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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului 

(CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor 

feroviare 

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11197/1/2016 – C8-0424/2016), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 20131, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 20132, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 

prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0026), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și 

turism (A8-0368/2016), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 

Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene; 

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 

Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1 JO C 327, 12.11.2013, p. 122. 
2 JO C 356, 5.12.2013, p. 92. 
3 Texte adoptate la 26.2.2014, P7_TA(2014)0152. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. Pilonul de piață al celui de-al patrulea pachet feroviar  

Pilonul de piață al celui de-al patrulea pachet feroviar cuprinde trei propuneri legislative: 

1. O propunere de modificare a Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar 

unic european, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar 

intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare; 

2. O propunere de modificare a Regulamentului nr. 1370/2007 în ceea ce privește 

deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători; 

3. O propunere de abrogare a Regulamentului nr. 1192/69 privind standardizarea conturilor 

întreprinderilor feroviare 

2. Propunerea Comisiei de abrogare a Regulamentului 1192/69 

Regulamentul nr. 1192/69 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare, pe care 

Comisia propune să fie abrogat, permite statelor membre să compenseze întreprinderile 

feroviare pentru plata unor obligații pe care întreprinderile care operează alte moduri de 

transport nu trebuie să le îndeplinească. 

Obligațiile respective se pot referi, de exemplu, la plăți speciale în caz de accidente de muncă, 

pe care o întreprindere feroviară este obligată să le facă, dar care, în cazul altor moduri de 

transport, sunt suportate de stat, pensii pentru lucrătorii din sectorul feroviar, care de obicei se 

pensionează mai devreme în cazul unor activități desfășurate în condiții de muncă grele, sau 

plăți pentru costurile legate de instalațiile de trecere la nivel. Tipurile de compensații pentru 

astfel de obligații sunt împărțite în 15 categorii („clase”) care definesc domeniul de aplicare 

specific și principiile de calcul, astfel cum sunt incluse în diferitele anexe la Regulamentul nr. 

1192/69. 

Regulamentul nr. 1192/69 a fost adoptat înainte de liberalizarea pieței feroviare, într-o 

perioadă în care transportul feroviar din Europa se dezvolta în principal în interiorul 

frontierelor naționale, societățile integrate fiind cele care asigurau atât furnizarea serviciilor 

feroviare, cât și administrarea infrastructurii feroviare. În acea perioadă, obiectivul 

regulamentului a fost acela de a crea condiții de concurență egale în ceea ce privește costurile 

sociale sau externalitățile pentru întreprinderile feroviare și întreprinderile care asigură alte 

moduri de transport. În plus, legătura dintre guverne și întreprinderile feroviare, deținute în 

cea mai mare parte de stat, nu era încă reglementată printr-un acord contractual și exista o 

legătură mult mai directă la nivelul răspunderii între cele două părți. Având în vedere scopul 

inițial al regulamentului, acesta conține o listă în care sunt enumerate fostele societăți 

feroviare de stat. Această listă a fost adaptată de mai multe ori pentru a ține seama de aderarea 

noilor state membre, iar în prezent conține 40 de societăți.  

Comisia menționează că din 2007 patru state membre au folosit în mod regulat acest 

regulament: Belgia, Germania, Irlanda și Polonia. Din cele 15 clase, s-au efectuat plăți numai 

pentru 3 dintre ele. Comisia consideră că, după mai multe pachete feroviare care au 

transformat sectorul feroviar, regulamentul nu mai este conform cu mediul juridic actual și 

creează o discriminare între întreprinderile feroviare incluse în listă (și astfel eligibile pentru 
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acordarea plăților compensatorii) și cele care nu sunt incluse în această listă.  

 

3. Poziția raportoarei 

Astfel cum arată Comisia în propunerea sa, regulamentul nu mai este conform cu mediul 

juridic actual. Raportoarea împărtășește pe deplin opinia Comisiei. Raportoarea este de acord, 

de asemenea, că actualul text al regulamentului este discriminatoriu, deoarece oferă 

posibilitatea de a obține plăți compensatorii numai pentru cele 40 de întreprinderi menționate 

în anexele la regulament. Prin urmare, menținerea regulamentului în vigoare nu reprezintă o 

opțiune, cu excepția cazului în care lista întreprinderilor feroviare ar fi actualizată în 

permanență.  

Poziția Parlamentului în primă lectură a fost adoptată la 26 februarie 2014. La acea vreme, 

Parlamentul European a fost în favoarea abrogării regulamentului, dar a solicitat o amânare cu 

doi ani a intrării în vigoare a acesteia.  

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului, negocierile interinstituționale (în 

vederea obținerii unui acord timpuriu în a doua lectură) au avut loc din octombrie 2015 până 

în aprilie 2016, sub președințiile luxemburgheză și neerlandeză ale Consiliului. După șase 

runde de triloguri, echipa de negociere a Parlamentului a ajuns la un acord cu președinția 

Consiliului la 19 aprilie 2016. Textul acordului a fost prezentat Comisiei pentru transport și 

turism (TRAN) și a fost aprobat la 12 iulie 2016. Pe baza aprobării de către comisie, 

președintele Comisiei TRAN, în scrisoarea sa adresată președintelui Comitetului 

Reprezentanților Permanenți (COREPER I), a indicat că va recomanda plenului să aprobe 

poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente, cu condiția ca aceasta să fie conformă 

cu acordul la care au ajuns cele două instituții. În urma verificării juridice și lingvistice, 

Consiliul și-a adoptat poziția în prima lectură la 17 octombrie 2016, în conformitate cu 

acordul.  

În cursul negocierilor în a doua lectură pentru un acord timpuriu și a consultărilor cu părțile 

interesate, raportoarea a constatat că este în continuare necesară o perioadă de tranziție în ceea 

ce privește plățile compensatorii pentru instalații de trecere la nivel (categoria IV) dat fiind 

faptul că unul sau mai multe state membre folosesc în continuare regulamentul ca bază pentru 

compensațiile pentru instalațiile de trecere la nivel. În viitor, statele membre pot continua să 

plătească compensații pentru costurile instalațiilor de trecere la nivel, în temeiul articolului 8 

din Directiva 2012/34/UE. Cu toate acestea, statele membre ar putea avea nevoie de timp 

pentru modificarea legislației naționale și a actelor administrative astfel încât să se țină seama 

de abrogarea Regulamentului nr. 1192/69. 

De aceea, recomandarea raportoarei este de a urma propunerea Comisiei de abrogare a 

regulamentului, cu excepția dispozițiilor care se aplică standardizării conturilor pentru 

categoria IV din anexa IV. Aceste dispoziții se vor aplica în continuare până la 31 decembrie 

2017. În acest fel, statele membre vor avea timp să-și adapteze legislația națională privind 

compensarea costurilor legate de anumite instalații de trecere la nivel.  

Cu toate acestea, raportoarea ar dori să sublinieze că toate statele membre ar trebui să respecte 

actele legislative anterioare și să continue transpunerea Directivei 2012/34/UE fără alte 

întârzieri.  
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4. Recomandare 

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este conformă cu acordul la care s-a 

ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportoarea recomandă aprobarea sa fără 

modificări. 
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