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Amendamentul 21
Frédéric Daerden

Propunere de directivă
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 oferta sau 
calitatea.

(1) În cursul ultimului deceniu, dezvoltarea 
transportului feroviar de călători a fost
suficientă pentru a mări ponderea sa în 
transporturile interne, în medie, în grupul 
UE-15 al statelor membre, dar nu și în 
statele membre care au aderat la Uniune 
în 2004 și 2007. Schimbările în ponderea 
modală din sectorul feroviar nu sunt 
corelate cu structurile de guvernanță 
existente.

Or. en

Justificare

Analizând ponderea feroviară a transporturilor interne, Eurostat raportează următoarele: 
UE-15: 2001: 6,7 %, 2010: 7,4 % - state membre noi: 2001: 7,4 %, 2010: 5,1 %. De 
asemenea, oferta și calitatea au ținut ritmul în numeroase state membre. În unele state 
membre, ponderea modală a scăzut, iar în altele au existat creșteri semnificative. În ultimul 
rând, dar nu cel din urmă, nu există nicio corelare și nicio dovadă a vreunei legături cauzale 
între structura de guvernanță și ponderea modală.

Amendamentul 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Mai multe studii și chestionare 
demonstrează că statele membre care și-
au deschis piețele pentru transporturile 
interne de călători, precum Suedia și 
Regatul Unit, piața feroviară a crescut, 
inclusiv numărul călătorilor și a 
personalului satisfăcut.
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Or. en

Amendamentul 23
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directiva 2012/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 noiembrie 2012 privind instituirea 
spațiului feroviar unic european instituie un 
spațiu feroviar unic european, cu norme 
comune privind guvernanța întreprinderilor 
feroviare și a administratorilor 
infrastructurii, finanțarea și tarifarea 
infrastructurii, condițiile de acces la 
infrastructura și la serviciile feroviare și 
supravegherea reglementară a pieței 
feroviare. Datorită introducerii tuturor 
acestor elemente, este în prezent posibilă 
deschiderea completă a pieței feroviare a 
Uniunii și reformarea guvernanței 
administratorilor infrastructurii, cu 
obiectivul de a asigura accesul egal la 
infrastructură.

(3) Directiva 2012/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 noiembrie 2012 privind instituirea 
spațiului feroviar unic european instituie un 
spațiu feroviar unic european, cu norme 
comune privind guvernanța întreprinderilor 
feroviare și a administratorilor 
infrastructurii, finanțarea și tarifarea 
infrastructurii, condițiile de acces la 
infrastructura și la serviciile feroviare și 
supravegherea reglementară a pieței 
feroviare. Datorită introducerii tuturor 
acestor elemente, este în prezent posibilă 
deschiderea completă a pieței feroviare a 
Uniunii și reformarea guvernanței 
administratorilor infrastructurii, cu 
obiectivul de a asigura accesul egal la 
infrastructură pentru a îmbunătăți 
calitatea serviciilor feroviare de pe 
teritoriul Europei, garantând totodată 
standardele sociale și condițiile de 
ocupare a forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Deschiderea pieței pentru transportul 
intern de călători va avea un impact 
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pozitiv asupra activității de pe piața 
feroviară europeană; aceasta va duce la o 
flexibilitate mai mare și la posibilități mai 
multe pentru societăți și călători; 
Personalul din sectorul feroviar va 
beneficia, de asemenea, de deschidere, 
întrucât va îmbunătăți șansele de a-și 
furniza serviciile noilor operatori de pe 
piață. Lucrătorii experimentați pot crea 
valoare adăugată pentru noii actori, 
conducând la condiții de muncă mai 
bune.

Or. en

Amendamentul 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre sunt responsabile cu 
organizarea propriilor piețe ale muncii 
pentru personalul din sectorul feroviar. 
Acestea ar trebui să se asigure că modul 
în care este organizată piața muncii nu 
afectează calitatea serviciului. Legislațiile 
europene asigură deja un cadru clar 
pentru protecția lucrătorilor din domeniul 
feroviar.

Or. en

Amendamentul 26
Frédéric Daerden

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O mai bună coordonare între 
administratorii infrastructurii și 

eliminat
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întreprinderile feroviare ar trebui 
asigurată prin instituirea unui comitet de 
coordonare, pentru a obține o 
administrare și o utilizare eficientă a 
infrastructurii.

Or. en

Justificare

Considerentul nu are o valoare adăugată pentru versiunea finală a acestui text. Este doar o 
reamintire a clauzei de rendez-vous din directiva reformată ajungând să fie actuala 
propunere a Comisiei.

Amendamentul 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, statele membre ar trebui 
să se asigure că toate funcțiile necesare 
pentru realizarea în mod sustenabil a 
operațiunilor, întreținerii și dezvoltării 
infrastructurii feroviare vor fi administrate, 
în mod coerent, de către administratorul 
infrastructurii.

(6) De asemenea, statele membre ar trebui 
să se asigure că toate funcțiile necesare 
pentru realizarea în mod sustenabil a 
operațiunilor, întreținerii și dezvoltării 
infrastructurii feroviare vor fi administrate, 
în mod coerent, de către administratorul 
infrastructurii, care nu împiedică statul 
membru să aibă mai mulți administratori 
care operează pe linii feroviare 
independente sau secțiuni ale acestora.

Or. pl

Justificare

Formularea nou propusă pentru definiția unui administrator al infrastructurii astfel cum este 
formulată la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE ar putea duce la îndoieli în 
ceea ce privește posibilitatea de a exista mai mulți administratori într-un singur stat membru.

Amendamentul 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Întreprinderile integrate vertical nu 
pot avea niciodată independența necesară 
dintre administratorul infrastructurii și 
întreprinderea feroviară. Structura poate, 
prin urmare, să conducă la subvenții 
transversale, care împiedică condițiile de 
concurență echitabile și conduce la 
denaturarea concurenței.

Or. en

Amendamentul 29
Georges Bach

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Având în vedere caracterul eterogen 
al rețelelor din punctul de vedere al 
dimensiunii și densității acestora și 
varietatea structurilor organizaționale ale 
autorităților naționale, locale sau 
regionale și experiențele lor respective în 
ceea ce privește procesul de deschidere a 
pieței, fiecare stat membru trebuie să 
dispună de suficientă flexibilitate pentru 
a-și organiza rețeaua astfel încât să se 
poată ajunge la o combinație optimă de 
servicii cu acces direct și de servicii oferite 
în urma încheierii unor contracte de 
servicii publice, pentru a garanta servicii 
de înaltă calitate și ușor accesibile pentru 
toți călătorii;

Or. de

Amendamentul 30
Jutta Steinruck
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Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Având în vedere caracterul eterogen 
al rețelelor din punctul de vedere al 
dimensiunii și densității acestora și 
varietatea structurilor organizaționale ale 
autorităților naționale, locale sau 
regionale și experiențele lor respective în 
ceea ce privește procesul de deschidere a 
pieței, fiecare stat membru ar trebui să 
dispună de suficientă flexibilitate pentru 
a-și organiza rețeaua astfel încât să se 
poată ajunge la o combinație optimă de 
servicii cu acces direct și de servicii oferite 
în urma încheierii unor contracte de 
servicii publice, pentru a garanta servicii 
de înaltă calitate și ușor accesibile pentru 
toți călătorii;

Or. de

Amendamentul 31
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Faptul de a acorda întreprinderilor 
feroviare din Uniune dreptul de acces la 
infrastructura feroviară în toate statele 
membre pentru a opera servicii de transport 
intern de călători poate avea implicații 
pentru organizarea și finanțarea serviciilor 
de transport feroviar de călători prestate în 
cadrul unui contract de servicii publice.
Este necesar ca statele membre să aibă 
opțiunea de a limita aceste drepturi de 
acces dacă ele ar compromite echilibrul 
economic al contractelor de servicii publice 
respective și dacă a fost obținută aprobarea 
organismului de reglementare relevant.

(14) Faptul de a acorda întreprinderilor 
feroviare din Uniune dreptul de acces la 
infrastructura feroviară în toate statele 
membre pentru a opera servicii de transport 
intern de călători poate avea implicații 
pentru organizarea și finanțarea serviciilor 
de transport feroviar de călători prestate în 
cadrul unui contract de servicii publice.
Este necesar ca statele membre să aibă 
opțiunea de a limita aceste drepturi de 
acces dacă ele ar compromite calitatea 
serviciului și disponibilitatea și în zonele 
îndepărtate sau echilibrul economic al 
contractelor de servicii publice respective 
și dacă a fost obținută aprobarea 
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organismului de reglementare relevant.

Or. en

Amendamentul 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Organismele de reglementare ar trebui 
să evalueze impactul economic potențial pe 
care serviciile de transport intern de 
călători furnizate în condiții de acces liber 
îl au asupra contractelor de servicii publice, 
în urma cererii părților interesate și pe baza 
unei analize economice obiective.

(15) Organismele de reglementare ar trebui 
să evalueze impactul economic potențial pe 
care serviciile de transport intern de 
călători furnizate în condiții de acces liber 
îl au asupra contractelor de servicii publice
existente, precum și potențialul impact 
economic al unui contract de servicii 
publice nou sau modificat în condiții de 
acces liber de întreprinderile feroviare 
cărora le-a fost acordat accesul la 
infrastructura feroviară în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (2) din prezenta 
directivă, în urma cererii părților interesate 
și pe baza unei analize economice 
obiective.

Or. en

Justificare

Potențialul impact economic al unui contract de servicii publice sau extinderea sferei de 
aplicare a unui contract de servicii publice existent pe un traseu pe care un operator de acces 
liber furnizează un serviciu ar trebui, de asemenea, evaluat de organismele de reglementare.

Amendamentul 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a evalua dacă echilibrul (17) Pentru a evalua dacă echilibrul 
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economic al contractului de servicii publice 
ar fi compromis, este necesar să se ia în 
considerare criterii prestabilite. Aceste 
criterii și detaliile procedurii de urmat pot 
evolua în timp, în special în funcție de 
experiența organismelor de reglementare, 
și pot ține cont de caracteristicile specifice 
ale serviciilor de transport intern de 
călători.

economic al contractului de servicii publice
sau al serviciului furnizat de 
întreprinderile feroviare cărora le-a fost 
acordat accesul la infrastructura 
feroviară în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2) din prezenta directivă, ar fi 
compromis, este necesar să se ia în 
considerare criterii prestabilite. Aceste 
criterii și detaliile procedurii de urmat pot 
evolua în timp, în special în funcție de 
experiența organismelor de reglementare, 
și pot ține cont de caracteristicile specifice 
ale serviciilor de transport intern de 
călători.

Or. en

Justificare

Potențialul impact economic al unui contract de servicii publice sau extinderea sferei de 
aplicare a unui contract de servicii publice existent pe un traseu pe care un operator de acces 
liber furnizează un serviciu ar trebui, de asemenea, evaluat de organismele de reglementare.

Amendamentul 34
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a stabili dacă calitatea unui 
serviciu furnizat în cadrul unui contract 
de servicii publice ar fi compromisă de un 
serviciu furnizat în mod liber, în aceeași 
rețea, organismele de control trebuie să ia 
în considerare efectele asupra rețelei, 
întreținerea conexiunilor, punctualitatea, 
disponibilitatea, abordabilitatea și 
accesibilitatea serviciilor furnizate în 
cadrul unui contract de servicii publice.

Or. en
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Amendamentul 35
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a spori atractivitatea serviciilor 
de transport feroviar de călători, statele 
membre ar trebui să poată cere
întreprinderilor feroviare care operează 
servicii de transport intern de călători să 
participe la un sistem comun de informații 
și de emitere integrată a biletelor pentru 
furnizarea biletelor, a biletelor directe și a 
rezervărilor. Dacă este instituit un astfel 
de sistem, este necesar să se garanteze că 
el nu creează o denaturare a pieței și nu 
discriminează între întreprinderile 
feroviare.

(19) Pentru a spori atractivitatea serviciilor 
de transport feroviar de călători, statele 
membre ar trebui să solicite
întreprinderilor feroviare care operează 
servicii de transport intern de călători să 
participe la un sistem comun de informații 
și de emitere integrată a biletelor pentru 
furnizarea biletelor, a biletelor directe și a 
rezervărilor, inclusiv a tuturor cerințelor 
sociale. Serviciul de oferire de bilete nu ar 
trebui să creeze bariere pentru persoanele 
cu handicap, persoanele în vârstă sau 
persoanele care necesită un sprijin 
special.

Or. en

Amendamentul 36
Frédéric Daerden

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Comisia ar trebui să evalueze 
impactul prezentei directive asupra 
dezvoltării pieței muncii pentru 
personalul feroviar.

Or. en

Justificare

Acest considerent propus este inspirat din amendamentul 12 al proiectului de raport al 
raportorului TRAN, recomandând Comisiei să analizeze impactul acestei directive asupra 
personalului feroviar. Această analiză ar trebui, totuși, să se aplice întregului personal 
feroviar (nu doar personalului de la bord) și ar trebui să rămână flexibilă în ceea ce privește 
acțiunile de monitorizare, dacă există, pe care Comisia ar trebui să fie încurajată să le 
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propună.

Amendamentul 37
Georges Bach

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Întreprinderile feroviare și 
administratorii infrastructurii ar trebui să 
instituie în cadrul culturii lor în materie 
de siguranță o „cultură echitabilă” pentru 
a încuraja în mod activ personalul să 
raporteze accidentele, incidentele și 
incidentele evitate la limită din motive de 
siguranță fără a face obiectul unor 
pedepse sau al discriminării. O cultură 
echitabilă permite industriei feroviare să 
învețe lecții din accidente, incidente și 
incidente evitate la limită și, prin urmare, 
să îmbunătățească siguranța feroviară 
pentru lucrători și pentru pasagerii care 
călătoresc.

Or. en

Amendamentul 38
Georges Bach

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Respectarea normelor privind 
munca și timpul de odihnă pentru 
mecanicii de locomotivă este esențială 
pentru a asigura siguranța căilor ferate și 
o concurență corectă. Într-o piață 
feroviară europeană deschisă, 
caracterizată prin multiplicarea 
operațiunilor transfrontaliere, trebuie să 
se controleze și să se asigure respectarea 
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timpului consacrat muncii și respectiv 
odihnei. Autoritățile naționale 
responsabile cu siguranța ar trebui să 
aibă sarcina de a verifica și asigura 
aplicarea acestor norme; Comisia ar 
trebui să propună norme și verificări 
periodice obligatorii. Acest lucru este 
posibil doar prin introducerea unui 
echipament electronic la bord care să 
înregistreze timpul consacrat de mecanicii 
de locomotivă muncii și, respectiv, 
odihnei.

Or. de

Amendamentul 39
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) În vederea realizării spațiului 
feroviar unic european și având în vedere 
concurența din acest sector, Comisia 
sprijină și încurajează în mod activ 
dialogul social la nivelul Uniunii pentru a 
garanta că lucrătorii din sectorul feroviar 
sunt protejați împotriva efectelor nedorite 
ale deschiderii pieței și pentru a elabora 
răspunsuri comune la provocările care 
decurg din punerea în aplicare a celui de 
al patrulea pachet feroviar. În acest 
context, impactul componentei 
psihosociale a schimbării asupra 
personalului afectat trebuie analizat în 
mod deosebit.

Or. de

Amendamentul 40
Elisabeth Schroedter
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Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Deschiderea pieței pentru serviciile 
feroviare pentru călători și dezvoltarea 
unui spațiu feroviar european unic nu ar 
trebui să conducă în niciun caz la 
deteriorarea condițiilor de muncă în 
sector sau la dumping social. În acest 
sens, ar trebui stabilite condiții de 
reglementare a deschiderii piețelor, în 
special cerința ca statele membre să 
încheie acorduri colective aplicabile pe 
întreg teritoriul lor.

Or. fr

Amendamentul 41
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Comisia garantează punerea în 
aplicare deplină și corespunzătoare de 
către statele membre a dispozițiilor 
Directivei 2005/47/CE a Consiliului din 
18 iulie 2005 privind acordul dintre 
Comunitatea Căilor Ferate Europene 
(CER) și Federația Europeană a 
Lucrătorilor în Transporturi (ETF) 
asupra anumitor aspecte legate de 
condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili 
care prestează servicii de 
interoperabilitate transfrontalieră în 
sectorul feroviar, în special siguranța 
acestora.

Or. de
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Amendamentul 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 19 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19c) Respectarea normelor privind 
munca, condusul și timpul de odihnă 
pentru mecanicii de locomotivă este 
esențială pentru a asigura siguranța 
căilor ferate și o concurență corectă. Într-
o piață feroviară europeană deschisă, 
caracterizată prin multiplicarea 
operațiunilor transfrontaliere, trebuie să 
se controleze și să se asigure respectarea 
timpului consacrat condusului și, 
respectiv, odihnei. Autoritățile naționale 
responsabile cu siguranța ar trebui să 
aibă sarcina de a verifica și asigura 
aplicarea acestor norme; Comisia ar 
trebui să propună norme și verificări 
periodice obligatorii. Acest lucru este 
posibil doar prin introducerea unui 
echipament electronic la bord care să 
înregistreze timpul consacrat de mecanicii 
de locomotivă pentru condus și respectiv 
odihnă.

Or. de

Amendamentul 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 19 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19d) Ținând seama de dezvoltarea 
spațiului feroviar unic european și de 
deschiderea în continuare a pieței 
transporturilor feroviare, statele membre 
ar trebui să utilizeze convențiile colective 
reprezentative încheiate între partenerii 
sociali, fără a aduce atingere legislației 
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naționale și acordurilor colective în 
vigoare, pentru a evita dumpingul social 
și concurența neloială.

Or. de

Amendamentul 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 19 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19e) Personalul la bord este un grup de 
profesioniști din cadrul sectorului 
feroviar care efectuează sarcini legate de 
asigurarea siguranței. În mod tradițional, 
personalul de la bord efectuează sarcini 
legate de siguranța operațională în cadrul 
sistemului feroviar și este responsabil 
pentru confortul și siguranța pasagerilor 
la bordul trenurilor. Ar fi folositoare o 
certificare asemănătoare cu certificarea 
mecanicilor de locomotivă pentru a 
garanta un nivel înalt de calificare și de 
competență, pentru a recunoaște 
relevanța acestor grupuri profesionale în 
ceea ce privește asigurarea siguranței 
serviciilor feroviare, dar și pentru a 
facilita mobilitatea lucrătorilor.

Or. de

Amendamentul 45
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Considerentul 19 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19f) Comisia ar trebui să evalueze 
impactul prezentei directive asupra 
dezvoltării pieței muncii pentru 
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personalul de bord din transportul 
feroviar și să propună noi măsuri 
legislative privind certificarea acestui 
personal de bord.

Or. de

Amendamentul 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2012/34/UE
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„administratorul infrastructurii” înseamnă 
orice organism sau firmă care asigură 
dezvoltarea, operarea și întreținerea 
infrastructurii feroviare pe o rețea;
dezvoltarea include planificarea rețelei, 
planificarea financiară și a investițiilor, 
precum și construcția și modernizarea 
infrastructurii; operarea infrastructurii 
cuprinde toate elementele procesului de 
alocare a traseelor, incluzând atât definirea, 
cât și evaluarea disponibilității și alocarea 
traselor individuale, gestionarea traficului 
și tarifarea infrastructurii, incluzând 
stabilirea și colectarea tarifelor; întreținerea 
include reînnoirea infrastructurii și
celelalte activități de administrare a 
activelor;

„administratorul infrastructurii” înseamnă 
orice organism sau firmă care asigură, în 
special, dezvoltarea, operarea și 
întreținerea infrastructurii feroviare pe o 
rețea; dezvoltarea include planificarea 
rețelei, planificarea financiară și a 
investițiilor, precum și construcția și 
modernizarea infrastructurii; operarea 
infrastructurii cuprinde toate elementele 
procesului de alocare a traseelor, incluzând 
atât definirea, cât și evaluarea 
disponibilității și alocarea traseelor 
individuale, gestionarea traficului și 
tarifarea infrastructurii, incluzând stabilirea 
și colectarea tarifelor; întreținerea include 
reînnoirea infrastructurii și celelalte 
activități de administrare a activelor;

Or. pl

Justificare

Noua formulare a definiției „administratorului infrastructurii” oferă o clarificare a 
sarcinilor administratorului, de exemplu, prin adăugarea cuvintelor „în special” la definiția 
actuală. Aceasta ar face ca noua listă a funcțiilor administratorului să fie o listă închisă.

Amendamentul 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2012/34/UE
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punctul 5 se elimină; eliminat

Or. pl

Justificare

Eliminarea punctului privind definiția traficului internațional constituie o problemă pentru 
statele membre care au o frontieră feroviară externă cu țări terțe. Există un risc de apariție a 
unei lacune juridice.

Amendamentul 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2012/34/UE
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 6, alineatul (2) se elimină; eliminat

Or. pl

Justificare

Eliminarea dispoziției care permite organizarea serviciilor de management și a serviciilor de 
transport în cadrul unei întreprinderi unice – în pofida faptului că ele sunt separate în 
scopuri contabile – este excesivă. Eliminarea acestei dispoziții ar avea efecte adverse ample 
(administrative, financiare, juridice și sociale) pentru numeroase întreprinderi feroviare care 
își desfășoară activitatea în mod eficace și în mod efectiv pe piața europeană.

Amendamentul 49
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. [...] eliminat
__________________
10 JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

Or. de

Amendamentul 50
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – subpunctul 2 
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, statele membre se asigură că 
aceeași sau aceleași persoane juridice sau 
fizice nu au dreptul:

De asemenea, statele membre se asigură că 
aceeași sau aceleași persoane juridice sau 
fizice nu au dreptul, direct sau indirect:

Or. fr

Amendamentul 51
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – subpunctul 2 – litera b
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

să numească membri în consiliul de 
supraveghere, în consiliul de administrație 
sau în organismele care reprezintă legal un 
administrator al infrastructurii, și 
concomitent să exercite în mod direct sau 
indirect controlul, să aibă interese 
financiare sau să exercite drepturi asupra 
unei întreprinderi feroviare;

să numească directorul general, membrii 
consiliului de supraveghere, consiliul de 
conducere, consiliul de administrație,
organismele care reprezintă legal un 
administrator al infrastructurii, și 
concomitent să exercite în mod direct sau 
indirect controlul, să aibă interese 
financiare sau să exercite drepturi asupra 
unei întreprinderi feroviare;

Or. fr
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Amendamentul 52
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – subpunctul 3 
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a prezentului 
articol, dacă persoana menționată la 
alineatul (2) este un stat membru sau alt 
organism public, două autorități publice 
care sunt separate sau distincte din punct 
de vedere juridic și care exercită controlul 
sau alte drepturi menționate la alineatul (2) 
asupra administratorului infrastructurii, pe 
de o parte, și a întreprinderii feroviare, pe 
de altă parte, se consideră a nu fi aceeași 
persoană sau persoane.

Pentru punerea în aplicare a prezentului 
articol, dacă persoana menționată la 
alineatul (2) este un stat membru sau alt 
organism public, două autorități publice 
care sunt separate sau distincte și
independente din punct de vedere juridic și 
care exercită controlul sau alte drepturi 
menționate la alineatul (2) asupra 
administratorului infrastructurii, pe de o 
parte, și a întreprinderii feroviare, pe de 
altă parte, se consideră a nu fi aceeași 
persoană sau persoane.

Or. fr

Amendamentul 53
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – subpunctul 4 
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă nu există niciun conflict de interese și 
este garantat caracterul confidențial al 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial, administratorul infrastructurii 
poate subcontracta lucrări specifice de 
dezvoltare, reînnoire și întreținere, asupra 
cărora își păstrează puterea de decizie, unor 
întreprinderi feroviare sau oricărui 
organism acționând sub supravegherea 
administratorului infrastructurii.

Dacă nu există niciun conflict de interese și 
este garantat caracterul confidențial al 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial, administratorul infrastructurii 
poate subcontracta lucrări specifice de 
dezvoltare, reînnoire și întreținere, asupra 
cărora își păstrează puterea de decizie, unor 
întreprinderi feroviare sau oricărui 
organism acționând sub supravegherea 
administratorului infrastructurii. Aceste 
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acorduri de subcontractare sunt în 
concordanță cu normele de reglementare 
a licitației competitive și, după caz, a 
contractelor publice. Administratorul 
infrastructurii își menține 
responsabilitatea pentru lucrările 
subcontractate.

Or. fr

Amendamentul 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – subpunctul 5 
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care la data intrării în vigoare 
a prezentei directive administratorul 
infrastructurii face parte dintr-o 
întreprindere integrată vertical, statele 
membre pot decide să nu aplice alineatele 
(2)-(4) din prezentul articol. În aceste 
cazuri, statul membru în cauză se asigură 
că administratorul infrastructurii 
îndeplinește toate funcțiile menționate la 
articolul 3 alineatul (2) și are o 
independență organizațională și 
decizională efectivă față de orice 
întreprindere feroviară, în conformitate 
cu cerințele prevăzute la articolele 7a-7c.

eliminat

Or. en

Justificare

O întreprindere integrată vertical nu poate avea niciodată independența necesară dintre 
întreprinderea feroviară și administratorul infrastructurii și nu poate să asigure transparența 
deplină a fluxurilor financiare. Separarea instituțională este, prin urmare, singura soluție de 
a crea o piață feroviară europeană care funcționează bine.
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Amendamentul 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – subpunctul 5 
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care la data intrării în vigoare 
a prezentei directive administratorul 
infrastructurii face parte dintr-o 
întreprindere integrată vertical, statele 
membre pot decide să nu aplice alineatele
(2)-(4) din prezentul articol. În aceste 
cazuri, statul membru în cauză se asigură 
că administratorul infrastructurii 
îndeplinește toate funcțiile menționate la 
articolul 3 alineatul (2) și are o 
independență organizațională și decizională 
efectivă față de orice întreprindere 
feroviară, în conformitate cu cerințele 
prevăzute la articolele 7a-7c.

În cazul în care administratorul 
infrastructurii face parte dintr-o 
întreprindere integrată vertical, statele 
membre pot decide să nu aplice alineatele
(2)-(4) din prezentul articol. În aceste 
cazuri, statul membru în cauză se asigură 
că administratorul infrastructurii 
îndeplinește toate funcțiile menționate la 
articolul 3 alineatul (2) și are o 
independență organizațională și decizională 
efectivă față de orice întreprindere 
feroviară, în conformitate cu cerințele 
prevăzute la articolele 7a-7c.

Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să fie autorizate să aleagă, de asemenea, pe viitor între o separare a 
administratorului infrastructurii de întreprinderile feroviare sau o structură integrată.

Amendamentul 56
Frédéric Daerden

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/UE
Articolele 7 a-7 e

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. [...] eliminat
__________________
12 JO L 51, 23.2.2012, p. 51.

Or. en
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Amendamentul 57
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – subpunctul 1 
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
administratorul infrastructurii este 
organizat sub forma unui organism distinct 
din punct de vedere juridic de orice 
întreprindere feroviară sau societate 
holding care controlează astfel de 
întreprinderi și de orice alte entități juridice 
din cadrul unei întreprinderi integrate 
vertical.

Statele membre se asigură că 
administratorul infrastructurii este 
organizat sub forma unui organism distinct
și independent din punct de vedere juridic 
de orice întreprindere feroviară sau 
societate holding care controlează astfel de 
întreprinderi și de orice alte entități juridice 
din cadrul unei întreprinderi integrate 
vertical.

Or. fr

Amendamentul 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
administratorii infrastructurii instituie și 
organizează comitete de coordonare pentru 
fiecare rețea. Participarea în calitate de 
membri este deschisă cel puțin
administratorului infrastructurii, 
solicitanților cunoscuți în sensul articolului 
8 alineatul (3) și, la cerere, solicitanților 
potențiali, organizațiilor lor reprezentative, 
reprezentanților utilizatorilor serviciilor de 
transport de marfă și de călători și, dacă 
este relevant, autorităților regionale și 
locale. Reprezentanții statelor membre și 
organismul de reglementare în cauză sunt 
invitați la reuniunile comitetului de 

Statele membre se asigură că 
administratorii infrastructurii instituie și 
organizează comitete de coordonare pentru 
fiecare rețea. Participarea în calitate de 
membri este deschisă administratorului 
infrastructurii, solicitanților cunoscuți în 
sensul articolului 8 alineatul (3) și, la 
cerere, solicitanților potențiali, 
organizațiilor lor reprezentative, 
reprezentanților utilizatorilor serviciilor de 
transport de marfă și de călători și, dacă 
este relevant, autorităților regionale și 
locale. Reprezentanții statelor membre și 
organismul de reglementare în cauză sunt 
invitați la reuniunile comitetului de 
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coordonare în calitate de observatori. coordonare în calitate de observatori.

Or. en

Amendamentul 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2012/34/UE
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot limita dreptul de 
creare de servicii pentru călători noi sau 
modificate în temeiul contractelor publice 
atunci când contractele de servicii publice 
noi sau modificate afectează echilibrul 
economic al serviciilor existente furnizate 
de întreprinderile feroviare cărora li s-a 
acordat accesul la infrastructura 
feroviară în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2) din prezenta directivă. 

Or. en

Justificare

Statele membre pot limita dreptul de a crea un contract de servicii publice nou sau modificat 
dacă organismul de reglementare demonstrează potențialul impact economic al acestor 
contracte asupra unui serviciu furnizat de un operator cu acces direct.

Amendamentul 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2012/34/UE
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili dacă echilibrul economic al 
unui contract de servicii publice ar fi 

Pentru a stabili dacă echilibrul economic al 
unui contract de servicii publice sau al 
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compromis, organismul sau organismele de 
reglementare relevante menționate la 
articolul 55 efectuează o analiză economică 
obiectivă și își bazează decizia pe criterii 
prestabilite. Acest lucru este stabilit în 
urma unei cereri formulate de oricare 
dintre entitățile enumerate mai jos, în 
termen de o lună de la informarea privind 
serviciul de transport de călători avut în 
vedere menționat la articolul 38 alineatul
(4):

unui serviciu furnizat de întreprinderile 
feroviare cărora li s-a acordat accesul la 
infrastructura feroviară în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (2) din directivă 
în cazul creării unui contract de servicii 
publice nou sau modificarea unui 
contract de servicii publice existent ar fi 
compromis, organismul sau organismele de 
reglementare relevante menționate la 
articolul 55 efectuează o analiză economică 
obiectivă și își bazează decizia pe criterii 
prestabilite. Acest lucru este stabilit în 
urma unei cereri formulate de oricare 
dintre entitățile enumerate mai jos, în 
termen de o lună de la informarea privind 
serviciul de transport de călători avut în 
vedere menționat la articolul 38 alineatul
(4):

Or. en

Justificare

Potențialul impact economic al unui contract de servicii publice sau extinderea sferei de 
aplicare a unui contract de servicii publice existent pe un traseu pe care un operator de acces 
liber furnizează un serviciu ar trebui, de asemenea, evaluat de organismele de reglementare.

Amendamentul 61
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2012/34/UE
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili dacă echilibrul economic al 
unui contract de servicii publice ar fi 
compromis, organismul sau organismele de 
reglementare relevante menționate la 
articolul 55 efectuează o analiză economică 
obiectivă și își bazează decizia pe criterii 
prestabilite. Acest lucru este stabilit în 
urma unei cereri formulate de oricare 
dintre entitățile enumerate mai jos, în 
termen de o lună de la informarea privind 

Pentru a stabili dacă echilibrul economic și 
disponibilitatea și calitatea unui contract 
de servicii publice ar fi compromis, 
organismul sau organismele de 
reglementare relevante menționate la 
articolul 55 efectuează o analiză 
economică, socială și de mediu obiectivă –
inclusiv o analiză a condițiilor de ocupare 
a forței de muncă – și își bazează decizia 
pe criterii prestabilite. Acest lucru este 
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serviciul de transport de călători avut în 
vedere menționat la articolul 38 alineatul
(4):

stabilit în urma unei cereri formulate de 
oricare dintre entitățile enumerate mai jos, 
în termen de o lună de la informarea 
privind serviciul de transport de călători 
avut în vedere menționat la articolul 38 
alineatul (4):

Or. en

Amendamentul 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera b – litera da (nouă)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) întreprinderea feroviară căreia i s-a 
acordat accesul la infrastructura 
feroviară în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2) din prezenta directivă;

Or. en

Justificare

Potențialul impact economic al unui contract de servicii publice sau extinderea sferei de 
aplicare a unui contract de servicii publice existent pe un traseu pe care un operator de acces 
liber furnizează un serviciu ar trebui, de asemenea, evaluat de organismele de reglementare.

Amendamentul 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera c – litera d (nouă)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 11 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

întreprinderea feroviară care solicită 
accesul.

întreprinderea feroviară care solicită 
accesul sau căreia i s-a acordat accesul la 
infrastructura feroviară în conformitate 
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cu articolul 10 alineatul (2) din prezenta 
directivă;

Or. en

Justificare

Potențialul impact economic al unui contract de servicii publice sau extinderea sferei de 
aplicare a unui contract de servicii publice existent pe un traseu pe care un operator de acces 
liber furnizează un serviciu ar trebui, de asemenea, evaluat de organismele de reglementare.

Amendamentul 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera c
Directiva 2012/34/UE
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care organismul de 
reglementare decide că echilibrul 
economic al unui serviciu furnizat de 
întreprinderile feroviare cărora li s-a 
acordat accesul la întreprinderea 
feroviară în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2) din prezenta directivă, ar fi 
compromis de contractul de servicii 
publice nou sau modificat propus, acesta 
indică posibilele modificări la aceste 
contracte sau face recomandări pentru 
compensarea întreprinderii feroviare 
afectate.

Or. en

Justificare

Potențialul impact economic al unui contract de servicii publice sau extinderea sferei de 
aplicare a unui contract de servicii publice existent pe un traseu pe care un operator de acces 
liber furnizează un serviciu ar trebui, de asemenea, evaluat de organismele de reglementare.

Amendamentul 65
Elisabeth Schroedter
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7 – subpunctul 1 
Directiva 2012/34/UE
Articolul 13 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) 
nr. 1371/2007 și Directivei 2010/40/UE, 
statele membre pot solicita întreprinderilor 
feroviare care operează servicii de 
transport intern de călători să participe la 
un sistem comun de informații și de 
emitere integrată a biletelor pentru 
furnizarea biletelor, a biletelor directe și a 
rezervărilor, sau pot decide să confere 
autorităților relevante competența de a 
institui un astfel de sistem. Dacă este 
instituit un astfel de sistem, statele membre 
se asigură că el nu provoacă denaturări ale 
pieței și nu discriminează între 
întreprinderile feroviare, precum și că este 
administrat de o entitate juridică publică 
sau privată sau de o asociație a tuturor 
întreprinderilor feroviare care operează 
servicii de transport de călători.

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) 
nr. 1371/2007 și Directivei 2010/40/UE, 
statele membre solicită întreprinderilor 
feroviare care operează servicii de 
transport intern de călători să participe la 
un sistem comun de informații și de 
emitere integrată a biletelor pentru 
furnizarea biletelor, a biletelor directe și a 
rezervărilor, sau pot decide să confere 
autorităților relevante competența de a 
institui un astfel de sistem. Dacă este 
instituit un astfel de sistem, statele membre 
se asigură că el nu provoacă denaturări ale 
pieței și nu discriminează între 
întreprinderile feroviare, precum și că este 
administrat de o entitate juridică publică 
sau privată sau de o asociație a tuturor 
întreprinderilor feroviare care operează 
servicii de transport de călători.

Or. en

Amendamentul 66
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7 a (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Articolul 18 litera (d) se modifică 
după cum urmează: 
„(d) nu au fost sancționate pentru 
încălcări grave sau repetate cu privire la 
îndeplinirea obligațiilor impuse de 
legislația socială sau legislația muncii și 
acordurile colective, inclusiv obligațiile 
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impuse de protecția muncii și de legislația 
privind asigurările de sănătate, precum și 
de legislația vamală, în cazul unei 
companii care dorește să opereze 
transporturi transfrontaliere de mărfuri 
supuse procedurilor vamale.

Or. sv

Amendamentul 67
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7 b (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. La articolul 19 se adăugă următoarea 
literă:
„(e) s-a angajat să aplice, în statele 
membre respective în care întreprinderea 
dorește să își desfășoară activitatea, 
acorduri colective cu o valabilitate 
generală sau obișnuită într-un anumit 
sector în conformitate cu practica 
cutumiară din statele membre.” 

Or. sv

Amendamentul 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2012/34/UE
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un solicitant intenționează să ceară 
capacitate de infrastructură pentru a opera 
un serviciu de transport de călători, el 
informează administratorii infrastructurii și 
organismele de reglementare în cauză cu 

Dacă un solicitant intenționează să ceară 
capacitate de infrastructură pentru a opera 
un serviciu de transport de călători în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2) 
din prezenta directivă sau a opera un nou 
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cel puțin 18 luni înainte de intrarea în 
vigoare a graficului de circulație la care se 
referă cererea de capacitate. Pentru a 
permite organismelor de reglementare în 
cauză să evalueze impactul economic 
potențial asupra contractelor de servicii 
publice existente, organismele de 
reglementare se asigură că orice autoritate 
competentă care a atribuit un contract de 
servicii de transport de călători pe ruta 
respectivă, definit într-un contract de 
servicii publice, orice altă autoritate 
competentă interesată cu dreptul de a limita 
accesul în temeiul articolului 11 și orice 
întreprindere feroviară care execută 
contractul de servicii publice pe ruta 
serviciului de transport de călători 
respectiv sunt informate fără întârzieri 
nejustificate și cel târziu în termen de cinci 
zile.

contract nou sau modificat, el informează 
administratorii infrastructurii și 
organismele de reglementare în cauză cu 
cel puțin 18 luni înainte de intrarea în 
vigoare a graficului de circulație la care se 
referă cererea de capacitate. Pentru a 
permite organismelor de reglementare în 
cauză să evalueze impactul economic 
potențial asupra contractelor de servicii 
publice existente, sau asupra serviciului 
furnizat de întreprinderea feroviară 
căreia ii s-a acordat accesul la 
infrastructura feroviară în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (2) din prezenta 
directivă, organismele de reglementare se 
asigură că orice autoritate competentă care 
a atribuit un contract de servicii de 
transport de călători pe ruta respectivă, 
definit într-un contract de servicii publice,
sau un contract de servicii publice nou 
sau modificat pe un traseu definit în 
condiții de acces liber, orice altă autoritate 
competentă interesată cu dreptul de a limita 
accesul în temeiul articolului 11 și orice 
întreprindere feroviară care execută 
contractul de servicii publice pe ruta 
serviciului de transport de călători 
respectiv sau care furnizează un serviciu 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(2) din prezenta directivă informate fără 
întârzieri nejustificate și cel târziu în 
termen de cinci zile.

Or. en

Justificare

Potențialul impact economic al unui contract de servicii publice sau extinderea sferei de 
aplicare a unui contract de servicii publice existent pe un traseu pe care un operator de acces 
liber furnizează un serviciu ar trebui, de asemenea, evaluat de organismele de reglementare.

Amendamentul 69
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
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Directiva 2012/34/UE
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un solicitant intenționează să ceară 
capacitate de infrastructură pentru a opera 
un serviciu de transport de călători, el 
informează administratorii infrastructurii și 
organismele de reglementare în cauză cu 
cel puțin 18 luni înainte de intrarea în 
vigoare a graficului de circulație la care se 
referă cererea de capacitate. Pentru a 
permite organismelor de reglementare în 
cauză să evalueze impactul economic 
potențial asupra contractelor de servicii 
publice existente, organismele de 
reglementare se asigură că orice autoritate 
competentă care a atribuit un contract de 
servicii de transport de călători pe ruta 
respectivă, definit într-un contract de 
servicii publice, orice altă autoritate 
competentă interesată cu dreptul de a limita 
accesul în temeiul articolului 11 și orice 
întreprindere feroviară care execută 
contractul de servicii publice pe ruta 
serviciului de transport de călători 
respectiv sunt informate fără întârzieri 
nejustificate și cel târziu în termen de cinci 
zile.”

Dacă un solicitant intenționează să ceară 
capacitate de infrastructură pentru a opera 
un serviciu de transport de călători, el 
informează administratorii infrastructurii și 
organismele de reglementare în cauză cu 
cel puțin 18 luni înainte de intrarea în 
vigoare a graficului de circulație la care se 
referă cererea de capacitate. Pentru a 
permite organismelor de reglementare în 
cauză să evalueze impactul economic, 
social și de mediu potențial asupra 
contractelor de servicii publice existente, 
organismele de reglementare se asigură că 
orice autoritate competentă care a atribuit 
un contract de servicii de transport de 
călători pe ruta respectivă, definit într-un 
contract de servicii publice, orice altă 
autoritate competentă interesată cu dreptul 
de a limita accesul în temeiul articolului 11 
și orice întreprindere feroviară care execută 
contractul de servicii publice pe ruta 
serviciului de transport de călători 
respectiv sunt informate fără întârzieri 
nejustificate și cel târziu în termen de cinci 
zile.”

Or. en

Amendamentul 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2012/34/UE
Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2024, Comisia 
evaluează impactul prezentei directive 
asupra sectorului feroviar și transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 

Până la 31 decembrie 2020, Comisia 
evaluează impactul prezentei directive 
asupra sectorului feroviar și transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
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Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor un raport privind 
aplicarea directivei.

Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor un raport privind 
aplicarea directivei.

Or. en

Amendamentul 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2012/34/UE
Articolul 63 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2020, Comisia investighează și 
dacă organizația de piețe naționale ale 
muncii împiedică deschiderea pe viitor a 
pieței, integrarea și calitatea serviciilor 
furnizate clienților. Dacă este cazul, 
Comisia propune măsuri legislative noi 
pentru a asigura condiții echitabile de 
concurență pentru toate întreprinderile 
feroviare.

Or. en

Amendamentul 72
Frédéric Daerden

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La articolul 63 alineatul (1), se 
adaugă următorul paragraf:
Comisia evaluează, la cel mult 18 luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive, 
impactul său asupra dezvoltării pieței 
muncii pentru personalul de bord din 
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transportul feroviar.

Or. en

Justificare

Acest considerent propus este inspirat din amendamentul 35 al proiectului de raport al 
raportorului TRAN, recomandând Comisiei să analizeze impactul acestei directive asupra 
personalului feroviar. Această analiză ar trebui, totuși, să se aplice întregului personal 
feroviar (nu doar personalului de la bord) și ar trebui să rămână flexibilă în ceea ce privește 
acțiunile de monitorizare, dacă există, pe care Comisia ar trebui să fie încurajată să le 
propună.

Amendamentul 73
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre comunică Comisiei 
textul principalelor dispoziții de drept 
intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă.

(2) Statele membre comunică Comisiei 
textul principalelor dispoziții de drept 
intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă. Comisia 
elaborează un rezumat anual al acestor 
comunicări și îl prezintă, în toate limbile 
de lucru, Consiliului și Parlamentului.

Or. fr

Amendamentul 74
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă intră în vigoare în 
ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

(1) Prezenta directivă intră în vigoare în 
ziua următoare 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.
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