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REZUMAT 
 

Această notă de informare prezintă o evaluare a eficienţei organismelor de reglementare 
instituite de statele membre în conformitate cu Directiva 2001/14/CE. Scopul documentului 
este de a oferi informaţii pentru dezbaterea parlamentară și votul privind reformarea 
primului pachet feroviar, prin prezentarea cadrului instituţional de reglementare din 
diferitele state membre și a unor comentarii referitoare la independenţa organismelor de 
reglementare și resursele aflate la dispoziţia acestora. De asemenea, documentul prezintă 
diferite modele de reglementare în vigoare și efectele reglementării asupra pieţelor 
feroviare. 
 
Un amplu cadru legislativ, care vizează stimularea deschiderii pieţei și îmbunătăţirea 
competitivităţii sectorului feroviar european, a fost introdus treptat din anii '90; primul 
pachet feroviar din 2001 avea ca obiectiv accesul nediscriminatoriu la Reţeaua 
Transeuropeană de Transport (TEN-T). Acesta prevedea, printre altele, instituirea unui 
organism de reglementare în fiecare stat membru, având sarcina de a asigura accesul 
echitabil și nediscriminatoriu la reţeaua și serviciile feroviare. În conformitate cu articolul 30 
din Directiva 2001/14/CE, organismele de reglementare trebuie să fie independente de 
administratorul infrastructurii, întreprinderile feroviare, precum și de organismele de 
tarifare și alocare a capacităţilor din fiecare stat membru.  
 
Natura și caracteristicile organismelor de reglementare (OR) variază de la stat la stat; unele 
sunt organizaţii independente, altele fac parte din organisme independente mai ample și 
altele fac parte dintr-un minister. Competenţele reale ale unui organism de reglementare 
pentru monitorizarea eficientă a pieţei feroviare și aplicarea deciziilor acestuia depind 
parţial de gradul său de independenţă. Pentru garantarea accesului nediscriminatoriu al 
întreprinderilor feroviare la infrastructură, reglementarea independentă trebuie însoţită de o 
structură adecvată a sectorului industrial.  
 
La 17 septembrie 2010, Comisia Europeană a adoptat un proiect de propunere de 
modificare a directivelor referitoare la primul pachet feroviar. Dezbaterea actuală din 
Parlamentul European privind propunerea pentru o nouă directivă a arătat că rolul 
organismelor de reglementare, ca autorităţi de supraveghere a pieţei feroviare, ar trebui 
consolidat.  
 
Există argumente clare în favoarea consolidării legislaţiei existente pentru o mai bună 
garantare a independenţei organismelor de reglementare, însoţită de prevederi care să 
asigure alocarea adecvată a resurselor și atribuţii corespunzătoare pentru organismele de 
reglementare, recunoscând că necesitatea intervenţiei normative și de supraveghere ar 
putea varia între statele membre. 
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PRINCIPALELE CONSTATĂRI 

 Eficienţa organismelor de reglementare variază considerabil între statele 
membre, întrucât fiecare organism are propriile caracteristici în ceea ce privește 
competenţele, resursele financiare și personalul. Modelele organizaţionale stabilite 
sunt diferite.  

 Există argumente clare în favoarea consolidării legislaţiei existente pentru o mai 
bună garantare a independenţei organismelor de reglementare.  

 Viitoarele dispoziţii legislative ar trebui să recunoască necesitatea ca organismele 
de reglementare să funcţioneze independent faţă de guvern, în special dacă 
acesta din urmă are un interes direct faţă de anumite organizaţii feroviare naţionale.  

 Orice modificări legislative ar trebui să aibă în vedere și nevoia de a garanta 
alocarea de resurse și competenţe adecvate pentru organismele de 
reglementare, recunoscând că necesitatea de intervenţie normativă și 
supraveghere poate varia între statele membre. 

 


