatea de a aduce contribuţii la discuţiile strategice, şi asigură un 
echilibru între specialiştii din diferitele forme de transport.  
 



(5) Pentru informare, Comisia publică lista membrilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
 

Articolul 5 
 

Mandat, grupuri de lucru şi experţi suplimentari 
 
(1) La invitaţia Comisiei, grupul de experţi se reuneşte în sesiune plenară de două ori pe an la 

sediul central al Comisiei.  
 
(2) Pentru îndeplinirea misiunii stabilite la articolul 2, grupul de experţi poate înfiinţa grupuri de 
lucru ad hoc. 
 
(3) La cererea unui membru sau din proprie iniţiativă, Preşedintele poate decide să invite alţi 
experţi pentru a examina problemele speciale. 
 
(4) Cheltuielile de călătorie şi de sejur  ale membrilor grupului de experţi şi cele ale membrilor 
invitaţi conform alineatului (3) sunt rambursate în conformitate cu dispoziţiile în vigoare din 
cadrul Comisiei.  
 

Articolul 6 
 

Confidenţialitate 
 

Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 287 din Tratatul CE, membrii grupului de experţi nu 
divulgă nici una din informaţiile pe care le obţin în timpul activităţii lor în cadrul grupului de 
experţi sau al grupurilor de lucru ale acestuia.  
 

Articolul 7 
 

Regulament de procedură şi secretariat 
 

(1) Grupul de experţi îşi stabileşte regulamentul de procedură. 
 

(2) Secretariatul grupului de experţi este asigurat de Comisie. 
 

Articolul 8 
 

Intrare în vigoare 
 
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
 
Adoptată la Bruxelles, 11 iunie 2003. 
 

Pentru Comisie,  
Loyola DE PALACIO 

Vicepreşedinte 
 


