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Amendamentul 57
Alain Cadec

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

� având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 91 alineatul (1), articolul 170 și 
articolul 171,

� având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 4 alineatul (2) litera (c), 
articolul 91 alineatul (1), articolul 170 și 
articolul 171,

Or. fr

Amendamentul 58
Alain Cadec

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a permite cetățenilor Uniunii, 
operatorilor economici, precum și 
autorităților regionale și locale să 
beneficieze pe deplin de avantajele care 
decurg din realizarea unui spațiu fără 
frontiere interne, este recomandabil, în 
special, să se îmbunătățească 
interconectarea și interoperabilitatea 
rețelelor feroviare naționale, precum și 
accesul la aceste rețele, prin punerea în 
aplicare a oricăror măsuri care se pot 
dovedi necesare în domeniul armonizării 
standardelor tehnice.

(2) Pentru a permite cetățenilor Uniunii, 
operatorilor economici, precum și 
autorităților regionale și locale să 
beneficieze pe deplin de avantajele care 
decurg din realizarea unui spațiu fără 
frontiere interne și din îndeplinirea 
obiectivului de coeziune teritorială, este 
recomandabil, în special, să se 
îmbunătățească interconectarea și 
interoperabilitatea rețelelor feroviare 
naționale, precum și accesul la aceste 
rețele, prin punerea în aplicare a oricăror 
măsuri care se pot dovedi necesare în 
domeniul armonizării standardelor tehnice.

Or. fr
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Amendamentul 59
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Din motive de siguranță, se impune 
atribuirea unui cod de identificare fiecărui 
vehicul pus în funcțiune. Vehiculul ar 
trebui să fie ulterior înregistrat într-un 
registru național al vehiculelor. Registrele
ar trebui să poată fi consultate de toate 
statele membre și de anumiți operatori 
economici din Uniune. Registrele 
naționale ale vehiculelor ar trebui să fie 
unitare în ceea ce privește formatul 
datelor. În consecință, ele ar trebui să 
facă obiectul unor specificații funcționale 
și tehnice comune.

(14) Din motive de siguranță, se impune 
atribuirea unui cod de identificare fiecărui 
vehicul pus în funcțiune. Vehiculul ar 
trebui să fie ulterior înregistrat într-un 
registru european al vehiculelor. Registrul
ar trebui să poată fi consultat în Uniune.

Or. en

Amendamentul 60
Joachim Zeller

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rețelele care sunt separate din punct de 
vedere funcțional de restul sistemului 
feroviar și sunt destinate exclusiv 
exploatării de către serviciile locale, urbane 
sau suburbane de transport de călători, 
precum și întreprinderile feroviare care 
operează exclusiv pe aceste rețele.

(b) rețelele care sunt destinate exclusiv 
exploatării de către serviciile locale, urbane 
sau suburbane de transport de călători, 
precum și întreprinderile feroviare care 
operează exclusiv pe aceste rețele

Or. en

Justificare

Cerința privind „separarea funcțională” este foarte neclară. Descrierea „destinate exclusiv 
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exploatării ” este suficientă pentru a identifica în mod indisputabil liniile de cale ferată care 
sunt excluse din domeniul de aplicare.

Amendamentul 61
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 19 eliminat
Introducerea pe piață a subsistemelor 
mobile
(1) Subsistemul material rulant și 
subsistemul control-comandă și 
semnalizare la bord sunt introduse pe 
piață de către solicitant numai dacă sunt 
proiectate, construite și instalate în așa fel 
încât să îndeplinească cerințele esențiale 
prevăzute în anexa III.
(2) În special, solicitantul se asigură că a 
fost furnizată declarația de verificare CE.
(3) În cazul reînnoirii sau modernizării 
subsistemelor existente, este necesară o 
nouă declarație de verificare „CE”, după 
cum se prevede la articolul 15 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 62
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un vehicul se introduce pe piață numai 
după ce a primit autorizația de introducere 
pe piață a vehiculului eliberată de agenție 

(1) Un vehicul este pus în funcțiune numai 
după ce a primit autorizația de introducere 
pe piață a vehiculului eliberată de agenție 
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în conformitate cu alineatul (5). în conformitate cu alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 63
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenția adoptă deciziile de acordare a 
autorizațiilor de introducere pe piață a 
vehiculelor. Respectivele autorizații atestă 
valorile parametrilor relevanți pentru 
verificarea compatibilității tehnice dintre 
vehicul și instalațiile fixe, după cum se 
prevede în STI-uri. Autorizația de 
introducere pe piață a unui vehicul 
furnizează și informații despre 
conformitatea vehiculului cu STI-urile 
relevante și cu seturile de norme naționale, 
referitoare la acești parametri.

(2) Agenția adoptă deciziile de acordare a 
autorizațiilor de punere în funcțiune a 
vehiculelor. Respectivele autorizații atestă 
valorile parametrilor relevanți pentru 
verificarea compatibilității tehnice dintre 
vehicul și instalațiile fixe, după cum se 
prevede în STI-uri și în setul de norme 
naționale pentru rețelele sau liniile 
selectate sau pentru grupul de rețele sau 
linii. Autorizația de introducere pe piață a 
unui vehicul furnizează și informații despre 
conformitatea vehiculului cu STI-urile 
relevante și cu seturile de norme naționale 
pentru rețelele sau liniile selectate sau 
pentru grupurile de rețele sau linii, 
referitoare la acești parametri.

Or. en

Amendamentul 64
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizația de introducere pe piață a 
unui vehicul poate stipula condiții de 
utilizare a vehiculului și alte restricții.

(3) Autorizația de introducere pe piață a 
unui vehicul stipulează condiții de utilizare 
a vehiculului și alte restricții.

Or. en
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Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autorizația de introducere pe piață a 
unui vehicul se eliberează pe baza unui 
dosar al vehiculului sau al tipului de 
vehicul produs de solicitant, care include 
documente justificative cu privire la:

(4) Autorizația de punere în funcțiune a 
unui vehicul se eliberează pe baza unui 
dosar al vehiculului sau al tipului de 
vehicul produs de solicitant, care include 
documente justificative cu privire la:

(a) introducerea pe piață a subsistemelor 
mobile care compun vehiculul în 
conformitate cu articolul 19;

(a) declarația de verificare „CE” a 
vehiculului și dosarul tehnic care o 
însoțește;

(b) compatibilitatea tehnică a 
subsistemelor menționate la litera (a) în 
cadrul vehiculului, stabilită pe baza STI-
urilor, normelor naționale și registrelor 
relevante;

(b) certificarea verificării în cazul 
normelor naționale în conformitate cu 
anexa VI punctul 3;

(c) integrarea în siguranță a subsistemelor 
menționate la litera (a) în vehicul, stabilită 
pe baza STI-urilor și normelor naționale 
relevante, precum și a metodelor comune 
de siguranță prevăzute la articolul 6 din 
Directiva …/… [privind siguranța 
sistemului feroviar din Uniune].

(c) documentele justificative cu privire la
integrarea în siguranță în vehicul în cazul 
în care acestea nu fac obiectul literelor (a) 
și (b);

(ca) documentele justificative cu privire la 
compatibilitatea tehnică și integrarea în 
siguranță a vehiculului în liniile selectate, 
rețelele sau grupurile de linii ale rețelelor,
în conformitate cu alineatul (9).

Or. en

Amendamentul 66
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția oferă îndrumări detaliate cu privire 
la modalitatea de obținere a unei autorizații 
de introducere pe piață a unui vehicul. 
Solicitanților li se pune la dispoziție în mod 
gratuit un document de îndrumare pentru 
depunerea de cereri, în care sunt descrise și 
explicate cerințele pentru autorizația de 
introducere pe piață a unui vehicul și în 
care se enumeră documentele necesare. 
Autoritățile naționale de siguranță 
cooperează cu agenția în vederea 
diseminării acestor informații.

Agenția oferă îndrumări detaliate cu privire 
la modalitatea de obținere a unei autorizații 
de punere în funcțiune. Solicitanților li se 
pune la dispoziție în mod gratuit un 
document de îndrumare pentru depunerea
de cereri, în care sunt descrise și explicate 
cerințele pentru autorizația de punere în 
funcțiune a unui vehicul și în care se 
enumeră documentele necesare. 
Autoritățile naționale de siguranță 
cooperează cu agenția în vederea 
diseminării acestor informații.

Or. en

Amendamentul 67
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Agenția poate elibera autorizația de 
introducere pe piață a unui vehicul pentru 
o serie de vehicule. Aceste autorizații sunt 
valabile în toate statele membre.

(6) Agenția poate elibera autorizația de 
punere în funcțiune a unui vehicul pentru 
o serie de vehicule. Aceste autorizații sunt 
valabile în toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 68
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea solicitantului, autorizația de 
introducere pe piață a unui vehicul poate 
include o mențiune clară a rețelelor, a 

La cererea sa, solicitantul furnizează 
dovada compatibilității tehnice a 
vehiculului cu rețelele, liniile sau 
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liniilor sau a grupurilor de rețele sau de 
linii pe care întreprinderea feroviară poate 
pune în funcțiune un astfel de vehicul fără 
verificări, controale sau teste suplimentare 
în ceea ce privește compatibilitatea tehnică 
dintre vehicul și aceste rețele sau linii. În 
acest caz, solicitantul trebuie să includă în 
cererea sa dovada compatibilității tehnice a 
vehiculului cu rețelele sau liniile în cauză.

grupurile de rețele sau de linii pentru care 
aplică. Autorizația de punere în funcțiune
a unui vehicul include o mențiune clară a 
rețelelor, a liniilor sau a grupurilor de 
rețele sau de linii pe care vehiculul poate 
funcționa fără verificări, controale sau 
teste suplimentare în ceea ce privește 
compatibilitatea tehnică dintre vehicul și 
aceste rețele sau linii. În acest caz, 
solicitantul include în cererea sa dovada 
compatibilității tehnice a vehiculului cu 
rețelele sau liniile în cauză.

Or. en

Amendamentul 69
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul în care un vehicul nu mai 
respectă condițiile în conformitate cu care 
a fost eliberată autorizația, agenția poate 
să modifice sau să revoce autorizația 
vehiculului; în acest caz, agenția 
motivează decizia sa și actualizează 
registrul european definit la articolul 43.

Or. en

Amendamentul 70
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în funcțiune a vehiculelor Utilizarea vehiculelor

Or. en
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Amendamentul 71
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile feroviare pun în funcțiune
un vehicul numai după ce au verificat, în 
consultare cu administratorul 
infrastructurii, compatibilitatea tehnică 
dintre vehicul și rută, precum și 
integrarea în siguranță a vehiculului în 
sistemul în care este destinat să 
funcționeze, stabilită pe baza STI-urilor, 
normelor naționale și registrelor 
relevante, precum și a metodelor comune 
de siguranță prevăzute la articolul 6 din 
directivă.

Înainte de a exploata un vehicul, 
întreprinderea feroviară verifică dacă 
vehiculul deține o autorizație valabilă de 
punere în funcțiune pentru statele 
membre și ruta pe care vehiculul este 
destinat să funcționeze luând în 
considerare:

(a) registrul (registrele) specificat(e) la 
articolul 45 și orice valoare temporar 
modificată a parametrilor din cauza 
restricțiilor provizorii cu privire la rețea 
transmise de administratorul 
infrastructurii sau cu privire la vehicul, 
transmise de entitatea responsabilă de 
întreținere.
(b) registrul european al vehiculelor 
menționat la articolul 43 și/sau registrul 
european al unor tipuri de vehicule 
menționat la articolul 44, inclusiv orice 
valoare temporar modificată a 
parametrilor din cauza restricțiilor 
provizorii cu privire la tip sau la vehicul.

Or. en

Amendamentul 72
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, vehiculele trebuie să 
primească mai întâi autorizația de 
introducere pe piață a vehiculului în 
conformitate cu articolul 20.

eliminat

Or. en

Amendamentul 73
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice vehicul pus în funcțiune în 
sistemul feroviar al Uniunii poartă un 
număr european de vehicul (NEV) 
atribuit de autoritatea națională de 
siguranță competentă pentru teritoriul 
relevant înainte de prima punere în 
funcțiune a vehiculului .

(1) Orice vehicul pus în funcțiune în 
sistemul feroviar al Uniunii poartă un 
număr european de vehicul (NEV) atribuit 
de agenție în momentul emiterii 
autorizației.

Or. en

Amendamentul 74
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrele naționale ale vehiculelor Registrul european al vehiculelor

Or. en

Amendamentul 75
Jean-Jacob Bicep
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Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este ținut la zi de către un organism 
independent de orice întreprindere 
feroviară;

(b) este ținut la zi de către agenție;

Or. en

Amendamentul 76
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă specificații comune 
referitoare la conținutul, formatul datelor, 
arhitectura funcțională și tehnică, modul de 
operare, inclusiv modalitățile de efectuare 
a schimbului de date, și regulile de 
introducere și consultare a datelor pentru 
registrele naționale ale vehiculelor, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 48 
alineatul (3).

(2) Comisia adoptă specificații comune 
referitoare la conținutul, formatul datelor, 
arhitectura funcțională și tehnică, modul de 
operare, inclusiv modalitățile de efectuare 
a schimbului de date, și regulile de 
introducere și consultare a datelor pentru 
registrul european al vehiculelor, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 48 
alineatul (3).

Or. en


