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Amendamentul 7
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. cs

Amendamentul 8
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a facilita pregătirea procedurilor 
de atribuire a contractelor, stimulând astfel 
concurența, este necesar ca autoritățile 
competente să se asigure că toți operatorii 
de servicii publice interesați să prezinte o 
ofertă primesc anumite informații privind 
serviciile de transport și infrastructura 
acoperite de contractele de servicii publice.

(8) Pentru a facilita pregătirea procedurilor 
de atribuire a contractelor, stimulând astfel 
concurența, este necesar ca autoritățile 
competente să se asigure că toți operatorii 
de servicii publice interesați să prezinte o 
ofertă primesc anumite informații privind 
serviciile de transport și infrastructura 
acoperite de contractele de servicii publice, 
astfel încât aceștia să nu fie dezavantajați 
de autoritățile contractante în raport cu 
ceilalți participanți.

Or. cs
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Amendamentul 9
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Principiul reciprocității reprezintă un 
mijloc important de a combate orice 
denaturare a concurenței și ar trebui să se 
aplice întreprinderilor din țări terțe care 
doresc să participe la procedurile de 
atribuire a contractelor din Uniune.

Or. de

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 10
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar ca autoritățile 
competente să faciliteze accesul 
operatorilor de servicii publice la 
materialul rulant feroviar, prin măsuri 
adecvate și eficace, atunci când piața nu 
asigură realizarea acestui obiectiv în 
condiții economice și nediscriminatorii 
corespunzătoare.

(12) Ar trebui ca autoritățile competente să 
faciliteze accesul operatorilor de servicii 
publice la materialul rulant feroviar, atunci 
când piața nu asigură realizarea acestui 
obiectiv în condiții economice și 
nediscriminatorii corespunzătoare. În 
contextul dat, acestea ar trebui, totuși, să 
se asigure că nu favorizează unii 
operatori în detrimentul altora.

Or. cs
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Amendamentul 11
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 12
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În contextul modificării 
Regulamentului (CE) nr. 994/98 
(regulamentul de abilitare), Comisia a 
propus, de asemenea, modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 
[COM(2012) 730/3]. Pentru a armoniza 
abordarea în ceea ce privește exceptarea 
pe categorii în domeniul ajutoarelor de 
stat și în conformitate cu procedurile 
prevăzute la articolul 108 alineatul (4) și 
la articolul 109 din tratat, este necesar ca 
ajutoarele acordate pentru coordonarea 
transporturilor sau compensarea 
anumitor obligații inerente noțiunii de 
serviciu public, menționate la articolul 93 

eliminat
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din tratat, să fie incluse în domeniul de 
aplicare al regulamentului de abilitare.

Or. de

Justificare

Transferarea principiului exceptării de la obligația de notificare pentru plățile compensatorii 
într-un alt set de dispoziții ar schimba total logica regulamentului privind obligațiile de 
serviciu public, riscând să creeze insecuritate juridică în domeniul serviciilor publice de 
transport de călători.

Amendamentul 13
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul 1370/2007/CE
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) prin „autoritate locală competentă” se 
înțelege orice autoritate competentă a cărei 
zonă de competență teritorială nu 
corespunde teritoriului unui stat membru 
sau care acoperă necesitățile unei regiuni, 
ale unui centru urban sau ale unei zone 
rurale, inclusiv la nivel transfrontalier;

Or. de

Justificare

Definiția trebuie formulată mai clar, pentru a lua în considerare constituirea autorităților de 
transport cu responsabilități transfrontaliere. În plus, prezentul regulament trebuie să se 
aplice în mod explicit și regiunilor.

Amendamentul 14
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a



AM\1002871RO.doc 7/15 PE519.487v01-00

RO

Regulamentul 1370/2007/CE
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) prin „autoritate locală competentă” se 
înțelege orice autoritate competentă a cărei 
zonă de competență teritorială nu 
corespunde teritoriului național și care 
acoperă necesitățile unui anumit loc, de 
exemplu, ale unei comunități, ale unui 
oraș, ale unui centru urban sau ale unei 
zone rurale;

Or. cs

Amendamentul 15
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul 1370/2007/CE
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sfera de aplicare a obligațiilor de serviciu 
public exclude toate serviciile de transport 
public care depășesc ceea ce este necesar 
pentru a obține efecte de rețea la nivel 
local, regional sau subnațional.

Sfera de aplicare a obligațiilor de serviciu 
public include toate serviciile de transport 
public care creează efecte de rețea la nivel 
local, regional sau subnațional; astfel de 
efecte de rețea pot fi generate prin unirea 
unor linii mai rentabile cu linii mai puțin 
rentabile;

Or. de

Justificare

În cadrul unui contract de servicii publice, o linie de cale ferată regională care realizează un 
echilibru economic sau care generează profituri ar trebui unită cu linii care înregistrează 
pierderi, astfel încât câștigurile obținute să poată contribui la finanțarea acestora din urmă 
și, dacă este cazul, să se poată optimiza mijloacele tehnice necesare funcționării.
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Amendamentul 16
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul 1370/2007/CE
Articolul 2 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritățile competente stabilesc și 
actualizează regulat planuri de transport 
public de călători care acoperă toate 
modurile de transport relevante pentru 
teritoriul pentru care ele sunt responsabile. 
Aceste obligații se aplică exclusiv 
aglomerărilor urbane cu peste 100 000 de 
locuitori. Aceste planuri de transport 
public definesc obiectivele politicii de 
transport public și mijloacele de realizare a 
acestora, acoperind toate modurile de 
transport relevante pentru teritoriul pentru 
care ele sunt responsabile. Planurile includ 
cel puțin:

Or. de

Justificare

Planurile pentru transportul public de călători pot implica obligații suplimentare majore, 
fără a avea însă niciun efect asupra liniilor principale convenite în cadrul amenajării 
teritoriului. Această obligație ar trebui limitată la aglomerările urbane de o anumită 
dimensiune.

Amendamentul 17
Oldřich Vlasák

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente stabilesc și 
actualizează regulat planuri de transport 

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

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

Or. cs

Amendamentul 18
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul 1370/2007/CE
Articolul 2 a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cerințele de bază care trebuie 
îndeplinite de oferta de transporturi 
publice, precum accesibilitatea, 
conectivitatea teritorială, securitatea, 
interconectările modale și intermodale în 
principalele noduri, caracteristicile ofertei 
precum principiile care stau la baza 
proiectării orarului și frecvența serviciilor;

Or. de

Amendamentul 19
Joachim Zeller

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

(ea) cerințele referitoare la coeziunea 
socială și teritorială;

Or. de

Amendamentul 20
Joachim Zeller

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Planurile de transport public se prezintă 
organismului de reglementare în vederea 
avizării, cu o lună înainte de publicare.
Autoritățile competente coordonează 
informațiile cuprinse în planurile de 
transport respective și elaborează planuri 
comune de transport pentru serviciile de 
transport regionale transfrontaliere.

Or. de

Justificare

Trebuie încurajate intermodalitatea și coordonarea transfrontalieră.

Amendamentul 21
Joachim Zeller
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul 1370/2007/CE
Articolul 2 a (nou) – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Furnizorii de servicii de transport 
existenți sunt ținuți de obligația de a 
furniza autorităților competente, la 
cerere, datele necesare în interval de o 
lună. Același lucru este valabil în cazul 
unei cereri formulate de autoritățile unui 
stat învecinat.

Or. de

Justificare

În sectorul transportului public sunt necesare date exacte legate de dezvoltarea piețelor 
pentru fiecare mod de transport. Participanții de pe piață dispun de cele mai importante 
surse de informații, pe care trebuie să le pună la dispoziția autorităților relevante.

Amendamentul 22
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera d
Regulamentul 1370/2007/CE
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile competente pun la 
dispoziția tuturor părților interesate 
informațiile relevante pentru pregătirea 
unei oferte în cadrul unei proceduri 
competitive de atribuire. Acestea includ 

(8) Autoritățile competente pun la 
dispoziția tuturor părților interesate 
informațiile relevante pentru pregătirea 
unei oferte în cadrul unei proceduri 
competitive de atribuire. Administratorii 
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informații privind cererea din partea 
călătorilor, tarifele, costurile și veniturile 
legate de transportul public de călători 
acoperit de procedura de atribuire a 
contractelor, precum și detalii privind 
specificațiile infrastructurii relevante 
pentru operarea vehiculelor necesare sau a 
materialului rulant, pentru a le permite 
părților interesate să realizeze planuri de 
afaceri bine informate. Administratorii 
infrastructurii feroviare susțin autoritățile 
competente în ceea ce privește furnizarea 
tuturor specificațiilor relevante privind 
infrastructura. Neîndeplinirea dispozițiilor 
prevăzute mai sus face obiectul controlului 
juridic prevăzut la articolul 5 alineatul (7).

infrastructurii și, în special, operatorii 
feroviari care execută sau au executat 
contractul de serviciu public trebuie să 
ajute autoritățile competente în furnizarea 
informațiilor. Aceștia sunt responsabili 
pentru corectitudinea datelor transmise 
autorităților competente sub rezerva 
respectării confidențialității privind 
tranzacțiile. Acestea includ informații 
privind cererea din partea călătorilor, 
tarifele, costurile și veniturile legate de 
transportul public de călători acoperit de 
procedura de atribuire a contractelor, 
precum și detalii privind specificațiile 
infrastructurii relevante pentru operarea 
vehiculelor necesare sau a materialului 
rulant, pentru a le permite părților 
interesate să realizeze planuri de afaceri 
bine informate. Administratorii 
infrastructurii feroviare susțin autoritățile 
competente în ceea ce privește furnizarea 
tuturor specificațiilor relevante privind 
infrastructura. Neîndeplinirea dispozițiilor 
prevăzute mai sus face obiectul controlului 
juridic prevăzut la articolul 5 alineatul (7). 
Actualul administrator al unei linii sau al 
unei rețele, care face obiectul unor 
proceduri competitive de atribuire, 
furnizează în mod gratuit, complet și 
exact autorității competente informațiile 
necesare pregătirii unei oferte, în special 
în ceea ce privește cererea și veniturile 
generate de transportul de persoane. 
Operatorul feroviar și administratorul 
infrastructurii anteriori plătesc 
compensații celorlalți administratori 
pentru orice pierdere suferită de aceștia 
ca urmare a ofertelor depuse în baza unor 
informații false sau incomplete.

Or. de

Justificare

Informațiile furnizate de administratorul infrastructurii nu sunt suficiente, pentru că nu 
cuprind datele comerciale ale operatorului feroviar. Fostul și actualul furnizor de servicii și, 
în special, operatorii tradiționali, trebuie să furnizeze informații corespunzătoare pentru a se 
asigura astfel un acces nediscriminatoriu la informații. Acest lucru este necesar pentru că, în 
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caz contrar, autoritățile competente ar fi ținute de obligații pe care nu le pot îndeplini.

Amendamentul 23
Joachim Zeller

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) se introduce următorul alineat:

„(3a) Autoritățile competente pot să nu 
includă în procedurile competitive de 
atribuire operatori din țări terțe în cazul 
în care în țările terțe respective nu sunt 
prevăzute proceduri competitive de 
atribuire a contractelor pentru 
întreprinderile din statele membre ale 
Uniunii”.

Or. de

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 24
Oldřich Vlasák

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor lua măsurile 
necesare, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, pentru a se 
asigura că operatorii care doresc să 

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

furnizeze servicii publice de transport 
feroviar de călători în cadrul unor contracte 
de servicii publice au acces 
nediscriminatoriu și în condiții egale la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

Or. cs

Amendamentul 25
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul 1370/2007/CE
Articolul 5 a – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate îndeplini 
cerința stabilită la primul alineat într-unul 
din următoarele moduri:

Autoritatea competentă poate îndeplini 
cerința stabilită la primul alineat în diferite 
moduri, favorabile economiilor de scară:

Or. de

Amendamentul 26
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul 1370/2007/CE
Articolul 5 a – alineatul 2 – paragraful 2 – literele ca (nouă) și cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cooperând cu autoritățile locale 
învecinate pentru a asigura o mai mare 
disponibilitate a materialului rulant;
(cb) solicitând o contribuție a statului 
membru respectiv ca măsură conexă a 
unei modalități de acoperire a valorii 
reziduale a materialului rulant.
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Justificare

Nu trebuie exclusă nicio metodă de finanțare (garantare, preluare, cumpărare directă etc.). 
În același timp, nici statele nu trebuie să se sustragă responsabilităților ce le revin, 
transferând toată povara în mod injust către autoritățile locale. Cadrul juridic și de 
reglementare trebuie conceput astfel încât piața materialului rulant să fie stimulată, în 
special prin încurajarea economiilor de scară și a soluțiilor financiare adecvate.

Amendamentul 27
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Acesta este 
disponibil în forma consolidată cu 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 pe care 
îl modifică în termen de trei luni de la 
data publicării.

Or. fr


