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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Diversele liberalizări ale sectoarelor serviciilor realizate de Uniunea Europeană de zeci de ani, 
inclusiv în sectorul transporturilor feroviare, au drept punct de pornire punerea în aplicare a 
articolului 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, sunt o parte 
integrantă din proiectul său.

Acest obiectiv de realizare a unei piețe comune nu trebuie să constituie un scop în sine, ci ar 
trebui să vizeze mai degrabă scăderea costului serviciilor pentru consumatori, menținând, în 
același timp, un nivel ridicat de calitate a serviciilor, care să fie accesibile tuturor.

Din perspectiva anilor ce s-au scurs, se pare că diversele mișcări de liberalizare a unor 
sectoare ale căror servicii au fost asigurate în mod istoric de operatori publici prin monopoluri 
naționale de exploatare nu au satisfăcut acest obiectiv dublu.

Până și în sectorul transporturilor feroviare există exemple de nemulțumire:
 În cazul transportului internațional de călători, care este deschis concurenței din 2010, 

creșterea concurenței nu a dus la scăderea semnificativă a prețurilor și a dus la 
închiderea unor vechi linii transfrontaliere care nu funcționau după modelul liniilor de 
mare viteză. De altfel, sectorul nu a cunoscut creșterea așteptată, cotele de piață 
trebuind să fie câștigate mai degrabă pe plan intermodal decât intramodal.

 În ceea ce privește transportul național de călători în Marea Britanie, statul membru 
cel mai avansat în ceea ce privește legislația de liberalizare: CESE subliniază cu 
fermitate nemulțumirea utilizatorilor britanici și nevoia recurentă de implicare a 
statului în integrarea sectorului (tarife, distribuție, orare...).

 În cazul transportului național de călători în ansamblul Uniunii au fost introduse nu 
mai puțin de 15 proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor ca urmare a 
transpunerii neadecvate, lucru care demonstrează ritmul prea susținut al acestei 
liberalizări care, pentru a participa la construirea proiectului european, trebuie să fie 
realizată fără a aduce atingere modelelor naționale care au furnizat cetățenilor un 
model de calitate timp de multe decenii. 

Ținând seama de aceste fapte, raportorul consideră că nu a fost demonstrată necesitatea unei 
aprofundări a liberalizării sectorului transportului feroviar de călători și a încercat, prin 
amendamentele sale, să atenueze riscul consecințelor negative pentru cetățeni, în special 
pentru lucrătorii din sector, pe mai multe planuri:

 o guvernanță cât se poate de integrată: chiar dacă separarea strictă a administratorilor 
de infrastructuri și a transportatorilor este fondată pe aspectele legate de concurență, 
temerile pe care acest lucru le suscită în cadrul organizațiilor de utilizatori, al 
sindicatelor din sector sau al operatorilor „istorici” invită raportorul să adopte o 
abordare nuanțată. Este foarte probabil că aceasta va antrena diminuarea utilizării în 
comun a resurselor pentru investițiile materiale și creșterea birocrației, lucru care este 
nefast pentru calitatea serviciilor și pentru siguranța utilizatorilor. Prin urmare, 
raportorul a ales să acorde autorității naționale de reglementare cel mai mare grad de 
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libertate posibil în domeniu, în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 28 februarie 2013;

 cel mai mare grad de libertate posibil pentru statele membre în ceea ce privește 
alegerea între procedurile de ofertare și atribuirea directă a concesionărilor de servicii 
publice prin creșterea substanțială a plafoanelor;

 introducerea în planurile naționale pentru transportul public durabil, în ceea ce 
privește aspectele sale sociale și de mediu, a unor norme de protecție a utilizatorilor, a 
lucrătorilor și a mediului, facilitând, astfel, introducerea acestor criterii calitative,
sociale și de mediu în procedurile de ofertare;

 consolidarea protecției lucrătorilor prin oferirea unor posibilități extinse de transfer a 
personalului în cadrul noii întreprinderi concesionare a unui serviciu public: prin 
consolidarea dialogului social în cadrul structurilor; prin clarificarea dreptului social 
aplicabil personalului de bord, în special prin certificarea acestuia; prin solicitarea ca 
statele membre să instituie responsabilitatea socială solidară a ofertantului și a 
subcontractanților săi, pentru a evita dumpingul social;

 reciprocitatea necesară în ceea ce privește deschiderea piețelor între statele membre;

 o perioadă tranzitorie de punere în aplicare pentru statele membre și extinsă pe o 
perioadă mult mai lungă (până în 2029) pentru a acorda decidenților politici ai Uniunii 
timpul necesar pentru a evalua și analiza situația înainte de a avansa în cadrul 
procesului de liberalizare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Transportul feroviar joacă un rol 
esențial atât din punct de vedere social, 
cât și al mediului, precum și în ceea ce 
privește planificarea în materie de 
mobilitate și poate să contribuie cu mult 
mai mult la transportul de călători de la 
nivel european. În acest sens, investițiile 
în cercetare, în infrastructură și în 
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materialul rulant pot să contribuie în mod 
semnificativ la o nouă creștere și să ducă, 
prin urmare, la creșterea gradului de 
ocupare a forței de muncă în mod direct 
în sectorul transportului feroviar și în 
mod indirect, prin sporirea mobilității 
lucrătorilor din alte sectoare. Transportul 
feroviar poate deveni o ramură 
industrială modernă principală a Uniunii, 
cu condiția ca statele membre să ajungă 
la un acord cu privire la consolidarea 
cooperării.

Or. en

Amendamentul 2

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. Este necesar ca 
această politică să fie stabilită în toate 
planurile pentru un transport public
durabil, 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.

Or. fr
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Amendamentul 3

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 înaltă calitate, 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 4

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Procedurile competitive de atribuire a 
contractelor, bazate pe calitate, mai 
degrabă decât pe principiul celui mai mic 
preț, contribuie la evitarea dumpingului 
social asociat adesea cu ofertele mai 
ieftine, datorate economiilor realizate pe 
seama angajaților: salarii mai mici, 
program de lucru prelungit, personal 
redus. 

Or. en
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Amendamentul 5

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 
nu ar trebui să se aplice numai în cazul 
statelor membre, ci și al întreprinderilor 
din țări terțe care doresc să participe la 
procedurile de atribuire a contractelor din 
cadrul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 6

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, care să țină însă 
seama de situația specifică din fiecare 
țară.

Or. fr

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a crea condiții-cadru care să 
permită ca societatea să beneficieze pe 

(11) Pentru a crea condiții-cadru care să 
permită ca societatea să beneficieze pe 
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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.

deplin de o ofertă de înaltă calitate de 
servicii de transport feroviar intern de 
călători, este important ca statele membre 
să garanteze un nivel ridicat de protecție 
socială pentru personalul operatorilor de 
servicii publice în fața dumpingului 
social.

Or. en

Amendamentul 8

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 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. en
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Amendamentul 9

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. 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. en

Amendamentul 10

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 poată avea obligația 
de a le plăti lucrătorilor toate drepturile 
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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. en

Amendamentul 11

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.

eliminat

Or. fr

Justificare

Având în vedere propunerea de modificare a articolului 8 alineatul (2) primul paragraf, 
conținutul acestui considerent este inutil.

Amendamentul 12

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 

(15) Pregătirea întreprinderilor feroviare 
pentru procedurile competitive de atribuire 
a contractelor de servicii publice necesită 
un anumit timp suplimentar care să permită 
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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.

o restructurare internă sustenabilă a 
întreprinderilor cărora astfel de contracte le 
erau atribuite în mod direct în trecut. Prin 
urmare, acestea ar trebui să ia deja măsuri
în vederea introducerii treptate a acestei 
modalități de atribuire, dar ar trebui să fie 
obligate abia din 2029 să atribuie toate
contractele de servicii publice din sectorul 
transportului feroviar public de călători 
conform procedurilor de atribuire din 
prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planuri de transport public și obligații de
serviciu public

Planuri pentru un transport public durabil 
din punctul de vedere al aspectelor 
sociale, economice și de mediu și obligații 
de serviciu public.

Or. fr

Justificare

Ar trebi subliniat caracterul durabil din toate punctele de vedere al acestor planuri.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

norme aplicabile privind drepturile 
călătorilor;
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Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

norme aplicabile privind protecția socială 
și ocuparea forței de muncă

Or. en

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

norme aplicabile privind protecția 
mediului;

Or. en

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Atunci când elaborează planurile de 
transport public, autoritățile competente 
iau în considerare, în special, normele 

Pentru a asigura condiții concurențiale 
transparente și comparabile între 
operatori și pentru a evita riscul 
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aplicabile privind drepturile pasagerilor, 
protecția socială, ocuparea forței de 
muncă și protecția mediului.

dumpingului social, autoritățile 
competente pot impune standarde de 
calitate specifice în domeniul social și al 
serviciilor.

Or. en

Justificare

Pentru a acorda o importanță mai mare acestor aspecte, ele sunt incluse la punctele 
relevante de articolul 2a. Textul nou este necesar pentru a se impune cu mai multă autoritate.

Amendamentul 18

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 cu 
privire la standardele de calitate ce 
trebuie îndeplinite și metodele adecvate, 
în vederea îndeplinirii obiectivelor 
planului de transport public;

Or. fr

Justificare

Clarificare necesară a conceptului „adecvat”.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Evaluarea caracterului adecvat 
menționat la punctul (b) analizează dacă 
o intervenție publică în furnizarea 

eliminat
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transportului pentru călători este o 
modalitate adecvată de a îndeplini 
obiectivele planurilor de transport public.

Or. fr

Justificare

Întrucât explicațiile privind caracterul adecvat sunt incluse la articolul 2a alineatul (3) litera 
(b) deci pot să fie eliminate aici.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) îndeplinesc obiectivele planului de 
transport public în modul cel mai eficient și 
asigurând o înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 21

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 și 
organizațiile reprezentative de pasageri și 
de salariați, în legătură cu specificațiile 
respective, și ține cont de pozițiile acestora.

Or. fr
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Justificare

Autoritățile competente ar trebui să organizeze o consultare la care să participe și 
organizațiile reprezentative de călători și de salariați, nu să le consulte pe acestea numai 
după caz.

Amendamentul 22

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 comunitar, inclusiv contractelor 
colective încheiate de partenerii sociali, 
autoritățile competente solicită ca 
operatorul de servicii publice să garanteze 
că personalul angajat anterior va presta 
servicii pe ale căror drepturi personalul 
respectiv ar fi fost îndreptățit să le 
primească dacă transferul s-ar fi făcut 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 cu personalul 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. en
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Amendamentul 23

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.

(6) 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, stabilesc criterii sociale 
și calitative și le includ în caietele de 
sarcini și în contractele de servicii publice, 
indiferent de modalitatea de atribuire.

Or. fr

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 4 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă alineatul (7a) (nou):
„Statele membre iau măsuri pe o bază 
nediscriminatorie pentru a se asigura că 
un operator care solicită unei alte 
întreprinderi să furnizeze servicii în 
numele său poate fi trasă la răspundere 
concomitent cu subcontractantul sau în 
locul acestuia în ceea ce privește 
drepturile lucrătorilor și/sau contribuțiile 
la securitatea socială care li se cuvin în 
fondurile sau instituțiile comune ale 
partenerilor sociali.
Răspunderea menționată la prezentul 
alineat este limitată la drepturile 
lucrătorilor obținute pe durata relației 
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contractuale dintre contractant și 
subcontractanții săi.
Alineatul (7) nu aduce atingere normelor 
mai stricte legate de răspundere în 
legislația națională.”

Or. en

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) (-a) Se introduce următorul alineat:
„(3a) Autoritatea competentă poate refuza 
participarea la procedurile competitive 
operatorii din țările terțe în cazul în care 
țările terțe în cauză refuză 
întreprinderilor din statele membre 
participarea la procedurile lor 
competitive.”

Or. fr

Justificare

În cazul în care un stat terț nu și-a deschis piața pentru statele membre ale UE, acesta nu ar 
trebui să aibă posibilitatea de a participa la proceduri competitive de atribuire a contractelor 
în statele din UE.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 dacă valoarea anuală medie estimată este: 
sub 1 000 000 EUR sau sub 5 000 000

dacă valoarea anuală medie estimată este: 
sub 2 000 000 EUR sau sub 10 000 000 



PE516.641v01-00 18/21 PA\943827RO.doc

RO

EUR în cazul unui contract de servicii 
publice care include transportul public 
feroviar sau

EUR în cazul unui contract de servicii 
publice care include transportul public 
feroviar sau

Or. en

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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.

dacă aceste contracte se referă la furnizarea 
anuală a mai puțin de 600 000 km de 
servicii publice de transport de călători sau 
mai puțin de 500 000 km în cazul unui 
contract de servicii publice care include 
transportul public feroviar.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 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.

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 3 000 000 EUR, fie la 
prestarea anuală de servicii publice de 
transport de călători pe mai puțin de 
900 000 km.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b

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. en

Justificare

Scopul propunerii este eliminarea articolului 5 alineatul (6) și înlocuirea sa cu textul de față; 
cu toate acestea, alineatul (6) inițial trebuie menținut, iar acest text nou poate fi adăugat 
după aceea.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se introduce următorul alineat 6a 
(nou):
(6) 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 
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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

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se conformează 
articolului 5 alineatul (3) începând cu 
3 decembrie 2019. Toate contractele de 
servicii publice pentru alte moduri de 
transport pe șine și de transport rutier 
trebuie să fi fost atribuite în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (3) cel târziu până 
la 3 decembrie 2019. În perioada de 
tranziție care se va încheia la 3 decembrie 
2019, statele membre iau măsuri pentru a 
se conforma treptat articolului 5 alineatul
(3) cu scopul de a evita probleme 
structurale grave legate în special de 
capacitatea de transport.

Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice
care se referă la alte moduri de transport 
pe șine, precum metrourile sau 
tramvaiele, și la transportul rutier se 
conformează articolului 5 începând cu 
3 decembrie 2019. De la 3 decembrie 
2029, contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători se 
atribuie în conformitate cu articolul 5. În
perioadele de tranziție, statele membre iau 
măsuri pentru a se conforma treptat 
articolului 5 alineatul (3) cu scopul de a 
evita probleme structurale grave legate în 
special de capacitatea de transport.

Or. fr

Justificare

Unele țări nu mai aplică mai deloc atribuirea pe baza procedurii competitive de atribuire 
menționate la articolul 5 alineatul (3) în cazul transportului public feroviar de călători și de 
aceea este necesar ca termenul-limită să fie extins la anul 2029.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a

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 înainte de data de 3
decembrie 2029 pot continua până la data 
lor de expirare.

Or. fr


