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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 pieței 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 sensibilă 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 foarte 
bine 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 infracțiune pentru transport inadecvat, 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 plan concurențial, 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 organismului național de reglementare cel mai mare grad de libertate posibil în 
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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 
statelor 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 introdusă pentru statele membre și extinsă pe o perioadă mult 
mai lungă (până în 2029) pentru a acorda decidenților politici ai Uniunii timpul 
necesar pentru recul și analiză 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 directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Aspectele transfrontaliere ar trebui să 
fie tratate în mod eficient între 
administratorii de infrastructură din 
diferitele state membre prin instituirea unei 
Rețele Europene a Administratorilor 
Infrastructurii.

(7) Este necesar să se îmbunătățească și 
să se consolideze cooperarea 
transfrontalieră dintre administratorii 
infrastructurilor. Aspectele 
transfrontaliere ar trebui să fie tratate în 
mod eficient între administratorii de 
infrastructură din diferitele state membre 
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prin instituirea unei Rețele Europene a 
Administratorilor Infrastructurii.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui să se analizeze cu mare 
seriozitate chestiunea îmbunătățirii 
siguranței căilor ferate în timpul 
procesului de deschidere a pieței pentru 
serviciile interne de transport feroviar de 
călători, în special când este vorba de 
reformarea structurilor integrate 
existente, pentru a evita introducerea 
unor noi obstacole administrative care să 
compromită menținerea și îmbunătățirea 
siguranței. 

Or. en

Amendamentul 3

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 combinația optimă de 
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servicii prin 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. fr

Amendamentul 4

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 mai bine și pe termen 
nedefinit împotriva efectelor nedorite ale 
deschiderii pieței și pentru a elabora 
răspunsuri comune la provocările care 
decurg din punerea în aplicare celui de al 
patrulea pachet feroviar. În acest context, 
impactul componentei psiho-sociale a 
schimbării asupra personalului afectat va 
trebui analizat în mod deosebit. 

Or. fr

Amendamentul 5

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 prevederilor 
Directivei 2005/47/CE a Consiliului din 



PA\943829RO.doc 7/17 PE516.642v01-00

RO

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 feroviar1, în special siguranța 
acestora. 
__________________
1 JO L 195, 27.07.2005, p. 15.

Or. fr

Amendamentul 6

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 
regulate 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. en
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Amendamentul 7

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 
naționale și acordurilor colective în 
vigoare, pentru a evita dumpingul social 
și concurența neloială.

Or. fr

Amendamentul 8

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 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 
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facilita mobilitatea lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 9

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 
personalul de bord din transportul 
feroviar și să propună noi măsuri 
legislative privind certificarea acestui 
personal de bord.

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 19 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19g) Organismul național de 
reglementare ar trebui să aprobe 
modalitățile de transfer al personalului 
sau să solicite modificări ale acestora. 
Acest lucru ar putea include recurgerea la 
dreptul de renunțare în cazul personalului 
care urmează să fie transferat. La luarea 
deciziei, organismul de reglementare ar 
trebui să încerce să evite transferul de 
informații sensibile de la gestionarul 
infrastructurii către o altă entitate din 
cadrul întreprinderii integrate.

Or. fr
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Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
administratorul infrastructurii îndeplinește 
toate funcțiile menționate la articolul 3 
punctul (2) și este independent de orice 
întreprindere feroviară.

Statele membre pot utiliza orice mijloace 
consideră de cuviință pentru a se asigura
că administratorul infrastructurii 
îndeplinește toate funcțiile menționate la 
articolul 3 punctul (2) și este independent 
de orice întreprindere feroviară.

Or. fr

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta independența 
administratorului infrastructurii, statele 
membre se asigură că administratorii 
infrastructurii sunt organizați în cadrul unei 
entități care să fie distinctă din punct de 
vedere juridic de orice întreprindere 
feroviară.

Pentru a garanta independența 
administratorului infrastructurii, statele 
membre se asigură că administratorii 
infrastructurii sunt organizați în cadrul unei 
entități care să fie distinctă din punct de 
vedere juridic de orice întreprindere 
feroviară, în limitele necesare pentru a 
evita birocrația dintre entități și pentru a 
facilita investițiile în rețea pentru a 
asigura un serviciu de calitate, fără a 
crește costurile de funcționare.

Or. fr
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 b – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Administratorul infrastructurii are propriul 
său personal și are un sediu separat de 
celelalte entități juridice din cadrul 
întreprinderii integrate vertical. Accesul la 
sistemele de informații este protejat pentru 
a asigura independența administratorului 
infrastructurii. Regulamentele interne sau 
contractele de muncă limitează în mod 
clar contactele cu celelalte entități juridice 
din cadrul întreprinderii integrate vertical 
la comunicările oficiale legate de 
exercitarea funcțiilor administratorului 
infrastructurii care sunt de asemenea 
exercitate în legătură cu alte întreprinderi 
feroviare din afara întreprinderii 
integrate vertical. Transferul altor categorii 
de personal decât cel menționat la litera (c) 
între administratorul infrastructurii și 
celelalte entități juridice din cadrul 
întreprinderii integrate vertical este posibil 
numai dacă se poate garanta faptul că nu 
vor fi transmise informații sensibile între 
administrator și entitățile respective.

Administratorul infrastructurii are propriul 
său personal și are un sediu separat de 
celelalte entități juridice din cadrul 
întreprinderii integrate vertical. Accesul la 
sistemele de informații este protejat pentru 
a asigura independența administratorului 
infrastructurii. Transferul altor categorii de 
personal decât cel menționat la alineatul 
(4) între administratorul infrastructurii și 
celelalte entități juridice din cadrul 
întreprinderii integrate vertical este posibil 
numai dacă se poate garanta faptul că nu 
vor fi transmise informații sensibile între 
administrator și entitățile respective.

Administratorul infrastructurii poate 
coopera cu alte entități din cadrul 
întreprinderii integrate vertical în ceea ce 
privește dezvoltarea sistemelor lor de 
informații, cu condiția să fie garantat că 
informațiile sensibile deținute de 
administratorul infrastructurii sunt 
protejate în mod corespunzător.
Organismul de reglementare aprobă sau 
solicită modificări ale dispozițiilor privind 
punerea în aplicare a prezentului alineat 
primul și al doilea paragraf pentru a 
garanta independența administratorului 
infrastructurii. Organismul de 
reglementare poate solicita întreprinderii 
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integrate să îi pună la dispoziție orice 
informații necesare.

Or. fr

Justificare

Propunerea Comisiei este prea prescriptivă. Organismul de reglementare ar trebui să se 
asigure că, în ceea ce privește sediile, sistemele informatice și personalul, altul decât 
personalul de conducere, dispozițiile garantează independența administratorului 
infrastructurii. Aceste dispoziții pot varia de la un stat membru la altul.

Amendamentul 14

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

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 
coordonare în calitate de observatori.

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 
- inclusiv reprezentanților salariaților lor, 
reprezentanților utilizatorilor serviciilor de 
transport de marfă și de călători și ai 
lucrătorilor din sectorul feroviar și, dacă 
este relevant, autorităților regionale și 
locale. Reprezentanții statelor membre și 
organismul de reglementare în cauză sunt 
invitați la reuniunile comitetului de 
coordonare în calitate de observatori.

Or. fr



PA\943829RO.doc 13/17 PE516.642v01-00

RO

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 e – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rețeaua participă la activitățile de 
monitorizare a pieței menționate la 
articolul 15 și efectuează o analiză 
comparativă a eficienței administratorilor 
infrastructurii pe baza unor indicatori și 
criterii de calitate comune, precum 
fiabilitatea, capacitatea, disponibilitatea, 
punctualitatea și siguranța rețelelor lor, 
calitatea și utilizarea activelor, întreținerea, 
reînnoirile, ameliorările, investițiile și 
eficiența financiară.

Rețeaua participă la activitățile de 
monitorizare a pieței menționate la 
articolul 15 și efectuează o analiză 
comparativă a eficienței administratorilor 
infrastructurii pe baza unor indicatori și 
criterii de calitate comune, precum 
fiabilitatea, capacitatea, disponibilitatea,
accesibilitatea, punctualitatea și siguranța 
rețelelor lor, calitatea și utilizarea activelor, 
întreținerea, reînnoirile, ameliorările,
cooperarea transfrontalieră pentru 
eliminarea blocajelor, investițiile și 
eficiența financiară.

Or. fr

Amendamentul 16

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

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 
serviciul de transport de călători avut în 
vedere menționat la articolul 38 alineatul 

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 - inclusiv situația din domeniul 
ocupării forței de muncă - și își bazează 
decizia pe criterii prestabilite.
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(4):

Evaluarea unei eventuale periclitări a 
echilibrului economic al contractului de 
servicii publice ține seama de criterii 
predeterminate, cum ar fi impactul asupra 
profitabilității serviciilor incluse într-un 
contract de servicii publice, inclusiv 
efectele asupra costului net suportat de 
autoritatea publică competentă care a 
atribuit contractul, cererea din partea 
călătorilor, stabilirea prețului biletelor, 
regimul de eliberare a biletelor, poziția și 
numărul stațiilor, precum și orarul și 
frecvența noului serviciu propus, care 
sunt stabilite de organismul de 
reglementare menționat la articolul 55, în 
conformitate cu măsurile de punere în 
aplicare menționate la prezentul articol 
alineatul (4). Evaluarea demonstrează și 
dacă viabilitatea serviciilor prestate în 
cadrul contractului de servicii publice este 
afectată. Se consideră că echilibrul este 
compromis atunci când se poate 
demonstra că este amenințată 
fezabilitatea economică a prestării acestor 
servicii publice la un nivel de calitate 
rezonabil.
În conformitate cu evaluarea respectivă și 
cu decizia organismului de reglementare 
competent, statele membre pot autoriza, 
modifica sau refuza accesul solicitat la 
serviciile de transport de călători, în 
conformitate cu analiza economică și cu 
dreptul Uniunii și principiile egalității și 
nediscriminării. Organismul sau 
organismele de reglementare stabilesc 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. fr
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Justificare

Criteriile care definesc echilibrul economic trebuie detaliate. Textul se inspiră din 
considerentul 21 din Directiva 2012/34/UE și din orientările interpretative din 2010 ale 
Comisiei.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. La articolul 15, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„Comisia ia măsurile necesare pentru 
monitorizarea condițiilor tehnice, 
economice și de lucru și a evoluțiilor de 
pe piața transportului feroviar în 
Uniune.”

Or. en

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. La articolul 19, se adaugă următorul 
punct:
„(da) se angajează să aplice convențiile 
colective reprezentative din statele 
membre în care întreprinderea dorește să 
opereze;”

Or. fr

Justificare

Dacă piața transportului feroviar de călători trebuie să devină mai deschisă, trebuie 
îmbunătățite și cerințele de bună reputație în ceea ce privește respectarea condițiilor de 
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muncă pe care o întreprindere feroviară trebuie să le respecte pentru a obține o licență, 
pentru a evita deteriorarea condițiilor de muncă din cauza concurenței sporite.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 2 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 
transportul feroviar. Comisia trebuie să 
propună imediat noi măsuri legislative 
privind certificarea personalului de bord 
respectiv.

Or. fr

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Până la 31 decembrie 2024, Comisia 
evaluează impactul prezentei directive 
asupra sectorului feroviar și transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor un raport privind 
aplicarea directivei.

Până la 31 decembrie 2024, Comisia 
evaluează impactul prezentei directive 
asupra sectorului feroviar și transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor un raport privind 
aplicarea directivei. Această evaluare ține 
seama de opiniile exprimate de partenerii 
sociali în cadrul comitetului pentru dialog 
social competent al Uniunii.
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