
PARLAMENTUL EUROPEAN
2009 










 2014

Document de şedinţă

C7-0043/2010
2008/0247(COD)

RO
25/02/2010

Poziţia Consiliului în primă lectură

Poziţie a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind reţeaua feroviară 
europeană pentru un transport de marfă competitiv

Doc. 11069/5/2009
05999/2010 Declaraţii
COM(2010)0068

RO RO





11069/5/09 REV 5 OD/neg/avt
DG C III RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 22 februarie 2010
(OR. en)

Dosar interinstituţional:
2008/0247 (COD)

11069/5/09
REV 5

TRANS 251
CODEC 851

ACTE LEGISLATIVE ŞI ALTE INSTRUMENTE
Obiectul: Poziţie a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport 
de marfă competitiv
- Adoptat de către Consiliu la 22 februarie 2010



11069/5/09 REV 5 OD/neg 1
DG C III RO

REGULAMENTUL (UE) nr. …/2010

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 

privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3,

                                               

1 Avizul din 15 iulie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
2 Avizul din 7 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
3 Avizul Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), 

poziţia Consiliului din …. (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi poziţia Parlamentului 
European din …(nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) În cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă 

şi în cadrul Strategiei Uniunii Europene de dezvoltare durabilă, crearea unei pieţe feroviare 

interne, în special în ceea ce priveşte transportul de marfă, reprezintă un element esenţial al 

progresului către realizarea unei mobilităţi durabile.

(2) Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate 

comunitare1 şi Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea 

utilizării infrastructurii feroviare 2 au reprezentat etape importante în crearea pieţei 

feroviare interne. 

(3) Pentru a putea fi competitive faţă de alte moduri de transport, serviciile feroviare 

internaţionale şi naţionale de transport de marfă, care au fost deschise concurenţei de la 

1 ianuarie 2007, trebuie să poată beneficia de o infrastructură feroviară de bună calitate, 

suficient finanţată (care să permită furnizarea de servicii de transport de marfă în bune 

condiţii de viteză comercială şi grafic de parcurs) şi fiabilă, însemnând că serviciul pe care 

aceasta îl oferă corespunde efectiv angajamentelor contractuale încheiate cu întreprinderile

feroviare.

                                               

1 JO L 237, 24.8.1991, p. 25.
2 JO L 75, 15.3.2001, p. 29.
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(4) Deschiderea pieţei de transport feroviar de marfă a făcut posibilă intrarea în reţeaua 

feroviară pentru noi operatori. Pentru a optimiza utilizarea reţelei şi a asigura fiabilitatea 

acesteia este utilă introducerea unor proceduri suplimentare în vederea consolidării 

cooperării cu privire la alocarea traselor internaţionale pentru trenurile de marfă între 

administratorii de infrastructură.

(5) Consiliul, reunit la 7 şi 8 aprilie 2008, a concluzionat că trebuie să se promoveze utilizarea 

eficientă a infrastructurii şi, dacă este necesar, să fie îmbunătăţite capacităţile 

infrastructurii feroviare prin măsuri luate la nivel european şi la nivel naţional, în special 

prin intermediul unor acte legislative.

(6) În acest context, crearea de coridoare feroviare internaţionale pentru o reţea feroviară 

europeană pentru un transport de marfă competitiv, pe care trenurile de marfă să poată 

circula în bune condiţii şi să treacă uşor de la o reţea naţională la alta, ar permite 

îmbunătăţirea condiţiilor de utilizare a infrastructurii. 

(7) Pentru a crea coridoare feroviare internaţionale pentru o reţea feroviară europeană pentru 

un transport de marfă competitiv, iniţiativele deja demarate în ceea ce priveşte 

infrastructura feroviară arată că metoda cea mai adecvată este crearea de coridoare 

internaţionale, care răspund nevoilor specifice unuia sau mai multor segmente ale pieţei 

transportului de marfă, identificate cu claritate.
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(8) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere drepturilor şi obligaţiilor 

administratorilor de infrastructură prevăzute în Directiva 91/440/CEE şi 

Directiva 2001/14/CE şi, după caz, celor ale organismelor de alocare menţionate la 

articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2001/14/CE. Respectivele acte legislative rămân în 

vigoare, inclusiv cu privire la dispoziţiile care afectează coridoarele de transport de marfă, 

în special cu privire la dreptul administratorilor de infrastructură de a refuza sau de a 

accepta solicitările pentru capacităţi emanând de la entităţi juridice altele decât 

întreprinderile feroviare.

(9) Coridoarele feroviare internaţionale pentru o reţea feroviară europeană de transport de 

marfă competitiv ar trebui stabilite în concordanţă cu coridoarele care fac parte din Reţeaua 

Transeuropeană de Transport („TEN-T”) şi/sau sistemul de gestionare a traficului feroviar 

european ("ERTMS"). În acest scop, este necesară dezvoltarea coordonată a reţelelor şi, în 

special, în ceea ce priveşte integrarea coridoarelor internaţionale pentru transportul feroviar 

de marfă în coridoarele TEN-T şi ERTMS existente. În plus, uniformizarea normelor 

privind aceste coridoare de transport de marfă ar trebui stabilită la nivelul Uniunii. Dacă 

este necesar, crearea acestor coridoare ar trebui susţinută financiar în cadrul TEN-T, al 

programelor de cercetare şi al programului Marco Polo, precum şi al altor politici şi 

fonduri ale Uniunii, precum Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de 

Coeziune.
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(10) În cadrul unui coridor de transport de marfă ar trebui să se asigure o bună coordonare între 

statele membre şi administratorii de infrastructură în cauză, să se acorde prioritate 

suficientă traficului feroviar de marfă, să se stabilească legături eficiente şi suficiente cu 

celelalte moduri de transport şi să se creeze condiţii propice dezvoltării concurenţei între 

furnizorii de servicii de transport feroviar de marfă.

(11) Pe lângă coridoarele de marfă înfiinţate în conformitate cu articolul 3, stabilirea de 

coridoare suplimentare de transport de marfă ar trebui examinată şi aprobată la nivelul

Uniunii, în conformitate cu proceduri şi criterii clar definite şi transparente care să permită 

statelor membre şi administratorilor de infrastructură o marjă de acţiune suficientă în 

luarea deciziilor şi gestionare, astfel încât aceştia să poată ţine seama de iniţiativele 

existente pentru coridoare speciale, de exemplu ERTMS, RailNetEurope („RNE”) şi TEN-

T şi să ia măsurile adaptate nevoilor lor specifice. 

(12) Pentru a stimula coordonarea între statele membre şi administratorii de infrastructură, ar 

trebui stabilită o structură de guvernare adecvată pentru fiecare coridor de transport 

feroviar de marfă, luându-se în considerare necesitatea evitării suprapunerilor cu structurile 

de guvernare deja existente.
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(13) Pentru a răspunde nevoilor pieţei, modalităţile de creare a unui coridor de transport de 

marfă ar trebui prezentate într-un plan de implementare care ar trebui să cuprindă 

identificarea şi calendarul de implementare a unor măsuri care ar îmbunătăţi performanţele 

transportului feroviar de marfă. În plus, pentru a se asigura că acţiunile prevăzute sau 

implementate pentru crearea unui coridor de transport de marfă răspund nevoilor sau 

aşteptărilor tuturor utilizatorilor coridorului respectiv, solicitanţii care ar putea utiliza 

coridorul trebuie să fie consultaţi cu regularitate, conform procedurilor definite de consiliul 

de administraţie.

(14) Dezvoltarea terminalelor de transport intermodal ar trebui, de asemenea, să fie considerată 

ca fiind necesară pentru a sprijini crearea coridoarelor de transport feroviar de marfă la 

nivelul Uniunii.

(15) Pentru a se asigura coerenţa şi continuitatea capacităţilor de infrastructură disponibile de-a 

lungul coridorului de transport de marfă, investiţiile pentru coridorul respectiv ar trebui să 

fie coordonate între statele membre şi administratorii de infrastructură în cauză şi 

planificate conform unei logici care să răspundă nevoilor acelui coridor de transport de 

marfă. Programul de realizare a acestor investiţii ar trebui publicat, pentru a asigura buna 

informare a solicitanţilor care pot opera pe coridorul respectiv. Investiţiile ar trebui să 

includă proiecte privind dezvoltarea de sisteme interoperabile şi creşterea capacităţii 

trenurilor.
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(16) Din aceleaşi motive, toate lucrările privind infrastructura şi echipamentele conexe care ar 

limita capacitatea disponibilă a coridorului feroviar de transport de marfă ar trebui, de 

asemenea, să fie coordonate la nivelul coridorului de transport de marfă şi să facă obiectul 

unor publicări actualizate.

(17) Pentru a facilita cererile de capacităţi de infrastructură pentru serviciile internaţionale 

feroviare de transport de marfă, este adecvată desemnarea sau înfiinţarea unui ghişeu unic 

pentru fiecare coridor de transport de marfă. În acest scop, este necesară sprijinirea pe 

iniţiativele existente, în special pe cele întreprinse de RNE, a unui organism care 

funcţionează ca un instrument de coordonare a administratorilor de infrastructură şi care 

furnizează anumite servicii întreprinderilor de transport internaţional de marfă.

(18) Administrarea coridoarelor de transport de marfă ar trebui să includă, de asemenea, 

proceduri de alocare a capacităţii de infrastructură pentru trenurile internaţionale care 

circulă pe aceste coridoare. Aceste proceduri ar trebui să reorganizeze necesităţile altor 

tipuri de transport în ceea ce priveşte capacitatea, inclusiv ale transportului de călători.

(19) Pentru a asigura o mai bună utilizare a infrastructurilor feroviare, este necesară 

coordonarea exploatării acestei infrastructuri şi a terminalelor situate de-a lungul 

coridorului de transport de marfă.

(20) Normele de prioritate ar putea reprezenta, de asemenea, obiective prioritare, în funcţie de 

situaţia din statul membru respectiv.
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(21) În cazul unor perturbări, trenurile de marfă care circulă pe coridorul de transport de marfă 

ar trebui să beneficieze, pe cât posibil, de punctualitate suficientă pentru a răspunde 

necesităţilor tuturor tipurilor de transport.

(22) Pentru a evalua în mod obiectiv beneficiile măsurilor menite să contribuie la crearea 

coridorului de transport de marfă, performanţele serviciilor de transport feroviar de marfă 

de-a lungul coridorului de marfă ar trebui să fie monitorizate şi ar trebui să fie publicate 

periodic rapoarte de calitate. Evaluarea performanţei ar trebui să includă rezultatele 

sondajelor de satisfacţie a utilizatorilor coridorului de transport de marfă.

(23) Pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile feroviare internaţionale, este 

necesar să asigure o coordonare eficientă între organismele de control de la nivelul 

diferitelor reţele acoperite de coridorul de transport de marfă.

(24) Pentru facilitarea accesului la informaţii privind utilizarea tuturor infrastructurilor 

principale ale coridorului de transport de marfă şi pentru garantarea unui acces 

nediscriminatoriu la respectivul coridor, consiliul de administraţie ar trebui să elaboreze, să 

actualizeze şi să publice periodic un document care să reunească toate aceste informaţii.
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(25) Deoarece obiectivul prezentului regulament, şi anume crearea unei reţele feroviare 

europene pentru un transport de marfă competitiv, compusă din coridoare de transport de 

marfă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător doar de către statele membre şi, având în 

vedere amploarea şi efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta 

poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul 

proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu 

depăşeşte ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

(26) Ar trebui introduse norme echitabile în ceea ce priveşte coordonarea investiţiilor şi 

gestionarea capacităţilor şi a traficului, fondate pe cooperarea dintre administratorii de 

infrastructură care trebuie să furnizeze un serviciu de calitate întreprinderilor de transport 

de marfă în cadrul unui coridor feroviar internaţional.

(27) Deoarece trenurile internaţionale trebuie să circule pe itinerarii care combină mai multe 

coridoare, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, administratorii de infrastructură 

ai mai multor coridoare pot, de asemenea, să îşi coordoneze activităţile pentru a asigura, pe 

coridoarele în cauză, disponibilitatea capacităţii, un trafic fluid şi o aplicare coerentă a 

normelor de prioritate pentru diferitele tipuri de trafic în cazul unor perturbări.
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(28) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie 

adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de 

stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei1.

(29) În plus, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte 

adaptarea anexei II. De importanţă deosebită este ca în timpul lucrărilor pregătitoare 

Comisia să consulte experţi, în conformitate cu angajamentele făcute în Comunicarea 

Comisiei din 9 decembrie 2009 cu privire la punerea în aplicare a articolului 290 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

                                               

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1

Scopul şi domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament stabileşte normele de instituire şi de organizare a coridoarelor 

feroviare internaţionale pentru o reţea feroviară europeană pentru un transport de marfă 

competitiv. Acesta stabileşte normele de selectare, organizare şi administrare a 

coridoarelor de transport de marfă. 

(2) Prezentul regulament se aplică administrării şi utilizării infrastructurilor feroviare în 

coridoarele de transport de marfă.

Articolul 2

Definiţii

(1) În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile prevăzute la articolul 2 din 

Directiva 2001/14/CE.

(2) În plus faţă de definiţiile menţionate la alineatul (1):

(a) „coridor de transport de marfă” înseamnă totalitatea liniilor feroviare desemnate în 

statele membre şi, după caz, în ţări terţe europene, care leagă terminale de-a lungul 

rutei principale a coridorului de transport de marfă, care includ infrastructura 

feroviară şi echipamentele aferente, staţiile de triaj şi de formare şi, după caz, rutele 

ocolitoare;
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(b) „plan de implementare” înseamnă documentul care prezintă mijloacele şi strategia pe 

care părţile interesate intenţionează să le implementeze în scopul realizării, într-o 

anumită perioadă de timp, a activităţilor necesare şi suficiente pentru instituirea 

coridorului de transport de marfă; 

(c) „terminal” înseamnă instalaţia situată de-a lungul coridorului de transport de marfă şi 

special amenajată pentru a permite fie încărcarea şi/sau descărcarea mărfurilor din 

trenurile de marfă şi integrarea serviciilor feroviare cu serviciile rutiere, maritime, 

fluviale şi aeriene, fie formarea sau modificarea compunerii trenurilor de marfă; şi, 

dacă este cazul, îndeplinirea procedurilor de frontieră la frontierele cu ţări terţe 

europene.

CAPITOLUL II

DESEMNAREA ŞI GUVERNAREA

CORIDOARELOR FEROVIARE INTERNAŢIONALE

PENTRU UN TRANSPORT DE MARFĂ COMPETITIV

Articolul 3

Desemnarea coridoarelor iniţiale de transport de marfă

(1) Statele membre menţionate în anexa I instituie până la …* coridoarele de transport de 

marfă de-a lungul rutelor principale prevăzute în anexa respectivă. Statele membre în 

cauză informează Comisia cu privire la instituirea coridoarelor de transport de marfă.

                                               

* JO: a se introduce data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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(2) Prin derogare de la alineatul (1), coridoarele de transport de marfă de-a lungul rutei 

principale prevăzute la punctele 3, 5 şi 8 din anexa I sunt instituite până la …*.

Articolul 4

Selectarea coridoarelor suplimentare de transport de marfă

(1) Fiecare stat membru care are frontieră feroviară cu alt stat membru participă la instituirea a 

cel puţin un coridor de transport de marfă, cu excepţia cazului în care această obligaţie a 

fost deja îndeplinită în temeiul articolului 3.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), la solicitarea venită din partea unui stat membru, 

statele membre participă la instituirea coridorului de transport de marfă, astfel cum este 

menţionat la alineatul respectiv, sau la prelungirea unui coridor existent, pentru a permite 

unui stat membru vecin să îşi îndeplinească obligaţia în temeiul alineatului respectiv.

(3) Fără a aduce atingere obligaţiilor statelor membre în temeiul articolului 7 din 

Directiva 91/440/CEE, în cazul în care un stat membru consideră că instituirea unui coridor 

de transport de marfă nu ar fi în interesul solicitanţilor care ar putea utiliza coridorul de 

transport de marfă sau nu ar aduce beneficii socio-economice semnificative sau ar 

reprezenta o sarcină disproporţionată, statul membru în cauză nu este obligat să participe 

astfel cum se menţionează la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol, sub rezerva unei 

decizii a Comisiei, hotărând în conformitate cu procedura consultativă menţionată la 

articolul 19 alineatul (2).

                                               

* JO: a se introduce data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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(4) Un stat membru nu este obligat să participe astfel cum se menţionează la alineatele (1) 

şi (2), în cazul în care dispune de o reţea feroviară al cărei ecartament este diferit de cel al 

principalei reţele feroviare din cadrul Uniunii. 

(5) Pentru a îşi îndeplini obligaţia care le revine în temeiul alineatelor (1) şi (2), statele 

membre în cauză propun în comun Comisiei instituirea unor coridoare de transport de 

marfă după consultarea administratorilor de infrastructură şi a solicitanţilor în cauză până 

la …*, ţinând seama de criteriile prevăzute în anexa II.

(6) Comisia examinează propunerile de instituire a coridorului (coridoarelor) de transport de 

marfă menţionate la alineatul (5) şi, în conformitate cu procedura de reglementare 

menţionată la articolul 19 alineatul (3), adoptă o decizie privind conformitatea acestor 

propuneri cu prezentul articol în termen de cel mult nouă luni de la transmiterea 

propunerilor.

(7) Statele membre în cauză instituie coridorul de transport de marfă în termen de cel mult trei 

ani de la decizia Comisiei menţionată la alineatul (6).

                                               

* JO: a se introduce data: doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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(8) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte adaptarea anexei II. La 

elaborarea actelor delegate menţionate în prezentul alineat, Comisia respectă dispoziţiile 

Directivei 2001/14/CE şi Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare)1

şi ţine seama, în special, de planul de amenajare legat de sistemele interoperabile, de

evoluţia sistemului feroviar şi a TEN-T, în special punerea în aplicare a ERTMS, precum şi 

evoluţia pieţei transportului de marfă, inclusiv interacţiunile cu alte moduri de transport.

Pentru actele delegate menţionate în prezentul alineat, se aplică procedura prevăzută la 

articolele 20, 21 şi 22.

                                               

1 JO L 191, 18.7.2008, p. 1.
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Articolul 5

Modificarea coridoarelor de transport de marfă

(1) Coridoarele de transport de marfă menţionate la articolele 3 şi 4 pot fi modificate pe baza 

unei propuneri comune din partea statelor membre în cauză adresate Comisiei după 

consultarea administratorilor de infrastructură şi a solicitanţilor în cauză.

(2) În conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 19 alineatul (3), 

Comisia adoptă o decizie privind propunerea, ţinând seama de criteriile prevăzute în 

anexa II. 

Articolul 6

Reconcilierea

Atunci când două sau mai multe state membre vizate nu se pot pune de acord în legătură cu 

instituirea sau modificarea unui coridor de transport de marfă care implică infrastructura feroviară 

situată pe teritoriul lor, Comisia, la solicitarea unuia din statele membre respective, consultă 

comitetul menţionat la articolul 19 cu privire la acest subiect. Avizul Comisiei se transmite statelor 

membre în cauză. Statele membre în cauză iau în considerare acest aviz în vederea găsirii unei 

soluţii şi iau o decizie pe baza consimţământului reciproc. 
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Articolul 7

Guvernarea coridoarelor de transport de marfă

(1) Pentru fiecare coridor de transport de marfă, statele membre în cauză stabilesc un comitet 

executiv responsabil cu definirea obiectivelor generale ale coridorului de transport de 

marfă, supravegherea şi luarea măsurilor prevăzute explicit la articolele 8, 10 şi 23. 

Comitetul executiv este alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor statelor membre în cauză. 

(2) Pentru fiecare coridor de transport de marfă, administratorii de infrastructură vizaţi şi, după 

caz, organismele de alocare implicate stabilesc, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) 

din Directiva 2001/14/CE, un consiliu de administraţie responsabil cu luarea măsurilor 

prevăzute explicit la alineatul (6) din prezentul articol şi la articolul 8, articolul 10, 

articolul 12 alineatul (1), articolul 13 alineatele (2), (5) şi (6), articolul 15 alineatul (1), 

articolul 16 şi articolul 17 alineatele (2) şi (3) din prezentul regulament. Consiliul de 

administraţie este alcătuit din reprezentanţii administratorilor de infrastructură.

(3) Comitetul executiv ia deciziile pe baza consimţământului reciproc al reprezentanţilor 

autorităţilor statelor membre în cauză. 

(4) Consiliul de administraţie ia deciziile, inclusiv deciziile privind personalitatea sa juridică, 

resursele şi personalul pe baza consimţământului reciproc al administratorilor de 

infrastructură în cauză. 
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(5) Responsabilităţile comitetului executiv şi ale consiliului de administraţie nu aduc atingere 

independenţei administratorilor de infrastructură, astfel cum este prevăzut la articolul 4 

alineatul (2) din Directiva 91/440/CEE.

(6) Consiliul de administraţie instituie un grup consultativ alcătuit din administratori şi 

proprietari ai terminalelor coridorului de transport de marfă. Acest grup consultativ poate 

emite un aviz privind orice propunere a consiliului de administraţie care are consecinţe 

directe asupra investiţiilor şi a administrării terminalelor. Grupul consultativ poate, de 

asemenea, să emită avize din proprie iniţiativă. Consiliul de administraţie ţine seama de 

oricare din aceste avize.

Articolul 8

Măsuri de punere în aplicare a planului de coridor de transport de marfă

(1) Consiliul de administraţie întocmeşte un plan de punere în aplicare şi îl transmite 

comitetului executiv spre aprobare. Acest plan cuprinde:

(a) o descriere a caracteristicilor coridorului de transport de marfă, inclusiv blocajele, 

precum şi programul de măsuri necesare creării coridorului de transport de marfă;

(b) elementele esenţiale ale studiului de transport şi de trafic prevăzut la alineatul (3);

(c) obiectivele coridoarelor de transport de marfă, în special în ceea ce priveşte 

performanţa coridorului de transport de marfă, exprimată în calitate a serviciului şi 

capacitate a coridorului de transport de marfă, în conformitate cu dispoziţiile 

articolului 17;

(d) planul de investiţii menţionat la articolul 10; şi

(e) măsurile de punere în aplicare a dispoziţiilor articolelor 11-17.;
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(2) Consiliul de administraţie revizuieşte periodic planul de punere în aplicare, ţinând seama 

de progresele înregistrate în implementarea sa, piaţa de transport feroviar de mărfuri pe 

coridorul de transport de marfă şi performanţele evaluate conform obiectivelor prevăzute la 

alineatul (1) litera (c).

(3) Consiliul de administraţie realizează periodic un studiu de transport şi de trafic legat de 

evoluţiile constatate şi preconizate privind traficul pe coridorul de transport de marfă, care 

se referă la diferitele tipuri de trafic, atât în privinţa transportului de marfă, cât şi a 

transportului de călători. 

(4) Planul de implementare ţine seama de evoluţia terminalelor pentru a răspunde nevoilor 

transportului feroviar de marfă care se desfăşoară pe coridorul de transport de marfă.

Articolul 9

Consultarea solicitanţilor

Consiliul de administraţie introduce mecanisme de consultare în vederea unei participări 

corespunzătoare a solicitanţilor care ar putea utiliza coridorul de transport de marfă. În special, 

acesta se asigură că solicitanţii sunt consultaţi înainte ca planul de implementare prevăzut la 

articolul 8 să fie transmis comitetului executiv.
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CAPITOLUL III

INVESTIŢII PENTRU CORIDORUL DE TRANSPORT DE MARFĂ

Articolul 10

Planificarea investiţiilor

(1) Consiliul de administraţie întocmeşte şi revizuieşte periodic un plan de investiţii şi îl 

transmite comitetului executiv spre aprobare. Acest plan cuprinde: 

(a) lista proiectelor prevăzute pentru extinderea, reînnoirea sau reamenajarea 

infrastructurilor feroviare şi a echipamentelor acestora existente de-a lungul 

coridorului de transport de marfă, precum şi necesităţile financiare aferente şi sursele 

de finanţare;

(b) un plan de amenajare legat de sistemele interoperabile de-a lungul coridorului de 

transport de marfă care satisface cerinţele esenţiale şi specificaţiile tehnice de 

interoperabilitate aplicabile reţelei, astfel cum sunt definite în Directiva 2008/57/CE. 

Acest plan de amenajare se întemeiază pe o analiză cost-beneficiu a utilizării 

sistemelor interoperabile;

(c) un plan privind gestionarea capacităţii trenurilor de marfă care pot circula pe 

coridorul de transport de marfă. Acest plan se poate baza pe creşterea lungimii, a 

gabaritului de încărcare sau a sarcinii pe osie autorizate pentru trenurile care circulă 

pe coridorul de transport de marfă; şi

(d) după caz, o trimitere la contribuţia Uniunii avută în vedere în temeiul programelor 

financiare ale Uniunii.
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(2) Aplicarea prezentului articol nu aduce atingere competenţei statelor membre cu privire la 

planificarea şi finanţarea infrastructurii feroviare.

Articolul 11

Coordonarea lucrărilor

Administratorii de infrastructură în cauză coordonează şi publică, într-un mod adecvat şi conform 

unui calendar corespunzător, programarea desfăşurării tuturor lucrărilor privind infrastructura şi 

echipamentele aferente care ar limita capacitatea disponibilă a coridorului de transport de marfă. 

CAPITOLUL IV

ADMINISTRAREA CORIDORULUI DE TRANSPORT DE MARFĂ

Articolul 12

Ghişeul unic pentru solicitarea capacităţii de infrastructură

(1) Consiliul de administraţie pentru un coridor de transport de marfă desemnează sau instituie 

un organism comun şi/sau un sistem de informare prin colaborare între administratorii de 

infrastructură care oferă solicitanţilor posibilitatea de a solicita, într-un singur loc şi în 

cadrul unei singure operaţiuni, capacitate de infrastructură pentru trenurile de marfă care 

traversează cel puţin o frontieră de-a lungul coridorului de transport de marfă ( „ghişeul 

unic”).
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(2) Ghişeul unic oferă, de asemenea, informaţii de bază privind alocarea capacităţii de 

infrastructură, inclusiv informaţiile menţionate la articolul 16.

(3) Ghişeul unic retransmite fără întârziere orice cerere privind capacitatea de infrastructură 

administratorilor de infrastructură competenţi şi, după caz, organismelor de alocare 

menţionate la articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2001/14/CE, care iau o decizie privind 

cererea în conformitate cu articolul 13 şi capitolul III din directiva menţionată. 

(4) Activităţile ghişeului unic se desfăşoară în condiţii de transparenţă şi de nediscriminare. 

Aceste activităţi fac obiectul controlului organismelor de control, în conformitate cu 

articolul 18.

Articolul 13

Capacitatea alocată trenurilor de marfă

(1) Statele membre cooperează cu privire la definirea cadrului pentru alocarea capacităţilor de 

infrastructură pe coridorul de transport de marfă în conformitate cu competenţele lor, astfel 

cum este prevăzut la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE. 

(2) Consiliul de administraţie evaluează necesitatea de capacitate care trebuie alocată 

trenurilor de marfă care circulă pe coridorul de transport de marfă ţinând seama de studiul 

de transport şi de trafic menţionat la articolul 8 alineatul (3) din prezentul regulament, 

cererile de capacitate de infrastructură legate de graficele de circulaţie trecute şi actuale şi 

acordurile-cadru.
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(3) Pe baza evaluării menţionate la alineatul (2) din prezentul articol, administratorii de 

infrastructură ai coridorului de transport de marfă definesc şi organizează în comun trase 

internaţionale prestabilite pentru trenurile de marfă urmând procedura menţionată la 

articolul 15 din Directiva 2001/14/CE, recunoscând nevoia de capacităţi a altor tipuri de 

transport, inclusiv transportul de călători. Aceste trase prestabilite se publică cel târziu cu 

trei luni înainte de data limită a primirii cererilor de capacitate menţionate în anexa III la 

Directiva 2001/14/CE. Administratorii de infrastructură ai mai multor coridoare de 

transport de marfă pot, dacă este necesar, să coordoneze trase internaţionale prestabilite 

care oferă capacităţi pe coridoarele de transport în cauză.

(4) Administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă alocă aceste trase 

prestabilite în primul rând trenurilor de marfă care traversează cel puţin o frontieră.

(5) În cazul în care acest lucru este justificat de o nevoie a pieţei şi de evaluarea menţionată la 

alineatul (2) din prezentul articol, administratorii de infrastructură stabilesc în comun 

capacităţi de rezervă pentru trenurile internaţionale de marfă care circulă pe coridoarele de 

transport de marfă, recunoscând nevoia de capacităţi a altor tipuri de transport, inclusiv 

transportul de călători, şi menţin această rezervă disponibilă în cadrul graficului lor final de 

lucru pentru a putea răspunde rapid şi în mod corespunzător solicitărilor ad-hoc de 

capacităţi prevăzute la articolul 23 din Directiva 2001/14/CE. Aceste capacităţi sunt 

rezervate până la un termen înaintea orarului planificat, conform deciziei consiliului de 

administraţie. Acest termen nu poate depăşi 90 de zile.

Capacitatea de rezervă este stabilită pe baza evaluării menţionate la alineatul (2). Această 

capacitate de rezervă este disponibilă numai cu condiţia să existe o nevoie reală a pieţei.
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(6) Consiliul de administraţie promovează coordonarea normelor de prioritate privind alocarea 

capacităţilor pe coridorul de transport de marfă. 

(7) Cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, o trasă alocată unei operaţiuni de transport de marfă 

în temeiul prezentului articol nu poate fi anulată cu mai puţin de o lună înaintea orei sale 

planificate din graficul de circulaţie, cu excepţia cazului în care solicitantul respectiv îşi dă 

acordul în acest sens. Într-un astfel de caz, administratorul de infrastructură vizat face 

efortul de a propune solicitantului o trasă de o calitate şi o fiabilitate echivalente, pe care 

solicitantul are dreptul de a o accepta sau de a o refuza. Prezenta dispoziţie nu aduce 

atingere niciunui drept pe care solicitantul l-ar putea avea în temeiul unui contract, astfel 

cum se menţionează la articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE.

(8) Administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă şi grupul consultativ 

menţionat la articolul 7 alineatul (6) stabilesc proceduri pentru asigurarea unei coordonări 

optime a alocării capacităţilor între administratorii de infrastructură, atât pentru cererile 

prevăzute la articolul 12 alineatul (1), cât şi pentru cererile primite de către administratorii 

de infrastructură în cauză. Aceasta ţine seama, de asemenea, de accesul la terminale.

(9) La alineatele (4) şi (8) din prezentul articol, referirile la administratorii de infrastructură 

includ, după caz, organismele de alocare menţionate la articolul 14 alineatul (2) din 

Directiva 2001/14/CE. 
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Articolul 14

Gestionarea traficului

(1) Administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă stabilesc proceduri de 

coordonare a gestionării traficului de-a lungul coridorului de transport de marfă şi pot 

stabili proceduri de coordonare a gestionării traficului de-a lungul mai multor coridoare de 

transport de marfă.

(2) Administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă şi grupul consultativ 

menţionat la articolul 7 alineatul (6) stabilesc proceduri pentru asigurarea unei coordonări 

optime între exploatarea infrastructurii feroviare şi exploatarea terminalelor.

Articolul 15

Gestionarea traficului în cazul unor perturbări

(1) Consiliul de administraţie adoptă obiective comune de punctualitate şi/sau orientări pentru 

gestionarea traficului în cazul unor perturbări ale circulaţiei trenurilor pe coridorul de 

transport de marfă.

(2) Fiecare administrator de infrastructură vizat elaborează norme de prioritate pentru 

gestionare între diferitele tipuri de trafic din partea din coridoarele de transport de marfă 

aflată sub responsabilitatea respectivului administrator de infrastructură, în conformitate cu 

obiectivele comune şi/sau orientările menţionate la alineatul (1) din prezentul articol. 

Aceste norme de prioritate sunt publicate în documentul de referinţă al reţelei menţionat la 

articolul 3 din Directiva 2001/14/CE.
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(3) Principiile de stabilire a normelor de prioritate prevăd cel puţin că trasa menţionată la 

articolul 13 alineatele (3) şi (5), alocată trenurilor de marfă care îşi respectă ora planificată 

din graficul de circulaţie, nu trebuie modificată, în măsura posibilului. Principiile de 

stabilire a normelor de prioritate vizează reducerea la minim a timpului de recuperare 

general al reţelei în ceea ce priveşte necesităţile tuturor tipurilor de transport. În acest scop, 

administratorii de infrastructură pot coordona gestionarea între diferitele tipuri de trafic de-

a lungul mai multor coridoare de transport de marfă.

Articolul 16

Informaţii cu privire la condiţiile de utilizare a coridorului de transport de marfă

Consiliul de administraţie elaborează, actualizează periodic şi publică un document care conţine:

(a) toate informaţiile conţinute în documentele de referinţă ale reţelelor naţionale care privesc 

coridorul de transport de marfă, stabilite conform procedurii prevăzute la articolul 3 din 

Directiva 2001/14/CE; 

(b) lista şi caracteristicile terminalelor, îndeosebi informaţiile referitoare la condiţiile şi 

modalităţile de acces la terminale;

(c) informaţii referitoare la procedurile menţionate la articolul 13 alineatul (8) şi la articolul 14 

alineatul (2); şi

(d) planul de punere în aplicare. 
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Articolul 17

Calitatea serviciului pe coridorul de transport de marfă

(1) Administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă promovează 

compatibilitatea dintre sistemele de creştere a performanţei menţionate la articolul 11 din 

Directiva 2001/14/CE.

(2) Consiliul de administraţie monitorizează performanţa serviciilor feroviare de transport de 

marfă pe coridorul de transport de marfă şi publică anual rezultatele acestei monitorizări.

(3) Consiliul de administraţie efectuează un studiu asupra nivelului de satisfacţie al 

utilizatorilor coridorului de transport de marfă şi publică anual rezultatele acestui studiu.

Articolul 18

Organismele de control

(1) Organismele de control menţionate la articolul 30 din Directiva 2001/14/CE cooperează 

pentru monitorizarea concurenţei pe coridorul feroviar de transport de marfă. Acestea 

asigură îndeosebi accesul nediscriminatoriu la coridor şi constituie organismele de sesizare 

prevăzute la articolul 30 alineatul (2) din directiva menţionată. Acestea schimbă 

informaţiile necesare obţinute de la administratorii de infrastructură şi de la alte părţi 

interesate.
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(2) În cazul unei reclamaţii adresate unui organism de control de către un solicitant în ceea ce 

priveşte serviciile internaţionale de transport feroviar de marfă sau în cadrul unei iniţiative 

de investigaţii (din proprie iniţiativă) a unui organism de control, acest organism de control 

consultă organismele de control ale tuturor celorlalte state membre pe teritoriul cărora trece 

trasa internaţională pentru transport de marfă pentru respectivul tren de marfă şi solicită 

acestora toate informaţiile necesare înainte de a lua o decizie. 

(3) Organismele de control consultate în temeiul alineatului (2) furnizează toate informaţiile 

pe care ele însele au dreptul să le solicite în virtutea legislaţiei lor naţionale organismului 

de control vizat. Aceste informaţii pot fi utilizate numai în scopul soluţionării reclamaţiilor 

sau investigaţiilor menţionate la alineatul (2). 

(4) Organismul de control care primeşte reclamaţia sau care a iniţiat investigaţia (din proprie 

iniţiativă) transferă informaţiile pertinente organismului de control competent, în scopul ca 

acesta să ia măsuri cu privire la părţile implicate.

(5) Orice reprezentanţi asociaţi ai administratorilor de infrastructură în sensul articolului 15 

alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE asigură furnizarea fără întârziere a tuturor 

informaţiilor necesare în scopul soluţionării reclamaţiilor sau în scopul investigaţiei 

menţionate la alineatul (2) din prezentul articol şi solicitate de către organismul de control 

al statului membru unde îşi are sediul reprezentantul asociat. Acest organism de control are 

dreptul să transmită astfel de informaţii privind trasa feroviară internaţională vizată 

organismelor de control menţionate la alineatul (2) din prezentul articol.



11069/5/09 REV 5 OD/neg 29
DG C III RO

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 19

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de comitetul prevăzut la articolul 11a din Directiva 91/440/CEE.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din 

Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din 

Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei 

luni.
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Articolul 20

Exercitarea competenţelor delegate

(1) Competenţa de a adopta actele delegate menţionate la articolul 4 alineatul (8) este conferită 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. 

Comisia prezintă un raport privind competenţele delegate cel târziu cu şase luni înainte de 

încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competenţe se reînnoieşte automat pentru 

perioade de timp identice, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul 

o revocă, în conformitate cu articolul 21.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi 

Consiliului.

(3) Competenţa de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condiţiilor prevăzute 

la articolele 21 şi 22.

Articolul 21

Revocarea competenţelor delegate

(1) Delegarea de competenţe menţionată la articolul 20 poate fi revocată de Parlamentul 

European sau de Consiliu. 
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(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă intenţionează să revoce 

delegarea de competenţe informează cealaltă instituţie şi Comisia cel târziu cu o lună 

înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competenţele delegate care ar putea face 

obiectul unei revocări, precum şi motivele acesteia.

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. 

Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menţionată în aceasta. Decizia 

nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Articolul 22

Obiecţiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţiuni la actul delegat în termen de 

trei luni de la data notificării. 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu 

au formulat obiecţiuni la actul delegat sau dacă, înaintea acestei date, Parlamentul 

European şi Consiliul au informat Comisia că au decis să nu formuleze obiecţiuni, actul 

delegat intră în vigoare la data prevăzută în acesta.

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecţiuni la actul delegat, 

acesta nu intră în vigoare. Instituţia care formulează obiecţiuni îşi expune motivele care au 

stat la baza acestora.
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Articolul 23

Monitorizarea punerii în aplicare

La fiecare doi ani după instituirea unui coridor de transport de marfă, comitetul executiv menţionat 

la articolul 7 alineatul (1) prezintă Comisiei rezultatele punerii în aplicare a planului pentru 

respectivul coridor. Comisia analizează rezultatele respective şi informează comitetul menţionat la 

articolul 19 cu privire la analiza sa.

Articolul 24

Raport

Comisia examinează periodic aplicarea prezentului regulament. Aceasta prezintă un raport 

Parlamentului European şi Consiliului, prima dată până la …* şi ulterior o dată la trei ani.

Articolul 25

Măsuri tranzitorii

Prezentul regulament nu se aplică Republicii Cipru şi Maltei, atât timp cât pe teritoriile acestora nu 

este instituit un sistem feroviar. 

                                               

* JO: a se introduce data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
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Articolul 26

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intrã în vigoare în a douãzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Articolul 27

Publicarea

Prezentul regulament se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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ANEXA I

Lista principalelor rute ale coridoarelor de transport de marfă

State membre Rute principale1

1. BE, NL, DE, IT Zeebrugge-Anvers/Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milano-Genova

2. NL, BE, LU, FR Rotterdam-Anvers-Luxemburg-Metz-Dijon-Lyon/[Basel]

3. SE, DK, DE, AT, IT Stockholm-Malmö-Copenhaga-Hamburg-Innsbruck-Verona-

Palermo

4. PT, ES, FR Sines-Lisabona/Leixões

Sines-Elvas/Algeciras

-Madrid-San Sebastian-
Bordeaux-Paris-
Metz

5. PL, CZ, SK, AT, IT, SI Gdynia-Katowice-Ostrava/Zilina-Viena-Trieste/ Koper

6. ES, FR, IT, SI, HU Almería-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marsilia-Lyon-

Torino-Udine-Trieste/ Koper-Ljubljana-Budapesta-Zahony 

(frontiera Ungaria-Ucraina)

                                               

1 ,,/” înseamnă rute alternative.
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7. CZ, AT, SK, HU, RO, BG, 

EL Praga-Viena/Bratislava-

Budapesta 

-Bucureşti-Constanţa

-Vidin-Sofia-Salonic-Atena

8. DE, NL, BE, PL, LT Bremerhaven/Rotterdam/Anvers-Aachen/Berlin-Varşovia-

Terespol (frontiera Polonia-Belarus)/Kaunas

9. CZ, SK Praga - Horni Lideč - Žilina-Košice-Čierna nad Tisou - (frontiera 

Slovacia-Ucraina)
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ANEXA II

Criteriile de luat în considerare astfel cum se prevede la articolele 4 şi 5:

(a) coerenţa coridoarelor de transport de marfă cu TEN-T, cu coridoarele ERTMS şi/sau cu 

coridoarele definite de RNE;

(b) integrarea proiectelor prioritare TEN-T1 în cadrul coridorului de transport de marfă;

c) traversarea de către coridorul de transport de marfă a teritoriului a cel puţin trei state 

membre, sau a două state membre dacă distanţa dintre terminalele feroviare deservite de 

către coridorul de transport de marfă este mai mare de 500 km; 

(d) interesul solicitanţilor pentru coridorul de transport de marfă;

(e) echilibrul dintre costurile şi beneficiile socio-economice provenind din instituirea 

coridorului de transport de marfă;

(f) coerenţa ansamblului de coridoare de transport de marfă propuse de statele membre pentru 

a ajunge la crearea unei reţele feroviare europene pentru un transport de marfă competitiv;

(g) existenţa unei bune interconexiuni cu alte moduri de transport, în special datorită unei 

reţele adecvate de terminale, inclusiv în porturile maritime şi interioare. 

(h) După caz, interconexiuni mai bune între statele membre şi ţările terţe vecine.

                                               

1 A se vedea anexa III la Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de 
transport (JO L 228, 9.9.1996, p. 1).
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I. Introducere

La 15 decembrie 2008, Comisia a prezentat propunerea de regulament al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv.

La 23 aprilie 2009, Parlamentul European şi-a dat avizul la prima lectură.

La 11 iunie 2009, Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la propunerea de regulament.

La 22 februarie 2010, Consiliul şi-a adoptat poziţia la prima lectură în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară prevăzută la articolul 294 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

În desfăşurarea activităţii sale, Consiliul a luat notă de avizul Comitetului Economic şi Social 

European1 şi de cel al Comitetului Regiunilor2.

II. Analiza poziţiei Consiliului la prima lectură

1. Aspecte generale

La 15 decembrie 2008, Comisia a înaintat propunerea de regulament privind reţeaua feroviară 

europeană pentru un transport de marfă competitiv. Obiectivul regulamentului propus este crearea 

unei reţele feroviare europene pentru un transport de marfă competitiv, alcătuită din coridoare 

internaţionale care să asigure operatorilor o infrastructură eficientă şi de înaltă calitate pentru 

transportul de marfă. Prin urmare, operatorii feroviari ar trebui să fie în măsură să asigure servicii 

eficiente şi de înaltă calitate şi să fie mai competitivi pe piaţa transportului de marfă. În acest scop, 

propunerea stabileşte regulile privind crearea şi modificarea coridoarelor de transport de marfă, 

organizarea şi conducerea acestora, precum şi măsurile de punere în aplicare a coridoarelor de 

transport de marfă, planificarea investiţiilor, precum şi gestionarea capacităţii şi a traficului.

                                               
1 Avizul din 15 iulie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
2 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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Poziţia Consiliului la prima lectură stabileşte un cadru coerent pentru crearea unei reţele feroviare 

europene pentru un transport de marfă competent. Aceasta prevede o procedură mai simplă, bazată 

pe lista principalelor rute ale coridoarelor, pentru crearea coridoarelor iniţiale de transport de marfă.

Această listă iniţială ar trebui completată de statele membre care nu sunt menţionate în anexa I la 

regulament, care vor stabili coridoare de transport de marfă ulterior. Abordarea Consiliului prevede, 

de asemenea, posibilitatea derogărilor. De asemenea, aceasta include un sistem mai bine structurat 

de guvernare a coridoarelor de transport de marfă. Consiliul a convenit, de asemenea, asupra unui 

sistem mai flexibil pentru solicitările de trase pentru trenurile de marfă pe baza unei cooperări 

sporite între administratorii de infrastructură.

2. Chestiuni principale

i) Selectarea coridoarelor de transport de marfă

Comisia a propus o procedură conform căreia fiecare stat membru ar fi trebuit să creeze cel puţin un 

coridor cu alt(e) stat(e) membru(e) implicat(e). Mai mult, o serie de state membre ar fi obligate să 

creeze cel puţin două sau trei coridoare pe baza performanţei anuale a transportului feroviar de 

marfă din respectivele state membre, exprimate în tone-kilometri.

Consiliul a adoptat o altă soluţie care constă în instituirea, în anumite termene specificate, a 

coridoarelor iniţiale de transport de marfă, în conformitate cu lista principalelor rute ale coridoarelor 

stabilite în anexa I la regulament şi obligaţia statelor membre nemenţionate în respectiva listă de a 

participa la stabilirea cel puţin a unui coridor de transport de marfă. Statele membre participă de 

asemenea la stabilirea coridorului sau la prelungirea unui coridor deja existent pentru a garanta unui 

stat membru învecinat îndeplinirea obligaţiei de stabilire cel puţin a unui coridor de transport de 

marfă.
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Soluţia sus-menţionată include două derogări posibile de la obligaţia de a participa la stabilirea unui 

coridor de transport de marfă. Prima derogare ar fi justificată în anumite condiţii, cum ar fi lipsa de 

interes a solicitanţilor care ar putea utiliza coridorul, absenţa unor beneficii socioeconomice sau 

existenţa unei sarcini disproporţionate în ceea ce priveşte stabilirea coridorului. Această derogare 

face obiectul unei decizii a Comisiei în conformitate cu procedura comitetului. Cea de a doua 

derogare ar putea fi aplicată unui stat membru care dispune de o reţea feroviară al cărei ecartament 

este diferit de cel al principalei reţele feroviare din cadrul Uniunii.

Parlamentul European a introdus următoarele amendamente la propunerea Comisiei:

- coridorul de transport de marfă ar trebui să realizeze legătura între cel puţin două state 

membre şi să fie compatibil cu coridoarele TEN-T sau ERTMS. Dacă este necesar, anumite 

secţiuni neincluse în TEN-T cu un volum mare sau potenţial mare de trafic de marfă ar putea 

face parte, de asemenea, din coridor;

- crearea sau modificarea unui coridor de transport de marfă este decisă de către statele membre 

în cauză, după ce acestea au notificat Comisiei intenţiile lor, ataşând o propunere elaborată 

împreună cu administratorii de infrastructură în cauză şi ţinând seama de iniţiativele şi 

opiniile întreprinderilor feroviare care utilizează coridorul sau care sunt interesate de acest 

lucru. Întreprinderile feroviare interesate pot lua parte la acest proces în toate cazurile în care 

investiţii substanţiale le privesc;

- criteriile pentru crearea unor coridoare de transport de marfă ar trebui să fie stabilite într-un 

mod adaptat necesităţilor specifice statelor membre şi administratorilor de infrastructură şi 

care să le permită o marjă suficientă de decizie şi de gestionare;

- în cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, pe teritoriul fiecărui stat membru 

trebuie să existe cel puţin un coridor de transport de marfă;

- Comisia ia act de propunerile de creare a coridorului de transport de marfă şi examinează 

coerenţa acestora cu criteriile de evaluare menţionate în anexa la regulament.
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ii) Guvernarea coridoarelor de transport de marfă

Comisia a propus ca pentru fiecare coridor de transport de marfă, administratorii de infrastructură în 

cauză să creeze un organ de guvernare responsabil cu definirea, coordonarea şi actualizarea planului 

de implementare al coridorului de transport de marfă. Mai mult, ar trebui constituit un grup de lucru 

compus din administratorii şi proprietarii terminalelor strategice ale coridorului de transport de 

marfă. Grupul de lucru ar putea să emită un aviz cu privire la orice propunere a organului de 

guvernare care a avut consecinţe directe asupra investiţiilor şi administrării terminalelor strategice.

Organul de guvernare nu ar putea lua nicio hotărâre contrară acestui aviz.

Consiliul a modificat propunerea Comisiei şi a decis că pentru fiecare coridor de transport de marfă, 

statele membre vizate trebuie să creeze un comitet executiv responsabil cu definirea obiectivelor 

generale ale coridorului de transport de marfă, supravegherea şi luarea măsurilor privind punerea în 

aplicare şi planificarea investiţiilor. Comitetul executiv este alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor 

statelor membre în cauză.

Mai mult, pentru fiecare coridor de transport de marfă, administratorii de infrastructură vizaţi 

creează un Consiliu de administraţie responsabil cu luarea măsurile specificate cu privire la 

implementare, planificarea investiţiilor, capacitatea infrastructurii şi calitatea serviciului. Consiliul 

de administraţie este alcătuit din reprezentanţii administratorilor de infrastructură.

Consiliul de administraţie instituie, de asemenea, un grup consultativ alcătuit din administratorii şi 

proprietarii terminalelor coridorului de transport de marfă. Acest grup consultativ poate emite un 

aviz privind orice propunere a consiliului de administraţie care are consecinţe directe asupra 

investiţiilor şi a administrării terminalelor. Acesta poate, de asemenea, să emită avize din proprie 

iniţiativă. Consiliul de administraţie ţine seama de oricare din aceste avize.

Parlamentul European a urmat, în mare parte, propunerea Comisiei. Totuşi, în privinţa dispoziţiei 

referitoare la organul de guvernare pentru fiecare coridor de transport de marfă, se sugerează ca 

întreprinderile feroviare interesate sau grupările de întreprinderi feroviare care utilizează coridorul 

de transport de marfă ar trebui să participe periodic la acest organism pe o bază consultativă. 
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Parlamentul European a propus, de asemenea, ca statele membre în cauză să poată înfiinţa un 

comitet executiv responsabil de autorizarea planului de implementare a coridorului aprobat de 

organul de guvernare şi de supraveghere a punerii în aplicare a acestuia.

În fine, la constituirea unui grup de lucru compus din administratorii şi proprietarii terminalelor 

strategice ale coridorului de transport de marfă, astfel cum a propus Comisia, acesta ar trebui să 

includă, de asemenea, reprezentanţi ai porturilor maritime şi fluviale.

iii) Terminale strategice şi transport de marfă prioritar

Comisia a propus că organul de guvernare ar trebui să stabilească o strategie privind dezvoltarea de 

terminale strategice pentru ca acestea să fie în măsură să răspundă nevoilor transporturilor feroviare 

de marfă care circulă pe coridorul de transport de marfă.

De asemenea, Comisia a propus că organul de guvernare ar trebui să definească categorii de tip de 

trafic de marfă, care ar trebui să fie valabile în cadrul întregului coridor de transport de marfă. Cel 

puţin una dintre aceste categorii, denumită „transport de marfă prioritar”, ar trebui să includă 

mărfurile al căror transport este foarte sensibil la durata de parcurs şi care, din această cauză, trebuie 

să beneficieze de un timp de transport performant şi de punctualitate garantată.

În poziţia sa la prima lectură, Consiliul a eliminat articolele propuse de Comisie privind chestiunile 

de mai sus. În privinţa terminalelor strategice, s-a considerat că ar trebui să fie la latitudinea pieţei 

să decidă asupra acestei chestiuni. Cu privire la transportul de marfă prioritar, s-a convenit că ar 

putea exista o discriminare, în special cu privire la trenurile de călători.

Parlamentul European a urmat, în mare parte, propunerea Comisiei. Totuşi, cu privire la terminalele 

strategice, s-a propus adăugarea unei trimiteri la o strategie integrată care să includă noduri 

intermodale de-a lungul coridoarelor de transport de marfă. Această strategie ar trebui să includă 

cooperarea cu administraţiile regionale, locale şi naţionale, precum şi alocarea terenurilor pentru 

dezvoltarea de terminale pentru transportul feroviar de marfă şi pentru facilitarea accesului la 

fonduri în vederea încurajării acestor proiecte. Mai mult, organul de guvernare ar trebui să se 

asigure că sunt create suficiente terminale în poziţii strategice, în funcţie de volumul de trafic 

aşteptat.
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În privinţa articolului referitor la transportul de marfă prioritar, Parlamentul European a decis să 

modifice titlul în „Categorii-tip de trase din cadrul coridoarelor de mărfuri”, iar textul acestuia ar 

trebui adaptat în consecinţă şi ar trebui să menţioneze actualizările periodice ale categoriilor-tip de 

trase de transport de marfă, care ar trebui să fie valabile în întregul coridor de transport feroviar. Cel 

puţin una dintre aceste categorii (denumită „transport de marfă facilitat”) ar trebui să includă o trasă 

cu un timp de transport performant şi punctualitate garantată. Mai mult, criteriile de definire a 

categoriilor-tip de trafic de marfă ar trebui să fie adoptate de organul de guvernare după consultarea 

solicitanţilor care ar putea utiliza coridorul de transport de marfă.

iv) Ghişeu unic pentru solicitările de trase internaţionale

Comisia a propus că organul de guvernare ar trebui să înfiinţeze un ghişeu unic pentru a răspunde 

solicitărilor de trase pentru trenurile de marfă care traversează cel puţin o frontieră de-a lungul 

coridorului de transport de marfă şi că toate solicitările aferente respectivelor trase ar trebui să fie 

adresate acestui ghişeu unic.

Consiliul nu a fost de acord cu procedura obligatorie propusă de către Comisie şi a hotărât că 

Consiliul de administraţie pentru un coridor de transport de marfă desemnează sau instituie un 

organism comun şi/sau un sistem de informare prin colaborare între administratorii de infrastructură 

care ar trebui să ofere solicitanţilor posibilitatea de a solicita, într-un singur loc şi în cadrul unei 

singure operaţiuni, capacitate de infrastructură pentru trenurile de marfă care traversează cel puţin o 

frontieră de-a lungul coridorului de transport de marfă.

Parlamentul European a urmat, în mare parte, propunerea Comisiei. Totuşi, acesta a hotărât să 

sugereze că administratorii individuali de infrastructură dintr-un coridor de marfă ar putea fi 

desemnaţi să funcţioneze ca interfaţă cu ghişeul unic pentru solicitanţii de trase.

v) Solicitanţi autorizaţi

Propunerea Comisiei prevede dreptul altor solicitanţi decât întreprinderile feroviare şi grupările 

internaţionale pe care acestea le constituie de a avea posibilitatea de a solicita trase pentru 

transporturi de marfă dacă acestea privesc unul sau mai multe sectoare ale coridorului de transport 

de marfă.
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Consiliul a eliminat articolul privind solicitanţii autorizaţi astfel cum a fost propus de către Comisie.

În locul acestuia, Consiliul acceptă numai posibilitatea pentru solicitanţi distincţi de întreprinderile 

feroviare şi grupările internaţionale pe care acestea le constituie să solicite infrastructură pentru 

anumite secţiuni de trase în cazul în care respectivele trase se află în statele membre în care 

legislaţia naţională acceptă astfel de solicitări.

Parlamentul European a urmat propunerea Comisiei cu o uşoară modificare a textului.

vi) Gestionarea traficului în cazul unor perturbări

Comisia a propus că administratorii infrastructurii coridorului de transport de marfă ar trebui să 

stabilească şi să publice regulile de prioritate între diferitele tipuri de trafic în cazul unei perturbări a 

circulaţiei pe coridorul de transport de marfă. Respectivele regulile de prioritate ar trebui să prevadă 

cel puţin că trasa alocată unui tren care realizează un transport de marfă prioritar şi care respectă 

dispoziţiile iniţiale ale trasei sale nu ar putea fi nici realocată unui alt tren şi nici modificată, în afara 

cazului în care beneficiarul iniţial al trasei şi-a exprimat acordul pentru realocarea în favoarea altui 

tren sau pentru modificarea trasei respective.

Consiliul a revizuit propunerea Comisiei şi a hotărât că Consiliul de administraţie adoptă obiective 

comune de punctualitate şi/sau orientări pentru gestionarea traficului în cazul unor perturbări ale 

circulaţiei trenurilor pe coridorul de transport de marfă. În conformitate cu respectivele obiective 

comune şi/sau orientări, fiecare administrator de infrastructură vizat elaborează norme de prioritate 

pentru gestionare între diferitele tipuri de trafic din coridorul de transport. Principiile de stabilire a 

normelor de prioritate vizează reducerea la minim a timpului de recuperare general al reţelei în ceea 

ce priveşte necesităţile tuturor tipurilor de transport.

Parlamentul European a urmat în mare parte propunerea Comisiei, dar a acceptat că administratorii 

infrastructurii coridorului de transport de marfă ar trebui să stabilească şi să publice regulile de 

prioritate între diferitele tipuri de trase, în special pentru cele privind trasele alocate trenurilor 

întârziate, în cazul unei perturbări a circulaţiei, pentru fiecare parte a coridorului de transport de 

marfă. Aceasta urmează unei propuneri a organului de guvernare a coridorului de transport de marfă 

şi este în conformitate cu principiile şi planurile menţionate în articol.
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vii) Derogare

Comisia a propus că un stat membru ar putea deroga, acolo unde acest lucru este aplicabil, de la 

dispoziţiile regulamentului prin transmiterea unei cereri substanţiale de derogare Comisiei. Comisia 

ar trebui să adopte o decizie în privinţa acestei solicitări, în conformitate cu o procedură de 

consultare definită, ţinând cont de situaţia geografică, precum şi de dezvoltarea serviciilor feroviare 

de transport de marfă în statul membru care a înaintat cererea de derogare.

Consiliul a eliminat dispoziţia menţionată anterior propusă de către Comisie. În locul acesteia, 

Consiliul a convenit asupra unui articol privind „măsurile tranzitorii” care stabileşte că obligaţia de 

punere în aplicare a prezentului regulament nu se aplică Republicii Cipru şi Republicii Malta, atât 

timp cât pe teritoriile acestora nu se instituie un sistem feroviar.

Parlamentul European a urmat propunerea Comisiei.

3. Alte amendamente adoptate de Parlamentul European

Alte amendamente care nu sunt incluse în poziţia Consiliului la prima lectură se referă, în special, la:

– o trimitere la optimizarea şi fiabilitatea traficului feroviar;

– cercetare şi programele Marco Polo şi alte politici şi fonduri ale Uniunii, precum Fondul de 

coeziune;

– crearea de legături eficiente şi suficiente cu celelalte moduri de transport în vederea 

dezvoltării unei reţele de transport de marfă eficiente şi integrate;

– procedura pentru definiţia indicatorilor de performanţă;

– modificări ale definiţiilor prevăzute la articolul 2;

– ajustarea planului de implementare;

– includerea unei trimiteri la potenţialele blocaje;

– un program de îmbunătăţire a coridorului de transport de marfă;

– un studiu de piaţă care să fie actualizat periodic;

– programe pentru crearea şi îmbunătăţirea performanţelor coridorului de transport de marfă;
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– solicitanţii care intenţionează să utilizeze coridorul de transport de marfă;

– strategia pentru planurile de investiţii;

– planurile de investiţii;

– o rezervă de capacitate;

– o taxă pentru trasele alocate, dar care nu sunt utilizate;

– regulile de prioritate;

– coerenţa între diferitele sisteme de îmbunătăţire a performanţelor;

– informaţiile care trebuie furnizate organismelor de control de administratorii de infrastructură 

şi de alte părţi terţe implicate în alocarea capacităţii internaţionale.

III. Concluzie

Pentru adoptarea poziţiei sale la prima lectură, Consiliul a ţinut seama pe deplin de propunerea 

Comisiei şi de avizul la prima lectură al Parlamentului European. În ceea ce priveşte 

amendamentele propuse de Parlamentul European, Consiliul remarcă faptul că un număr de 

amendamente au fost deja incluse, în principiu, parţial sau integral, în poziţia sa la prima lectură.

__________________
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Declaraţia Suediei

Suedia este de părere că îmbunătăţirea accesului transportului de marfă la reţelele feroviare 

europene reprezintă o chestiune urgentă. Din motive care ţin de politica de mediu şi pentru a 

combate încălzirea globală, este important să se înceapă folosirea potenţialului mijloacelor de 

transport feroviar de a furniza servicii eficiente de transport de marfă cu volum mare și pe distanţe 

lungi. În opinia Suediei, acordul politic pe marginea „Propunerii privind reţeaua feroviară 

europeană pentru un transport de marfă competitiv” reprezintă un pas în direcţia cea bună, cu toate 

că acordul nu cuprinde toate elementele dorite. În consecinţă, Suedia sprijină acordul, dar, în acelaşi 

timp, consideră că s-ar fi putut face eforturi suplimentare cu privire la condiţiile de acces şi de 

utilizare a coridoarelor feroviare de transport de marfă şi la posibilităţile de creare a unor noi 

coridoare adaptate cererii de pe piaţa de transport feroviar internaţional de marfă.

____________________
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(Text cu relevanță pentru SEE) 

1. ISTORICUL DOSARULUI 

Data transmiterii propunerii către PE și către Consiliu [(document 
COM (2008) 852 final – 2008/0247(COD)]: 

11.12.2008 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 

Data avizului Comitetului Regiunilor: 

Data adoptării poziției Consiliului în prima lectură, adoptată în 
unanimitate: 

23.4.2009 

15.7.2009 

7.10.2009 

22.2.2010 

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI 

Propunerea de regulament vizează încurajarea statelor membre și în special a administratorilor 
de infrastructură feroviară să dezvolte o rețea feroviară europeană „pentru un transport de 
marfă competitiv” alcătuită din coridoare feroviare internaționale destinate transportului de 
marfă. 

Aceste coridoare vor permite trenurilor de marfă să beneficieze de trase de bună calitate 
pentru a-și spori fiabilitatea și competitivitatea. Crearea lor va permite de asemenea degajarea 
unor capacități suplimentare pentru transportul feroviar de mărfuri. 

În acest scop, Comisia propune patru direcții care să ghideze crearea acestor coridoare:  

– Consolidarea cooperării dintre administratorii de infrastructură feroviară, atât în privința 
gestiunii operaționale a infrastructurilor, cât și a investițiilor. Această consolidare necesită 
în special instituirea unei structuri de guvernanță pentru fiecare coridor; 

– Creșterea fiabilității capacităților de infrastructură alocate transportului feroviar de mărfuri 
pe aceste coridoare; 

– Promovarea unei coordonări sporite între gestiunea infrastructurii feroviare și gestiunea 
terminalelor de mărfuri (porturi maritime și fluviale, gări de triaj, etc.); 
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– Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor operatorilor la aceste coridoare.  

3. OBSERVAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA POZIȚIA CONSILIULUI 

Poziția Consiliului în prima lectură preia principiile esențiale ale propunerii inițiale a 
Comisiei. S-a diminuat totuși importanța anumitor elemente referitoare la selecția 
coridoarelor, la cooperarea dintre administratorii de infrastructură și la prioritatea acordată 
transportului de mărfuri. 

Pe de altă parte, au fost eliminate o serie de elemente, precum dispozițiile referitoare la 
candidații autorizați și la obligația de a utiliza ghișeele unice pentru solicitările de trase 
internaționale. 

În pofida acestor modificări, Comisia consideră că poziția Consiliului în prima lectură 
continuă să corespundă obiectivelor propunerii sale inițiale. 

4. OBSERVAȚII DETALIATE CU PRIVIRE LA POZIȚIA CONSILIULUI ÎN 
PRIMA LECTURĂ 

4.1. Principalele modificări ale propunerii Comisiei 

– Selecția coridoarelor feroviare de transport de mărfuri (articolul 3) 
 
Propunerea inițială a Comisiei prevede crearea unui număr de 1-3 coridoare per stat 
membru selecționate pe baza propunerilor argumentate ale statelor membre implicate și ale 
administratorilor de infrastructură feroviară. Consiliul propune o abordare în două etape: 
un prim set de coridoare este selectat prin codecizie, anexat la regulament și creat în primii 
trei ani de la adoptarea acestuia; alte coridoare (minimum un coridor per stat membru) sunt 
selectate pe baza propunerilor argumentate ale statelor membre.  
 
Chiar dacă obiectivul propunerii este crearea de coridoare care să satisfacă nevoile pieței, 
primul set de coridoare este determinat pe considerente politice. Această abordare politică 
contravine de altfel primului obiectiv din propunerea legislativă, care promovează 
ameliorarea gestiunii infrastructurii la nivel transnațional și diferă de obiectivul construirii 
de noi infrastructuri. 

– Guvernanța coridoarelor (articolul 7)  
 
Propunerea inițială prevede o guvernanță axată în special pe acțiunea administratorilor de 
infrastructură feroviară prin crearea unui organ de conducere cu un director și statut de 
entitate juridică independentă. Consiliul a dorit ca acest organ să aibă o structură mai suplă 
(fără director și fără statut de entitate juridică independentă) și, bazându-se pe experiența 
curentă cu anumite coridoare ERTMS, a dorit includă o tutelă a statelor membre prin 
crearea unui organ executiv alcătuit din reprezentanți ai acestora.  
 
Comisia poate accepta adăugarea acestei tutele în măsura în care aceasta nu subminează 
independența de gestiune a administratorilor de infrastructură. 

– One Stop Shop (OSS) (articolul 12)  
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Propunerea inițială prevede că orice solicitare de trasă internațională trebuie efectuată la 
ghișeul unic al coridorului. Conform poziției Consiliului în prima lectură, utilizarea acestui 
ghișeu unic devine facultativă. Comisia poate accepta această modificare. 

– Alocarea de capacități pentru trenurile de marfă (articolul 13)  
 
Acesta este articolul central al regulamentului. Propunerea vizează efectiv garantarea unor 
capacități fiabile și suplimentare pentru trenurile de marfă prin stabilirea unei proceduri 
capabile să satisfacă nevoile utilizatorilor. Solicitarea de capacități pentru trenurile de 
marfă depinde de nevoile pieței și nu poate fi prestabilită definitiv cu un an înainte precum 
în cazul trenurilor de călători.  
 
De aceea, propunerea Comisiei prevede o prealocare de capacități utilizabile în faza 
stabilirii graficelor anuale, precum și păstrarea unei rezerve de capacitate în graficele 
anuale pentru a putea satisface solicitările ad hoc de trase pentru trenurile de marfă.  
 
Deși Consiliul a urmat propunerea Comisiei și i-a mărit operaționalitatea (prin specificarea 
traselor prestabilite), acesta dorește să limiteze impactul prealocării și al rezervei de 
capacitate prin introducerea unei trimiteri la nevoile de transport de pasageri.  

– Reguli de prioritate în caz de incidente (articolul 15)  
 
Propunerea Comisiei prevede că un tren punctual poate rămâne punctual în caz de 
perturbare a traficului. Poziția Consiliului în prima lectură propune că este de asemenea 
necesar să se încerce „reducerea la minimum a duratei totale a restabilirii rețelei” (A) 
„ținând cont de nevoile tuturor modurilor de transport” (B).  
 
Completarea Consiliului (partea A) este redundantă în raport cu directiva 2001/14/CE. 
Partea B nu este o prevedere legală suficient de clară și ușor de înțeles, putând lăsa loc 
unor interpretări care ar putea contrazice obiectivele prezentului regulament. 

– Modificarea listei criteriilor care guvernează crearea sau modificarea coridoarelor 
 
Propunerea Comisiei și acordul politic din 11 iunie 2009 prevedeau posibilitatea 
modificării în cadrul comitologiei (PRAC) a acestei liste de criterii, enumerate în anexa II.
  
 
Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea UE, comitologia a fost 
înlocuită de actele delegate. În această privință, poziția Comisiei este următoarea: 

• Limitarea puterilor Comisiei: Consiliul a dorit să limiteze puterile Comisiei în 
ceea ce privește actele delegate, impunând Comisiei să respecte legislația 
secundară și luând în considerare elemente importante ale politicii în sectorul 
feroviar.  
 
Această adăugire operată de Consiliu nu corespunde prevederilor actelor delegate. 
În plus, această adăugire este redundantă, deoarece este de la sine înțeles că, în 
calitatea sa de gardian al tratatelor, Comisia va respecta legislația secundară. 
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• Exercitarea delegării și obiecții cu privire la actele delegate: Conform 
Comunicării sale privind punerea în aplicare a articolului 290 din TFUE și pe baza 
analizei măsurilor specifice prevăzute în poziția Consiliului, precum și având în 
vedere dreptul de revocare prevăzut în textul Consiliului, Comisia preferă 
delegarea puterilor sale pe o perioadă nedeterminată, dar poate accepta abordarea 
Consiliului (5 ani cu reînnoire tacită). În plus, Comisia regretă faptul că, în prima 
lectură, Consiliul introduce un termen de opoziție de trei luni pentru Consiliu și 
Parlament. Comisia preferă un termen de opoziție de două luni, care poate fi 
prelungit cu o lună la inițiativa Consiliului sau a Parlamentului. Acest lucru ar 
contribui la îmbunătățirea eficienței procedurilor, fără a pune în discuție principiul 
unei perioade totale de trei luni.  

• Consultarea experților: Comisia a luat notă de considerentul care impune 
consultarea experților în faza pregătitoare a actelor delegate. Comisia consideră că 
grupurile de experți nu pot avea un rol instituțional oficial. Totodată, nu se poate 
introduce un astfel de considerent în textul actului de bază. În acest context, 
Comisia se referă, totodată, la comunicarea sa din 9 decembrie 2009. 

4.2. Amendamente ale Parlamentului incluse în totalitate sau parțial în poziția 
Consiliului în prima lectură 

– Guvernanța coridoarelor  
 
Organizarea guvernanței coridoarelor se bazează pe două organe: comitetul de 
administrare, alcătuit din reprezentanți ai administratorilor de infrastructură, și comitetul 
executiv, alcătuit din reprezentanți ai statelor membre (amendamentul 31). Propunerea 
inițială a Comisiei nu prevedea decât un organ unic alcătuit din reprezentanți ai 
administratorilor de infrastructură.  
 
Statele membre pot să exercite un control suplimentar în măsura în care acesta nu 
subminează independența de gestiune a administratorilor de infrastructură. 

– Reguli referitoare la gestionarea traficului  
 
Atât Parlamentul European (prin amendamentul 62), cât și Consiliul au relaxat regulile de 
gestionare a traficului în caz de perturbări. Comisia poate accepta aplicarea regulii „un tren 
de marfă punctual rămâne punctual” „în măsura posibilului” și nu în mod sistematic. 
 
În schimb, Comisia nu poate accepta ca această regulă să nu fie valabilă în orele de vârf, 
adică în acele perioade ale zilei în care poate fi activată. Comisia consideră de asemenea că 
obiectivul revenirii cât mai rapide la situația normală figurează deja în legislația existentă. 
Prin urmare, includerea lui în acest text este inutilă.  
 

4.3. Amendamente ale Parlamentului European acceptate de Comisie, dar care nu 
sunt incluse în poziția Consiliului în prima lectură 

– Alocarea de capacități  
 
Amendamentele Parlamentului European referitoare la acest subiect (în special 
amendamentele 52 și 54-58) nu modifică substanța propunerii inițiale a Comisiei. În 
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schimb, poziția Consiliului în prima lectură conține trimiteri la transportul de călători care 
alterează mesajul și care nu par conforme cu o legislație menită să acorde mai multe 
garanții trenurilor de marfă. 

– Selecția coridoarelor  
 
Poziția Consiliului în prima lectură diferă de cea a Parlamentului European prin 
introducerea unei liste de coridoare în anexa adoptată prin codecizie. 

5. CONCLUZIE 

Comisia consideră că, în pofida abordării care ține seama prea mult de considerente politice și 
nu este suficient orientată spre nevoile reale ale pieței, precum și în pofida lipsei de ambiție în 
materie de garanții suplimentare oferite de infrastructură trenurilor de marfă, poziția 
Consiliului în prima lectură, adoptată în unanimitate, poate contribui la realizarea obiectivelor 
generale ale propunerii sale. 

Comisia exprimă rezerve cu privire la cadrul introdus de Consiliu în ceea ce privește 
recurgerea de către Comisie la acte delegate, după cum se specifică la articolul 4§8. 

Prin urmare, Comisia poate susține poziția Consiliului în prima lectură. 
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