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Amendamentul 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cursul ultimului deceniu, dezvoltarea 
transportului feroviar de călători a fost 
insuficientă pentru a mări ponderea sa 
modală în raport cu transportul rutier și 
aerian. Ponderea modală de 6% a 
transportului feroviar de călători din 
Uniunea Europeană a rămas relativ stabilă. 
Serviciile de transport feroviar de călători 
nu au ținut pasul cu evoluția necesităților în 
ceea ce privește disponibilitatea și 
calitatea.

(1) În cursul ultimului deceniu, dezvoltarea 
transportului feroviar de călători a fost 
insuficientă pentru a mări ponderea sa 
modală în raport cu transportul rutier și 
aerian. Ponderea modală de 6 % a 
transportului feroviar de călători din 
Uniunea Europeană a rămas relativ stabilă. 
Serviciile de transport feroviar de călători 
nu au ținut pasul cu evoluția necesităților în 
ceea ce privește disponibilitatea și 
calitatea. Cu toate acestea, în țările care 
au deschis piețele concurenței combinând 
drepturile de acces liber cu obligațiile de 
serviciu public s-a înregistrat o creștere a 
locurilor de muncă în sectorul feroviar, 
precum și o creștere a numărului de 
kilometri-călători, fapt care creează noi 
oportunități de ocupare a forței de muncă 
în sectorul feroviar.

Or. en

Amendamentul 34
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Piața serviciilor internaționale de 
transport feroviar de călători din Uniune a 
fost deschisă concurenței din 2010. De 
asemenea, unele state membre au deschis 
concurenței serviciile lor de transport 
intern de călători, prin introducerea unor 
drepturi de acces liber, a unor proceduri de 

(2) Piața serviciilor internaționale de 
transport feroviar de călători din Uniune a 
fost deschisă concurenței din 2010. De 
asemenea, unele state membre au deschis 
concurenței serviciile lor de transport 
intern de călători, prin introducerea unor 
drepturi de acces liber, a unor proceduri de 
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atribuire a contractelor de servicii publice 
sau a ambelor.

atribuire a contractelor de servicii publice 
sau a ambelor, respectând totodată 
Protocolul nr. 26 la TFUE.

Or. en

Amendamentul 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a le garanta călătorilor o 
calitate superioară a serviciilor realizând, 
totodată, obiectivele politicii de transport 
public de călători, drepturile de acces 
liber ar trebui să fie norma care trebuie 
coordonată cu procedurile obligatorii de 
atribuire a contractelor de servicii 
publice.

Or. en

Justificare

Operațiunile în regim de acces liber se bazează exclusiv pe rezultate comerciale și satisfacția 
călătorilor, fiind, prin urmare, cele mai în măsură să ofere o calitate superioară a serviciilor.

Amendamentul 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Acordarea directă a unui contract de 
servicii publice ar trebui să fie posibilă 
doar în anumite condiții specifice, cum ar 
fi riscul de întrerupere a furnizării 
serviciului și, prin urmare, limitată în 
timp.
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Justificare

Contractile acordate direct ar trebui să fie excepția, și nu regula.

Amendamentul 37
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente trebuie să își 
organizeze serviciile publice de transport 
de călători astfel încât să garanteze că 
obligațiile de serviciu public și acoperirea 
geografică a contractelor de servicii 
publice sunt adecvate, necesare și 
proporționale pentru a îndeplini obiectivele 
politicii privind transportul public de 
călători de pe teritoriul lor. Este necesar ca 
această politică să fie stabilită în planuri de 
transport public, care să lase spațiu pentru 
soluții de transport bazate pe piață. Este 
necesar ca procesul de definire a planurilor 
de transport public și a obligațiilor de 
serviciu public să devină transparent pentru 
părțile interesate, inclusiv pentru potențialii
noi participanți în cadrul pieței.

(4) Autoritățile competente trebuie să își 
organizeze serviciile publice de transport 
de călători astfel încât să garanteze că 
obligațiile de serviciu public și acoperirea 
geografică a contractelor de servicii 
publice sunt adecvate, necesare și 
proporționale pentru a îndeplini obiectivele 
politicii privind transportul public de 
călători de pe teritoriul lor, precum și că 
sunt respectate obiectivele sociale stabilite 
în TUE, Carta Drepturilor Fundamentale, 
Protocolul nr. 26 la TFUE și Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap. Este necesar ca această politică 
să fie stabilită în planuri de transport public 
multimodal, care să lase spațiu pentru 
soluții de transport bazate pe nevoile 
utilizatorilor, inclusiv ale familiilor, ale 
persoanelor în vârstă și ale persoanelor 
cu handicap. Este necesar ca procesul de 
definire a planurilor de transport public 
multimodal și a obligațiilor de serviciu 
public să includă o dimensiune 
economică, socială și de mediu și să 
devină transparent pentru părțile interesate, 
inclusiv pentru potențialii noi participanți 
în cadrul pieței.

Or. en
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Amendamentul 38
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a asigura o finanțare viabilă în 
vederea îndeplinirii obiectivelor planurilor 
de transport public, este necesar ca 
autoritățile competente să conceapă 
obligațiile de serviciu public astfel încât 
obiectivele în materie de transport public 
să fie îndeplinite în mod eficient din 
punctul de vedere al costurilor, ținând cont 
de compensarea efectului financiar net al 
obligațiilor respective, precum și să asigure 
sustenabilitatea financiară pe termen lung a 
transporturilor publice asigurate în cadrul 
contractelor de servicii publice.

(5) Pentru a asigura o finanțare viabilă în 
vederea îndeplinirii obiectivelor planurilor 
de transport public, este necesar ca 
autoritățile competente să conceapă 
obligațiile de serviciu public astfel încât 
obiectivele în materie de transport public 
să fie îndeplinite în mod eficient din 
punctul de vedere al costurilor, asigurând 
o calitate ridicată, ținând cont de 
compensarea efectului financiar net al 
obligațiilor respective, precum și să asigure 
sustenabilitatea financiară pe termen lung a 
transporturilor publice asigurate în cadrul 
contractelor de servicii publice.

Or. en

Amendamentul 39
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Procedurile de atribuire a 
contractelor bazate pe principiul celui mai 
mic preț încurajează dumpingul social 
asociat adesea cu ofertele mai ieftine. În 
acest caz se fac economii pe seama 
angajaților: salarii mai mici, program de 
lucru prelungit, personal redus. Pentru a 
asigura o procedură de atribuire bazată 
pe aspecte calitative mai curând decât pe 
cel mai mic preț și pentru a lua în 
considerare condițiile naționale, forma 
procedurii de atribuire trebuie lăsată la 
latitudinea statelor membre.
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Justificare

Trebuie menținută libertatea autorităților competente de a alege între atribuirea directă sau 
proceduri de atribuire.

Amendamentul 40
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Este necesar să se asigure faptul că 
rentabilitatea nu se obține în detrimentul 
calității serviciilor sau pe seama 
condițiilor de lucru ale lucrătorilor; în 
acest scop se impune introducerea de 
criterii sociale în procedura de atribuire a 
contractelor.

Or. en

Amendamentul 41
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru ca piața serviciilor de transport 
public feroviar de călători să funcționeze 
bine, este deosebit de important ca 
autoritățile competente să respecte aceste 
criterii pentru obligațiile de serviciu public 
și pentru sfera de aplicare a contractelor de 
servicii publice, deoarece operațiunile de 
transport în regim de acces liber trebuie să 
fie bine coordonate cu cele efectuate în 
temeiul contractelor de servicii publice. 
Din acest motiv, este necesar ca 
organismul independent de reglementare în 

(6) Pentru ca piața serviciilor de transport 
public feroviar de călători să funcționeze 
bine și să satisfacă nevoile clienților, 
respectând totodată drepturile lucrătorilor 
din sector, este deosebit de important ca 
autoritățile competente să respecte aceste 
criterii pentru obligațiile de serviciu public 
și pentru sfera de aplicare a contractelor de 
servicii publice, deoarece operațiunile de 
transport în regim de acces liber trebuie să 
fie bine coordonate cu cele efectuate în 
temeiul contractelor de servicii publice. 
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domeniul feroviar să se asigure că procesul 
respectiv este corect aplicat și transparent.

Din acest motiv, este necesar ca 
organismul independent de reglementare în 
domeniul feroviar să se asigure că procesul 
respectiv este corect aplicat și transparent.

Or. en

Amendamentul 42
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Este necesar ca anumite limite maxime 
pentru atribuirea directă a contractelor de 
servicii publice să fie adaptate, pentru 
transportul feroviar, la condițiile 
economice specifice în care se desfășoară 
procedurile de atribuire din acest sector.

(9) Este necesar ca anumite limite maxime 
pentru atribuirea directă a contractelor de 
servicii publice să fie adaptate, pentru 
transportul feroviar, la cerințele sociale și 
teritoriale ale serviciilor de interes general 
și la condițiile economice în care se 
desfășoară procedurile de atribuire din 
acest sector.

Or. en

Amendamentul 43
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Principiul reciprocității reprezintă un 
mijloc important de combatere a 
denaturării concurenței; acest principiu 
ar trebui să se aplice întreprinderilor din 
țări terțe care doresc să participe la 
procedurile de atribuire a contractelor din 
cadrul Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 44
Georges Bach

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Principiul reciprocității, adică 
participarea la piața deschisă a 
transporturilor, reprezintă un mijloc 
important de a combate denaturarea 
concurenței; acest principiu nu ar trebui 
să se aplice numai în cazul 
întreprinderilor feroviare certificate și al 
filialelor lor din statele membre, ci și în 
cazul întreprinderilor din țări terțe care 
doresc să participe la procedurile de 
atribuire a contractelor din cadrul 
Uniunii.

Or. de

Amendamentul 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Instituirea unei piețe interne pentru 
serviciile de transport feroviar de călători 
necesită norme comune privind procedurile 
competitive de atribuire a contractelor de 
servicii publice, aplicate în mod armonizat 
în toate statele membre.

(10) Instituirea unei piețe interne pentru 
serviciile de transport feroviar de călători 
necesită norme comune privind procedurile 
competitive de atribuire a contractelor de 
servicii publice, aplicate în mod armonizat 
în toate statele membre pentru a se asigura 
un mediu concurențial echitabil pentru 
toți potențialii ofertanți.

Or. en
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Justificare

Este necesar să existe norme comune pentru procedurile competitive care să creeze un cadru 
care încurajează participarea operatorilor noi și a întreprinderilor mici.

Amendamentul 46
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Instituirea unei piețe interne pentru 
serviciile de transport feroviar de călători 
necesită norme comune privind procedurile 
competitive de atribuire a contractelor de 
servicii publice, aplicate în mod armonizat 
în toate statele membre.

(10) Instituirea unei piețe interne pentru 
serviciile de transport feroviar de călători 
necesită norme comune privind procedurile 
competitive de atribuire a contractelor de 
servicii publice care respectă și obiectivele 
sociale și obligațiile de servicii de interes 
general stabilite în TUE și TFUE, aplicate 
în mod armonizat în toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 47
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a crea condiții-cadru care să 
permită ca societatea să beneficieze pe 
deplin de avantajele deschiderii efective a 
pieței serviciilor de transport feroviar 
intern de călători, este important ca statele 
membre să asigure un nivel adecvat de 
protecție socială pentru personalul 
operatorilor de servicii publice.

(11) Pentru a crea condiții-cadru care să 
permită ca toți membrii societății să 
beneficieze pe deplin de avantajele unei 
oferte de înaltă calitate pentru serviciile 
de transport feroviar intern de călători care 
sunt în acord cu obiectivele sociale 
stabilite în TUE și cu obligațiile 
referitoare la serviciile de interes general, 
astfel cum sunt stabilite în Protocolul nr. 
26 la TFUE, este important ca statele 
membre să garanteze un nivel ridicat de 
protecție socială și condiții de muncă 
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adecvate pentru personalul operatorilor de 
servicii publice, respectând acordurile 
colective din sector.

Or. en

Amendamentul 48
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a crea condiții-cadru care să 
permită ca societatea să beneficieze pe 
deplin de avantajele deschiderii efective a 
pieței serviciilor de transport feroviar 
intern de călători, este important ca statele 
membre să asigure un nivel adecvat de 
protecție socială pentru personalul 
operatorilor de servicii publice.

(11) Pentru a crea condiții-cadru care să 
permită ca societatea să beneficieze pe 
deplin de avantajele deschiderii efective a 
pieței serviciilor de transport feroviar 
intern de călători, este important ca statele 
membre să asigure:

(1) un nivel adecvat de protecție socială 
pentru personalul operatorilor de servicii 
publice;

(2) un serviciu public minim în timpul 
grevelor din sectorul transportului.

Or. en

Justificare

Serviciile furnizate în cadrul unui contract de servicii publice sunt finanțate din bani publici. 
Pentru a se asigura că pasagerii pot beneficia întotdeauna de aceste servicii, statele membre 
trebuie să garanteze un nivel minim al serviciilor în timpul grevelor.

Amendamentul 49
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a crea condiții-cadru care să 
permită ca societatea să beneficieze pe 
deplin de avantajele deschiderii efective a 
pieței serviciilor de transport feroviar 
intern de călători, este important ca statele 
membre să asigure un nivel adecvat de 
protecție socială pentru personalul 
operatorilor de servicii publice.

(11) Pentru a crea condiții-cadru care să 
permită ca societatea să beneficieze pe 
deplin de avantajele deschiderii efective a 
pieței serviciilor de transport feroviar 
intern de călători, este important ca statele 
membre să asigure în toate cazurile un 
nivel adecvat de protecție socială pentru 
personalul operatorilor de servicii publice 
la nivel național, regional sau local. Acest 
nivel ar trebui garantat cel târziu în 
momentul deschiderii pieței interne 
feroviare prin lege și/sau prin acorduri 
colective la nivelul întregului sector, 
implicând stabilirea de standarde sociale 
și/sau transferul întregului personal 
pentru sectorul relevant.

Or. en

Justificare

Concurența ar trebui asigurată în condiții sociale egale și, prin urmare, fiecare stat membru 
ar trebui să asigure protecția adecvată a personalului la nivel național, regional sau local, cu 
respectarea propriilor norme și practici din acest domeniu. Trebuie, de asemenea, găsite 
soluții specifice pentru funcționarii publici sau personalul cu un statut specific sau similar 
celui al funcționarilor publici care reprezintă încă o parte considerabilă dintre lucrătorii din 
sectorul feroviar.

Amendamentul 50
Georges Bach

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În cazul în care încheierea unui 
contract de servicii publice poate duce la 
schimbarea operatorului de servicii
publice, ar trebui ca autoritățile 
competente să ceară operatorului de 
servicii publice ales să aplice dispozițiile 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului din 



AM\1004472RO.doc 13/47 PE519.754v01-00

RO

12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în 
cazul transferului de întreprinderi, unități 
sau părți de întreprinderi sau unități. 
Directiva menționată nu împiedică statele 
membre să ofere alte condiții privind 
transferul drepturilor angajaților decât 
cele reglementate prin Directiva 
2001/23/CE și, ca urmare, dacă este cazul, 
să țină seama de standarde sociale mai 
favorabile lucrătorilor stabilite în 
legislație, regulamente sau alte dispoziții 
administrative la nivel național sau 
contracte colective sau acorduri încheiate 
între partenerii sociali.

Or. de

Amendamentul 51
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În cazul în care încheierea unui 
contract de servicii publice poate duce la 
schimbarea operatorului de servicii 
publice, ar trebui ca autoritățile 
competente să ceară operatorului de 
servicii publice ales să aplice dispozițiile 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului din 
12 martie 2001 privind apropierea 
legislației statelor membre referitoare la 
menținerea drepturilor lucrătorilor în 
cazul transferului de întreprinderi, unități 
sau părți de întreprinderi sau unități. 
Directiva menționată nu împiedică statele 
membre să ofere alte condiții privind 
transferul drepturilor angajaților decât 
cele reglementate prin Directiva 
2001/23/CE. Statele membre sunt obligate 
să țină seama de standardele sociale și de 
muncă mai favorabile lucrătorilor 
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stabilite în legislație, regulamente sau alte 
dispoziții administrative la nivel național 
sau contracte colective sau acorduri 
încheiate între partenerii sociali.

Or. de

Amendamentul 52
Georges Bach

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) În conformitate cu principiul 
subsidiarității, autoritățile competente ar 
trebui să instituie criterii sociale și 
calitative menite să mențină și să ridice 
standardele de calitate pentru obligațiile 
legate de serviciile publice, de exemplu, 
cu privire la condițiile minime de lucru, 
drepturile călătorilor, nevoile persoanelor 
cu mobilitate redusă, protecția mediului, 
securitatea pasagerilor și a angajaților, 
precum și obligațiile aferente contractului 
colectiv și alte norme și acorduri privind 
locurile de muncă și protecția socială la 
locul în care este prestat serviciul.

Or. de

Amendamentul 53
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) În conformitate cu principiul 
subsidiarității, autoritățile competente ar 
trebui să instituie criterii sociale și 
calitative menite să mențină și să ridice 
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standardele de calitate pentru obligațiile 
legate de serviciile publice, de exemplu, 
cu privire la condițiile minime de lucru, 
drepturile călătorilor, nevoile persoanelor 
cu mobilitate redusă, protecția mediului, 
securitatea pasagerilor și a angajaților, 
precum și obligațiile aferente contractului 
colectiv și alte norme și acorduri privind 
locurile de muncă și protecția socială la 
locul în care este prestat serviciul. Pentru 
a asigura condiții concurențiale 
transparente și comparabile între 
operatori și pentru a evita riscul 
dumpingului social, autoritățile 
competente ar trebui să aibă dreptul de a 
impune standarde de calitate specifice în 
domeniul social și al serviciilor.

Or. de

Amendamentul 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În vederea reducerii numărului 
abuzurilor în situațiile de subcontractare 
și în scopul protejării drepturilor 
lucrătorilor din domeniul feroviar, ar 
trebui să se ia măsuri, în mod 
nediscriminatoriu, pentru ca 
subcontractanții să aibă obligația de a le 
plăti lucrătorilor toate drepturile și/sau 
contribuțiile care li se cuvin în fondurile 
sau instituțiile comune ale partenerilor 
sociali reglementate de lege sau prin 
contractul colectiv. În orice caz, statele 
membre ar trebui să aibă libertatea de a 
introduce sau aplica norme mai stricte 
legate de responsabilitate în temeiul 
legislației naționale.

Or. de
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Amendamentul 55
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În concordanță cu logica internă a 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, este 
necesar să se clarifice faptul că perioada de 
tranziție care se va încheia la 2 decembrie 
2019 se referă numai la obligația de a 
organiza proceduri competitive de atribuire 
a contractelor de servicii publice.

(14) În concordanță cu logica internă a 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, este 
necesar să se clarifice faptul că perioada de 
tranziție care se va încheia la 2 decembrie 
2019 se referă numai la obligația de a 
organiza proceduri competitive de atribuire 
a contractelor de servicii publice. Perioada 
de tranziție le va permite tuturor statelor 
membre să se asigure că procedurile de 
atribuire respectă obiectivele sociale, 
precum și cele de coeziune socială și 
teritorială, astfel cum sunt stabilite în 
TUE și în Protocolul nr. 26 la TFUE.

Or. en

Amendamentul 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pregătirea întreprinderilor feroviare 
pentru procedurile competitive obligatorii 
de atribuire a contractelor de servicii 
publice necesită un anumit timp 
suplimentar care să permită o restructurare 
internă sustenabilă a întreprinderilor cărora 
astfel de contracte le erau atribuite în mod 
direct în trecut. Prin urmare, sunt 
necesare măsuri tranzitorii pentru 
contractele atribuite în mod direct între 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament și 3 decembrie 2019.

(15) Pregătirea întreprinderilor feroviare 
pentru procedurile competitive obligatorii 
de atribuire a contractelor de servicii 
publice necesită un anumit timp 
suplimentar care să permită o restructurare 
internă sustenabilă a întreprinderilor cărora 
astfel de contracte le erau atribuite în mod 
direct în trecut. Procedura de atribuire 
pentru astfel de contract ar trebui 
introdusă treptat între data intrării în 
vigoare a prezentului regulament și 3 
decembrie 2019.
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Or. en

Justificare

Este necesar ca introducerea procedurilor de atribuire a contractelor să înceapă de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, având în vedere că contractele atribuite direct în 
trecut vor face obiectul procedurilor de atribuire începând cu 3 decembrie 2019.

Amendamentul 57
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pregătirea întreprinderilor feroviare 
pentru procedurile competitive obligatorii
de atribuire a contractelor de servicii 
publice necesită un anumit timp 
suplimentar care să permită o restructurare 
internă sustenabilă a întreprinderilor cărora 
astfel de contracte le erau atribuite în mod 
direct în trecut. Prin urmare, sunt necesare 
măsuri tranzitorii pentru contractele 
atribuite în mod direct între data intrării în 
vigoare a prezentului regulament și 3 
decembrie 2019.

(15) Pregătirea întreprinderilor feroviare 
pentru procedurile competitive opționale
de atribuire a contractelor de servicii 
publice și asigurarea unui nivel adecvat 
de protecție socială și condiții de muncă 
adecvate pentru personalul operatorilor 
de servicii publice din statele membre 
respective necesită un anumit timp 
suplimentar care să permită o restructurare 
internă sustenabilă a întreprinderilor cărora 
astfel de contracte le erau atribuite în mod 
direct în trecut În orice caz, sunt necesare 
măsuri tranzitorii pentru contractele 
atribuite în mod direct între data intrării în 
vigoare a prezentului regulament și 3 
decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 58
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) După deschiderea pieței serviciilor de 
transport feroviar intern de călători, având 

(16) După deschiderea pieței serviciilor de 
transport feroviar intern de călători, având 
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în vedere că ar putea fi necesar ca 
autoritățile competente să ia măsuri care să 
asigure un nivel înalt de concurență prin 
limitarea numărului de contracte pe care le 
atribuie aceleiași întreprinderi feroviare, ar 
trebui prevăzute dispoziții adecvate.

în vedere că ar putea fi necesar ca 
autoritățile competente să ia măsuri care să 
asigure un nivel adecvat de concurență prin 
limitarea numărului de contracte pe care le 
atribuie aceleiași întreprinderi feroviare, ar 
trebui prevăzute dispoziții adecvate.

Or. en

Amendamentul 59
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a crea condiții-cadru care să 
permită ca societatea să beneficieze pe 
deplin de avantajele deschiderii efective a 
pieței serviciilor de transport feroviar 
intern de călători, este important ca 
statele membre să asigure în toate 
cazurile un nivel adecvat de protecție 
socială pentru personalul operatorilor de 
servicii publice la nivel național, regional 
sau local. Acest nivel ar trebui garantat 
cel târziu în momentul deschiderii pieței 
interne feroviare prin lege și/sau prin 
acorduri colective la nivelul întregului 
sector, implicând stabilirea de standarde 
sociale și/sau transferul întregului 
personal pentru sectorul relevant.

Or. en

Justificare

Concurența ar trebui asigurată în condiții sociale egale și, prin urmare, fiecare stat membru 
ar trebui să asigure protecția adecvată a personalului la nivel național, regional sau local, cu 
respectarea propriilor norme și practici din acest domeniu. Trebuie, de asemenea, găsite 
soluții specifice pentru funcționarii publici sau personalul cu un statut specific sau similar 
celui al funcționarilor publici care reprezintă încă o parte considerabilă dintre lucrătorii din 
sectorul feroviar.
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Amendamentul 60
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a beneficia pe deplin de 
avantajele unei concurențe loiale și 
echitabile în sectorul transportului de 
călători și în virtutea principiului 
subsidiarității, este necesar ca statele 
membre să asigure includerea unei 
dimensiuni sociale în serviciile feroviare, 
astfel încât să elimine dumpingul social 
care ar afecta calitatea serviciilor 
feroviare pe teritoriul lor. Autoritățile 
competente pot asigura un cadru social de 
calitate nu doar prin instituirea de 
acorduri colective naționale în sectorul 
feroviar, ci și prin preluarea personalului 
în cadrul procedurilor de atribuire.

Or. fr

Amendamentul 61
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

prin „autoritate locală competentă” se 
înțelege orice autoritate competentă a cărei 
zonă de competență teritorială nu 
corespunde teritoriului național și care 
acoperă necesitățile unui centru urban sau 
ale unei zone rurale;

„autoritate locală competentă” înseamnă
orice autoritate competentă a cărei zonă de 
competență teritorială nu corespunde 
teritoriului unui stat membru și care 
acoperă necesitățile unui centru urban sau 
ale unei zone rurale;

Or. fr
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Amendamentul 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

prin „autoritate locală competentă” se 
înțelege orice autoritate competentă a cărei 
zonă de competență teritorială nu 
corespunde teritoriului național și care 
acoperă necesitățile unui centru urban sau 
ale unei zone rurale;

„autoritate locală competentă” înseamnă
orice autoritate competentă a cărei zonă de 
competență teritorială nu corespunde 
teritoriului național și care acoperă, de 
exemplu, necesitățile unei regiuni, ale 
unui centru urban sau ale unei zone rurale;

Or. pl

Justificare

Adesea transportul public din statele membre ale UE este organizat la nivelul regiunilor și al 
altor unități administrative și, prin urmare, este necesară o extindere a definiției.

Amendamentul 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente stabilesc și 
actualizează regulat planuri de transport 
public de călători care acoperă toate 
modurile de transport relevante pentru 
teritoriul pentru care ele sunt responsabile. 
Aceste planuri de transport public definesc 
obiectivele politicii de transport public și 
mijloacele de realizare a acestora, 
acoperind toate modurile de transport 
relevante pentru teritoriul pentru care ele 
sunt responsabile. Planurile includ cel 
puțin:

Autoritățile competente stabilesc și 
actualizează periodic planurile de transport 
de călători pentru teritoriul pentru care ele 
sunt responsabile. Aceste planuri de 
transport public definesc obiectivele 
politicii de transport public și mijloacele de 
realizare a acestora pentru teritoriul pentru 
care ele sunt responsabile. Planurile includ 
cel puțin:
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Or. pl

Justificare

Formulare redundantă. Conform propunerii de regulament, planurile de transport vor fi 
extinse pentru a acoperi principalele moduri de transport. În plus, elaborarea de planuri în 
zonele indicate în articol ar putea genera pentru autoritățile competente costuri 
disproporționate în raport cu beneficiile. Autoritățile competente ar trebui să aibă libertatea 
de a decide modurile de transport.

Amendamentul 64
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

cerințele de bază care trebuie îndeplinite de 
oferta de transporturi publice, precum 
accesibilitatea, conectivitatea teritorială, 
securitatea, interconectările modale și 
intermodale în principalele noduri, 
caracteristicile ofertei precum orarul, 
frecvența serviciilor și gradul minim de 
utilizare a capacității;

cerințele de bază care trebuie îndeplinite de 
oferta de transporturi publice, precum 
disponibilitatea, accesibilitatea, prețul 
accesibil, conectivitatea teritorială, 
securitatea, interconectările modale și
intermodale în principalele noduri, 
caracteristicile ofertei precum orarul, 
frecvența serviciilor și gradul minim de 
utilizare a capacității;

Or. en

Amendamentul 65
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

standarde de calitate legate de elemente 
precum echiparea stațiilor și a materialului 
rulant, punctualitatea și fiabilitatea, 

standardele de calitate legate de elemente 
precum echiparea stațiilor și a materialului 
rulant, punctualitatea și fiabilitatea, 
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curățenia, serviciile și informațiile pentru 
clienți, tratarea plângerilor și măsurile de 
reparare, monitorizarea calității serviciilor;

curățenia, serviciile pentru clienți, inclusiv 
serviciile pentru copii, familii și persoane 
în vârstă, sprijin și informații, tratarea 
plângerilor și măsurile de reparare, 
monitorizarea calității serviciilor și toate 
serviciile necesare asigurării 
accesibilității în conformitate cu 
Convenția ONU privind persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 66
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

principiile politicii de tarifare; standardele politicii de tarifare și 
standardele de sănătate și siguranță la 
locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 67
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

principiile politicii de tarifare; principiile politicii de tarifare, precum și 
normele aplicabile privind protecția 
socială și ocuparea forței de muncă;

Or. de
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Amendamentul 68
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

cerințe operaționale precum transportul de 
biciclete, administrarea traficului, planurile 
de urgență în cazul unor perturbări.

cerințe operaționale precum transportul de 
biciclete, cărucioare, scaune cu rotile, 
bagaje, precum și administrarea traficului, 
planurile de urgență în cazul unor 
perturbări.

Or. en

Amendamentul 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

cerințe operaționale precum transportul de 
biciclete, administrarea traficului, 
planurile de urgență în cazul unor 
perturbări.

alte cerințe operaționale.

Or. pl

Amendamentul 70
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

un cadru care stabilește un nivel minim 
de servicii în timpul grevelor din 
transportul public.

Or. en

Justificare

Serviciile furnizate în cadrul unui contract de servicii publice sunt finanțate cu bani publici. 
Pentru a se asigura că pasagerii pot beneficia întotdeauna de aceste servicii, statele membre 
trebuie să garanteze un nivel minim al serviciilor în timpul grevelor.

Amendamentul 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când elaborează planurile de 
transport public, autoritățile competente iau 
în considerare, în special, normele 
aplicabile privind drepturile pasagerilor, 
protecția socială, ocuparea forței de muncă
și protecția mediului.

Pentru a asigura condiții concurențiale 
transparente și comparabile între 
operatori și pentru a evita riscul de 
dumping social, autoritățile competente 
pot impune standarde de calitate specifice 
în domeniul social și al serviciilor.

Or. de

Amendamentul 72
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

După consultarea părților interesate, 
autoritățile competente adoptă și publică 
planurile de transport public. În sensul 
prezentului regulament, părțile relevante de 
care trebuie să se țină cont sunt cel puțin 
operatorii de transport, administratorii 
infrastructurii, după caz, și organizațiile 
reprezentative de pasageri și salariați.

După consultarea părților interesate, 
autoritățile competente adoptă și publică 
planurile de transport public. În sensul 
prezentului regulament, părțile relevante de 
care trebuie să se țină cont sunt cel puțin 
operatorii de transport, administratorii 
infrastructurii, după caz, și organizațiile de 
pasageri și salariați.

Or. sv

Amendamentul 73
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 După consultarea părților interesate, 
autoritățile competente adoptă și publică 
planurile de transport public. În sensul 
prezentului regulament, părțile relevante de 
care trebuie să se țină cont sunt cel puțin 
operatorii de transport, administratorii 
infrastructurii, după caz, și organizațiile 
reprezentative de pasageri și salariați.

După consultarea părților interesate, 
autoritățile competente adoptă și publică 
planurile de transport public. În sensul 
prezentului regulament, părțile relevante de 
care trebuie să se țină cont sunt cel puțin 
operatorii de transport, administratorii 
infrastructurii și organizațiile 
reprezentative de pasageri și salariați, 
precum și organizațiile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă.

Or. en

Amendamentul 74
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificațiile obligațiilor de serviciu 
public pentru transportul public de 
călători și domeniul lor de aplicare se 
stabilesc după cum urmează:

eliminat

(a) sunt definite în conformitate cu 
articolul 2 litera (e);
(b) sunt adecvate pentru îndeplinirea 
obiectivelor planului de transport public;
(c) nu depășesc ceea ce este necesar și 
proporțional pentru a îndeplini obiectivele 
planului de transport public.
Evaluarea caracterului adecvat menționat 
la punctul (b) analizează dacă o 
intervenție publică în furnizarea 
transportului pentru călători este o 
modalitate adecvată de a îndeplini 
obiectivele planurilor de transport public.
Pentru transportul public feroviar de 
călători, evaluarea necesității și a 
proporționalității menționate la litera (c) 
ține cont de serviciile de transport 
furnizate în temeiul articolului 10 
alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind instituirea 
spațiului feroviar unic european 
(reformare)12 și examinează toate 
informațiile furnizate administratorilor 
infrastructurii și organismelor de 
reglementare în temeiul 
articolului 38 alineatul (4) prima teză din 
directiva menționată.
__________________
12 JO L 343, 14.12.2012, p. 32

Or. en

Justificare

Trebuie evitate specificațiile limitative pentru a putea asigura flexibilitatea necesară.
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Amendamentul 75
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

sunt adecvate pentru îndeplinirea 
obiectivelor planului de transport public;

sunt adecvate pentru îndeplinirea 
obiectivelor planului de transport public, 
adică stabilesc modalitatea de atribuire a 
contractelor cu privire la standardele de 
calitate care trebuie îndeplinite și 
metodele adecvate, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor planului de transport public;

Or. de

Amendamentul 76
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea caracterului adecvat menționat 
la punctul (b) analizează dacă o 
intervenție publică în furnizarea 
transportului pentru călători este o 
modalitate adecvată de a îndeplini 
obiectivele planurilor de transport public.

eliminat

Or. de

Amendamentul 77
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
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Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

îndeplinesc obiectivele planului de 
transport public în modul cel mai eficient 
din punctul de vedere al costurilor;

îndeplinesc obiectivele planului de 
transport public în modul cel mai eficient, 
asigurând un nivel ridicat al calității;

Or. de

Amendamentul 78
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

îndeplinesc obiectivele planului de 
transport public în modul cel mai eficient 
din punctul de vedere al costurilor;

îndeplinesc obiectivele planului de 
transport public în modul cel mai eficient și 
cu un nivel ridicat al calității, inclusiv 
accesibilitatea socială și teritorială ;

Or. en

Amendamentul 79
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

susțin financiar asigurarea transportului 
public de călători în conformitate cu 
cerințele stabilite în planul de transport 
public pe termen lung.

susțin financiar asigurarea transportului 
public de călători în conformitate cu 
cerințele stabilite în planul de transport 
public pe termen lung și într-o abordare 
integrată.
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Or. en

Amendamentul 80
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă consultă în mod 
adecvat părțile interesante relevante, 
incluzând cel puțin operatorii de transport, 
administratorii infrastructurii, după caz, și 
organizațiile reprezentative de pasageri și 
de salariați, în legătură cu specificațiile 
respective, și ține cont de pozițiile acestora

Autoritatea competentă consultă în mod 
adecvat părțile interesante relevante, 
incluzând cel puțin operatorii de transport, 
administratorii infrastructurii, după caz, și 
organizațiile de pasageri și de salariați, în 
legătură cu specificațiile respective, și ține 
cont de pozițiile acestora

Or. sv

Amendamentul 81
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă consultă în mod 
adecvat părțile interesante relevante, 
incluzând cel puțin operatorii de transport, 
administratorii infrastructurii, după caz, și
organizațiile reprezentative de pasageri și 
de salariați, în legătură cu specificațiile 
respective, și ține cont de pozițiile acestora.

Autoritatea competentă consultă în mod 
adecvat părțile interesante relevante, 
incluzând cel puțin operatorii de transport, 
administratorii infrastructurii, după caz, 
organizațiile reprezentative de pasageri și 
de salariați și organizațiile de reprezentare 
a persoanelor cu handicap și a 
persoanelor în vârstă, în legătură cu 
specificațiile respective, și ține cont de 
pozițiile acestora.

Or. en
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Amendamentul 82
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

volumul anual maxim al unui contract de 
servicii publice în termeni de tren-km este 
fie 10 milioane tren-km, fie o treime din 
volumul total la nivel național al 
transportului public feroviar de călători în 
temeiul contractului de servicii publice, 
reținându-se valoarea cea mai mare.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste cifre ar trebui să țină seama de diferențele dintre statele membre.

Amendamentul 83
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 2 a – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

volumul anual maxim al unui contract de 
servicii publice în termeni de tren-km este 
fie 10 milioane tren-km, fie o treime din 
volumul total la nivel național al 
transportului public feroviar de călători în 
temeiul contractului de servicii publice, 
reținându-se valoarea cea mai mare.

eliminat

Or. en
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Justificare

Limitarea la 10 milioane tren-km sau la o treime din volumul transportului feroviar de 
călători subminează principalele realizări obținute mai ales în statele membre mai mici: un 
orar integrat, orientat către rețeaua principală. Statele membre ar trebui să poată acorda 
rețeaua principală unui singur operator, pentru a evita concurența care periclitează orarele. 
Prin urmare, ar trebui eliminate limitele și statele membre ar trebui să fie în măsură să 
decidă singure pragurile, în funcție de nevoile lor.

Amendamentul 84
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul contractelor de servicii publice 
care nu sunt atribuite în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (3), acești parametri se 
stabilesc astfel încât nicio plată 
compensatorie să nu poată depăși suma 
necesară pentru acoperirea efectului 
financiar net asupra costurilor ocazionate și 
asupra veniturilor generate de îndeplinirea 
obligațiilor de serviciu public, ținând cont 
de veniturile legate de acestea care sunt 
reținute de operatorul de serviciu public, 
precum și de un profit rezonabil;

În cazul contractelor de servicii publice 
care nu sunt atribuite în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (3), acești parametri se 
stabilesc astfel încât nicio plată 
compensatorie să nu poată depăși suma 
necesară pentru acoperirea efectului 
financiar net asupra costurilor ocazionate și 
asupra veniturilor generate de îndeplinirea 
obligațiilor de serviciu public, ținând cont 
de veniturile legate de acestea care sunt 
reținute de operatorul de serviciu public, 
precum și de un profit rezonabil și de suma 
presupusă a investițiilor necesare pentru 
îmbunătățirea disponibilității, a 
accesibilității și a calității serviciilor 
destinate călătorilor;

Or. en

Amendamentul 85
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
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 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul 
text:
„Fără a aduce atingere dreptului intern 
sau dreptului comunitar, inclusiv 
contractelor colective încheiate de 
partenerii sociali, autoritățile competente 
obligă operatorul de servicii publice ales 
să acorde personalului angajat anterior 
pentru a presta servicii drepturile pe care 
acesta le-ar fi avut dacă ar fi fost 
transferat în sensul Directivei 
2001/23/CE. În cazul în care autoritățile 
competente solicită operatorilor de 
serviciu public să respecte anumite 
standarde sociale, caietele de sarcini 
aferente procedurilor competitive de 
atribuire și contractele de servicii publice 
cuprind o listă a personalului în cauză și 
oferă în condiții de transparență detalii 
privind drepturile contractuale ale 
acestuia și condițiile în care angajații sunt 
considerați ca fiind legați de serviciile 
respective.”

Or. de

Amendamentul 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul 
text:
„Fără a aduce atingere dreptului intern 
sau dreptului comunitar, inclusiv 
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contractelor colective încheiate de 
partenerii sociali, autoritățile competente 
obligă operatorul de servicii publice ales 
să acorde personalului angajat anterior 
pentru a presta servicii drepturile pe care 
acesta le-ar fi avut dacă ar fi fost 
transferat în sensul Directivei 
2001/23/CE. Directiva menționată nu 
împiedică statele membre să ofere alte 
condiții privind transferul drepturilor 
angajaților decât cele reglementate prin 
Directiva 2001/23/CE. Statele membre 
sunt obligate să țină seama de standardele 
sociale și de muncă mai favorabile 
lucrătorilor stabilite în legislație, 
regulamente sau alte dispoziții 
administrative la nivel național sau 
contracte colective sau acorduri încheiate 
între partenerii sociali.”

Or. de

Amendamentul 87
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile competente, în 
conformitate cu dreptul intern, solicită ca 
operatorii de servicii publice să respecte 
anumite standarde de calitate și standarde
sociale sau stabilesc criterii sociale și 
calitative, aceste standarde și criterii sunt 
cuprinse în caietele de sarcini și în 
contractele de servicii publice.

Fără a aduce atingere dreptului intern, 
dreptului comunitar și acordurilor 
colective încheiate între partenerii sociali,
autoritățile competente stabilesc 
standardele de calitate și standardele 
sociale, fixează criterii sociale și calitative
adecvate și includ aceste standarde și 
criterii în caietele de sarcini și în 
contractile de servicii publice, indiferent 
de procedura de atribuire, cu excepția 
situației în care la nivel național, regional 
sau local există o lege, un regulament sau 
un acord colectiv sectorial obligatoriu 
aplicabil personalului în cauză, inclusiv 
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standarde sociale obligatorii și/sau 
transferul obligatoriu al personalului în 
cazul schimbării operatorului.

Or. en

Justificare

Provocarea celui de-al patrulea pachet feroviar este aceea de a crea în toate statele membre 
un cadru similar în ceea ce privește condițiile sociale, garantând totodată respectarea 
principiului subsidiarității. Acest lucru ar trebui să se aplice deopotrivă țărilor care sunt pe 
punctul de a-și deschide piețele interne feroviare și statelor membre ale UE cu piețe feroviare 
deschise, unde există deja legi, regulamente sau acorduri colective privind condițiile sociale 
în cazul unei proceduri de atribuire (standarde sociale și/sau transferul personalului în cazul 
schimbării operatorului) care funcționează bine și nu ar trebui modificate. Personalul în 
cauză înseamnă lucrătorii întreprinderilor feroviare, inclusiv personalul cu un statut specific, 
similar celui al funcționarilor publici.

Amendamentul 88
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile competente, în 
conformitate cu dreptul intern, solicită ca 
operatorii de servicii publice să respecte 
anumite standarde de calitate și standarde 
sociale sau stabilesc criterii sociale și 
calitative, aceste standarde și criterii sunt 
cuprinse în caietele de sarcini și în 
contractele de servicii publice.

Autoritățile competente, în conformitate cu 
dreptul intern și cu dreptul Uniunii, 
inclusiv cu acordurile colective încheiate 
între partenerii sociali, elaborează
standarde de calitate și standarde sociale și 
le includ în caietele de sarcini și în 
contractele de servicii publice, indiferent 
de modalitatea de atribuire.

Or. de

Amendamentul 89
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
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Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile competente, în 
conformitate cu dreptul intern, solicită ca 
operatorii de servicii publice să respecte 
anumite standarde de calitate și standarde 
sociale sau stabilesc criterii sociale și 
calitative, aceste standarde și criterii sunt 
cuprinse în caietele de sarcini și în 
contractele de servicii publice.

În cazul în care autoritățile competente, în 
conformitate cu dreptul statului membru, 
solicită ca operatorii de servicii publice să 
respecte anumite standarde de calitate și 
standarde sociale sau stabilesc criterii 
sociale și calitative, aceste standarde și 
criterii sunt cuprinse în caietele de sarcini 
și în contractele de servicii publice.

Or. fr

Amendamentul 90
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile competente, în 
conformitate cu dreptul intern, solicită ca 
operatorii de servicii publice să respecte 
anumite standarde de calitate și standarde 
sociale sau stabilesc criterii sociale și
calitative, aceste standarde și criterii sunt 
cuprinse în caietele de sarcini și în 
contractele de servicii publice.

Autoritățile competente, în conformitate cu 
dreptul intern, solicită ca operatorii de 
servicii publice să respecte anumite 
standarde de calitate și standarde sociale și 
de mediu. În conformitate cu dreptul 
intern, standardele și criteriile sociale,
calitative și de mediu sunt cuprinse în 
caietele de sarcini și în contractele de 
servicii publice.

Or. en

Amendamentul 91
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)
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Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 4 – alineatul 6 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care pentru personalul vizat 
nu există nicio lege, niciun regulament, 
niciun acord colectiv sectorial obligatoriu 
și niciuna dintre opțiunile menționate la 
alineatele (5) și (6) de la prezentul articol 
(transferul obligatoriu al personalului 
și/sau standarde sociale obligatorii) la 
nivel național sau local, autoritatea 
națională se asigură că, cel târziu la 
momentul deschiderii pieței interne 
feroviare, standardele sociale și/sau 
transferul personalului fac parte din 
cerințele solicitate în procesul de 
atribuire.

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice chestiunile legate de personal. Propunerea asigură un nivel 
minim de protecție a personalului și concurența loială, chiar dacă o opțiune mai bună este 
utilizarea, prin intermediul acordurilor colective sectoriale, al regulamentelor sau al 
legislației naționale, a uneia dintre opțiunile de la articolul 4 alineatul (5) sau (6), în 
coroborare cu considerentele 16 și 17. Protecția personalului în cursul liberalizărilor va 
putea fi asigurată în toate statele membre doar prin includerea acestui alineat suplimentar.

Amendamentul 92
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se adaugă următorul alineat:
„(3a) Autoritatea competentă poate 
exclude din procedurile competitive 
operatorii din țările terțe în cazul în care 
țările terțe în cauză nu prevăd proceduri 
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competitive de atribuire pentru 
întreprinderile din statele membre ale 
Uniunii.”

Or. de

Amendamentul 93
Frédéric Daerden

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„(4) Cu excepția cazurilor în care acest 
lucru este interzis de legislația națională, 
autoritățile competente pot decide să 
atribuie în mod direct contractele de 
servicii publice:
(a) dacă valoarea anuală medie estimată 
este: sub 1 000 000 EUR sau sub 
5 000 000 EUR în cazul unui contract de 
servicii publice care include transportul 
public feroviar sau
(b) dacă aceste contracte se referă la 
furnizarea anuală a mai puțin de 
300 000 km de servicii publice de 
transport de călători sau mai puțin de 
150 000 km în cazul unui contract de 
servicii publice care include transportul 
public feroviar.
În cazul unui contract de servicii publice 
atribuit direct unei întreprinderi mici sau 
mijlocii care exploatează cel mult 23 de 
vehicule rutiere, aceste valori maxime pot 
fi mărite fie la o valoare medie anuală 
estimată sub 2 000 000 EUR, fie la 
prestarea anuală de servicii publice de 
transport de călători pe mai puțin de 
600 000 km.”
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Or. en

Justificare

Raportorul propune respingerea propunerii Comisiei și reintroducerea alineat (4) inițial de 
la articolul 5. Statele trebuie să poată decide instrumental adecvat în funcție de nevoile lor 
specifice, care diferă de la un stat membru la altul. Prin eliminarea posibilității de a alege, 
Comisia Europeană manifestă o lipsă de încredere și dorința de a controla deciziile statelor 
membre, fiind deja criticată pentru nerespectarea principiului subsidiarității de un număr de 
parlamente naționale, motiv pentru care propunerea ar trebui respinsă de Parlamentul 
European.

Amendamentul 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazurilor în care acest lucru 
este interzis de legislația națională, 
autoritățile competente pot decide să 
atribuie în mod direct contractele de 
servicii publice:

Cu excepția cazurilor în care acest lucru 
este interzis de legislația națională, 
autoritățile competente pot decide să 
atribuie în mod direct contractele de 
servicii publice pentru o perioadă de cel 
mult cinci ani:

Or. en

Justificare

Durata contractelor atribuite direct nu ar trebui să depășească cinci ani.

Amendamentul 95
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Cu excepția cazurilor în care acest lucru 
este interzis de legislația națională, 
autoritățile competente pot decide să 
atribuie în mod direct contractele de 
servicii publice:

Cu excepția cazurilor în care acest lucru 
este interzis de legislația statului membru, 
autoritățile competente pot decide să 
atribuie în mod direct contractele de 
servicii publice:

Or. fr

Amendamentul 96
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Pe baza unui raport tehnic detaliat, 
elaborat cel târziu cu 24 de luni înainte de 
încheierea contractului aflat în 
desfășurare, adresat autorității naționale 
de supraveghere independente și 
îndeplinind următoarele criterii:

� un grad de complexitate a rețelei care 
necesită o abordare multimodală globală 
din cauza densității sistemului feroviar al 
zonei geografice în cauză și a frecvenței 
serviciilor sau în cazul unui sistem 
feroviar caracterizat prin specificități 
tehnice care diferă considerabil de 
standardele tradiționale;
� o dimensiune economică prin care 
viabilitatea unui contract de servicii 
publice este justificată de echilibrul dintre 
zonele rentabile și cele nerentabile și/sau 
de câștigurile de productivitate și 
performanța unui operator care evoluează 
conform așteptărilor autorității 
competente;
� un grad ridicat de satisfacție a 
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utilizatorilor contractului de servicii 
publice în curs, astfel cum se stabilește în 
raportul anual menționat la articolul 7 
alineatul (1) din prezentul regulament.
Autoritatea națională de reglementare 
independentă se pronunță asupra 
validității solicitării autorității competente 
în momentul primirii raportului. Avizul 
autorității naționale de reglementare 
independente este obligatoriu și se aplică 
fără întârziere.

Or. fr

Amendamentul 97
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot exclude de la 
procedurile de atribuire operatori sau 
întreprinderi în cazul în care controlul 
asupra acestora este deținut direct sau 
indirect de una sau mai multe persoane 
din una sau mai multe țări terțe, dacă 
acele țări terțe nu au prevederi care 
permit proceduri competitive de atribuire 
societăților din statele membre ale 
Uniunii sau nu asigură un acces efectiv la 
piețele lor. În sensul prezentului alineat, 
controlul decurge din drepturi, contracte 
sau orice alte mijloace care, separat sau 
combinate și având în vedere 
considerentele de drept sau de fapt 
relevante, conferă posibilitatea exercitării 
unei influențe decisive asupra unei 
întreprinderi, în special prin:
(a) dreptul de proprietate sau dreptul de 
folosință integrală sau parțială asupra 
activelor unei întreprinderi;
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(b) drepturi sau contracte care conferă o 
influență decisivă asupra structurii, 
voturilor sau deciziilor organelor unei 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 98
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Alineatul (6) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Autoritățile competente pot decide ca, 
pentru a stimula concurența între 
întreprinderile feroviare, contractele de 
transport public feroviar de călători care 
acoperă părți ale aceleiași rețele sau ale 
aceluiași ansamblu de rute să fie atribuite 
unor întreprinderi feroviare diferite. În 
acest scop, autoritățile competente pot 
decide, înainte de a lansa procedura de 
atribuire a contractelor, să limiteze 
numărul de contracte atribuite aceleiași 
întreprinderi feroviare.

Or. de

Amendamentul 99
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

„Autoritățile competente pot decide ca, 
pentru a stimula concurența între 
întreprinderile feroviare, contractele de 
transport public feroviar de călători care 
acoperă părți ale aceleiași rețele sau ale 
aceluiași ansamblu de rute să fie atribuite 
unor întreprinderi feroviare diferite. În 
acest scop, autoritățile competente pot 
decide, înainte de a lansa procedura de 
atribuire a contractelor, să limiteze 
numărul de contracte atribuite aceleiași 
întreprinderi feroviare.”

Or. en

Justificare

Acest lucru ar putea crea condiții concurențiale neechitabile între potențialii ofertanți. 
Actualul articol 5 alineatul (6) este preferabil.

Amendamentul 100
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pot decide ca, 
pentru a stimula concurența între 
întreprinderile feroviare, contractele de 
transport public feroviar de călători care 
acoperă părți ale aceleiași rețele sau ale 
aceluiași ansamblu de rute să fie atribuite 
unor întreprinderi feroviare diferite. În 
acest scop, autoritățile competente pot 
decide, înainte de a lansa procedura de 
atribuire a contractelor, să limiteze 
numărul de contracte atribuite aceleiași 

Autoritățile competente pot decide ca, 
pentru a stimula concurența între 
întreprinderile feroviare, contractele de 
transport public feroviar de călători care 
acoperă părți ale aceleiași rețele sau ale 
aceluiași ansamblu de rute să fie atribuite 
unor întreprinderi feroviare diferite. În 
acest scop, autoritățile competente pot 
decide, înainte de a lansa procedura de 
atribuire a contractelor, să limiteze 
numărul de contracte atribuite aceleiași 
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întreprinderi feroviare. întreprinderi feroviare. Acest lucru nu 
trebuie să compromită însă 
accesibilitatea, disponibilitatea și nici 
sfera serviciilor prestate pentru călători.

Or. de

Amendamentul 101
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
acces efectiv și nediscriminatoriu la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

Autoritățile competente vor lua măsurile 
necesare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, pentru a se 
asigura că operatorii care doresc să 
furnizeze servicii publice de transport 
feroviar de călători în cadrul unor contracte 
de servicii publice au acces efectiv și 
nediscriminatoriu la un material rulant 
adecvat pentru transportul public feroviar 
de călători.

Or. en

Amendamentul 102
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – alineatul 2 – paragraful 2
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile menționate la literele (b) și (c), 
autoritatea competentă are dreptul de a cere 
ca operatorul de servicii publice să 
transfere materialul rulant, după expirarea 

În cazurile menționate la literele (b) și (c), 
autoritatea competentă are dreptul de a cere 
ca operatorul de servicii publice să 
transfere materialul rulant, după expirarea 
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contractului, noului operator căruia îi este 
atribuit un contract. Autoritatea competentă 
poate obliga noul operator de transport 
public să preia materialul rulant. Transferul 
se realizează la cursurile pieței.

contractului, noului operator căruia îi este 
atribuit un contract. Autoritatea competentă 
poate obliga noul operator de transport 
public să preia materialul rulant. Transferul 
se realizează la prețurile pieței.

Or. fr

Amendamentul 103
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – paragraful 4
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la [18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia adoptă măsuri care să stabilească 
detaliile procedurii de urmat pentru 
aplicarea alineatelor (2) și (3) din 
prezentul articol. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9a alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 104
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare autoritate competentă publică anual 
un raport cumulativ privind obligațiile de 
serviciu public pentru care este 
răspunzătoare, data de început și durata 

Fiecare autoritate competentă publică anual 
un raport cumulativ privind obligațiile de 
serviciu public pentru care este 
răspunzătoare, data de început și durata 
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contractelor de servicii publice, operatorii 
de serviciu public selectați, precum și 
plățile compensatorii și drepturile 
exclusive acordate operatorilor de serviciu 
public respectivi sub forma rambursării. 
Raportul face distincția între transportul cu 
autobuzul și transportul feroviar, permite 
monitorizarea și evaluarea funcționării, a 
calității și a finanțării rețelei de transport 
public și furnizează, dacă este cazul, 
informații cu privire la natura și sfera 
eventualelor drepturi exclusive acordate. 
Statele membre facilitează accesul central 
la aceste rapoarte, de exemplu prin 
intermediul unui portal de internet comun.

contractelor de servicii publice, operatorii 
de serviciu public selectați, precum și 
plățile compensatorii și drepturile 
exclusive acordate operatorilor de serviciu 
public respectivi sub forma rambursării. 
Raportul face distincția între transportul cu 
autobuzul și transportul feroviar, permite 
monitorizarea și evaluarea funcționării, a 
calității și a finanțării rețelei de transport 
public și furnizează, dacă este cazul, 
informații cu privire la natura și sfera 
eventualelor drepturi exclusive acordate. 
Statele membre facilitează accesul central 
la aceste rapoarte, de exemplu prin 
intermediul unui portal de internet comun. 
Comisia elaborează un rezumat al acestor 
rapoarte, pe care îl transmite Consiliului 
și Parlamentului în toate limbile de lucru.

Or. fr

Amendamentul 105
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare autoritate competentă publică 
anual un raport cumulativ privind 
obligațiile de serviciu public pentru care 
este răspunzătoare, data de început și 
durata contractelor de servicii publice, 
operatorii de serviciu public selectați, 
precum și plățile compensatorii și 
drepturile exclusive acordate operatorilor 
de serviciu public respectivi sub forma 
rambursării. Raportul face distincția între 
transportul cu autobuzul și transportul 
feroviar, permite monitorizarea și 
evaluarea funcționării, a calității și a 
finanțării rețelei de transport public și 
furnizează, dacă este cazul, informații cu 

Fiecare autoritate competentă publică anual 
un raport cumulativ privind obligațiile de 
serviciu public pentru care este 
răspunzătoare, data de început și durata 
contractelor de servicii publice, operatorii 
de serviciu public selectați, precum și 
plățile compensatorii și drepturile 
exclusive acordate operatorilor de serviciu 
public respectivi sub forma rambursării. 
Raportul evaluează detaliat performanța 
în materie de conformitate și specifică toți 
indicatorii aferenți serviciilor de 
transport, inclusiv punctualitatea, 
fiabilitatea, curățenia, satisfacția 
clienților evaluată pe baza unor sondaje 
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privire la natura și sfera eventualelor 
drepturi exclusive acordate. Statele 
membre facilitează accesul central la aceste 
rapoarte, de exemplu prin intermediul unui 
portal de internet comun.

publice și rata minimă de utilizare a 
capacităților. Raportul face distincția între 
transportul cu autobuzul și transportul 
feroviar, permite monitorizarea și 
evaluarea funcționării, a calității și a 
finanțării rețelei de transport public și 
furnizează, dacă este cazul, informații cu 
privire la natura și sfera eventualelor 
drepturi exclusive acordate. Statele 
membre facilitează accesul central la aceste 
rapoarte, de exemplu prin intermediul unui 
portal de internet comun.

Or. fr

Amendamentul 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 2 
decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 31 decembrie 
2022.

Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament nu 
continuă după 3 decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 107
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în Prezentul regulament intră în vigoare în 
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ziua următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

ziua următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul 
este pus la dispoziție în formă consolidată
în termen de trei luni de la intrarea sa în 
vigoare.

Or. fr


