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Amendamentul 14
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 15
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2012/34/UE cere Comisiei să 
propună, dacă este oportun, măsuri 
legislative referitoare la deschiderea pieței 
serviciilor de transport feroviar intern de 
călători și să creeze condițiile necesare 
pentru a garanta accesul 

eliminat
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nediscriminatoriu la infrastructură, pe 
baza cerințelor existente privind 
separarea dintre administrarea 
infrastructurii și operațiunile de 
transport.

Or. fr

Amendamentul 16
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 17
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cerințele existente privind 
independența administratorilor 
infrastructurii de întreprinderile de 
transport feroviar, prevăzute în Directiva 
2012/34/UE, acoperă numai funcțiile 
esențiale ale administratorului 
infrastructurii, care sunt luarea deciziilor 
privind alocarea traselor și a deciziilor 
privind tarifarea infrastructurii. Este însă 
necesar ca toate funcțiile să fie exercitate 

eliminat
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în mod independent, întrucât și alte 
funcții ar putea fi utilizate pentru a 
discrimina concurenții. Acest lucru este 
valabil în special pentru deciziile privind 
investițiile sau întreținerea, care pot 
favoriza părțile de rețea care sunt utilizate 
în special de operatorii de transport ai 
întreprinderii integrate. Deciziile privind 
planificarea lucrărilor de întreținere pot 
influența disponibilitatea traselor pentru 
concurenți.

Or. fr

Amendamentul 18
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Cerințele actuale ale Directivei 
2012/34/UE includ numai independența 
juridică, organizațională și decizională. 
Aceasta nu exclude în totalitate 
posibilitatea de a menține o întreprindere 
integrată, atâta timp cât cele trei categorii 
de independență sunt asigurate. În 
privința independenței decizionale, 
trebuie să se asigure existența unor 
garanții adecvate care să excludă 
controlul unei întreprinderi integrate 
asupra procesului decizional al unui 
administrator al infrastructurii. Cu toate 
acestea, chiar și aplicarea deplină a unor 
astfel de garanții nu înlătură complet 
toate posibilitățile unui comportament 
discriminatoriu față de concurenți care 
există în cazul unei întreprinderi integrate 
vertical. În special, posibilitatea de 
subvenționare încrucișată continuă să 
existe în cadrul structurilor integrate, sau 
cel puțin pentru organismele integrate 
este foarte greu să controleze și să aplice 
garanțiile care sunt instituite pentru a 

eliminat
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preveni subvenționarea încrucișată. O 
separare instituțională dintre gestionarea 
infrastructurii și operarea serviciilor de 
transport este cea mai eficientă măsură 
pentru a rezolva aceste probleme.

Or. fr

Amendamentul 19
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Dacă statele membre mențin un 
administrator al infrastructurii care face 
parte dintr-o întreprindere integrată 
vertical, este necesar ca ele să introducă 
cel puțin garanții stricte privind 
independența efectivă a întregii 
administrații a infrastructurii în raport cu 
întreprinderea integrată. Este necesar ca 
aceste garanții să acopere nu numai 
organizarea societății administratorului 
infrastructurii în relație cu întreprinderea 
integrată, ci și structura administrativă a 
administratorului infrastructurii, și, în 
măsura în care acest lucru este posibil în 
cadrul unei structuri integrate, să prevină 
transferurile financiare între 
administratorul infrastructurii și celelalte 
entități juridice ale întreprinderii 
integrate. Aceste garanții nu numai că 
sunt în concordanță cu ceea ce este 
necesar pentru a îndeplini cerințele 
existente privind independența 
decizională a funcțiilor esențiale în 
temeiul Directivei 2012/34/UE, în ceea ce 
privește independența administratorului 
în gestionarea infrastructurii, ci merg mai 
departe decât cerințele respective, prin 
adăugarea unor clauze care exclud 
posibilitatea ca veniturile 
administratorului infrastructurii să fie 

eliminat
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utilizate pentru a finanța celelalte entități
din cadrul întreprinderii integrate 
vertical. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în mod independent față de aplicarea 
legislației fiscale a statelor membre și fără 
a aduce atingere normelor UE privind 
ajutoarele de stat.

Or. fr

Amendamentul 20
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Chiar și în cazul punerii în aplicare a 
garanțiilor privind independența, 
întreprinderile integrate vertical ar putea 
abuza de structura lor pentru a oferi 
avantaje concurențiale nejustificate 
operatorilor feroviari care fac parte din 
întreprinderile respective. Din acest motiv, 
fără a aduce atingere articolului 258 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, este necesar ca, la cererea 
statului membru sau din proprie 
inițiativă, Comisia să verifice că aceste 
garanții sunt puse în aplicare efectiv și că
orice denaturări rămase în ceea ce 
privește concurența sunt înlăturate. În 
cazul în care Comisia nu este în măsură 
să confirme că aceste cerințe au fost 
îndeplinite, este necesar ca toate statele 
membre să aibă posibilitatea de a limita 
sau de a revoca drepturile de acces ale 
operatorilor integrați respectivi.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 21
Jean-Jacob Bicep
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Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 22
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a stabili dacă este afectată 
calitatea serviciilor prestate în cadrul 
unui contract de servicii publice de un 
serviciu prestat în condiții de acces liber 
pe aceeași rețea, organismele de 
reglementare ar trebui să țină seama, în 
special, de efectele asupra rețelei, de 
menținerea legăturilor și de punctualitate.

Or. fr
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Amendamentul 23
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Pentru a spori atractivitatea serviciilor 
de transport feroviar de călători, statele 
membre vor trebui să ceară întreprinderilor 
feroviare care operează servicii de 
transport de călători să participe la un 
sistem comun de informații și de emitere
integrată a biletelor pentru furnizarea 
biletelor, a biletelor directe și a 
rezervărilor. Atunci când va fi instituit
acest sistem, ar trebui să se garanteze că
este interoperabil și că poate fi integrat în 
celelalte sisteme naționale și că nu creează 
o denaturare a pieței și nu discriminează 
între întreprinderile feroviare.

Or. fr

Amendamentul 24
Jean-Jacob Bicep

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Punctul 2 se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

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

Or. fr

Amendamentul 25
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2012/34/UE
Articolul 3 – punctul 31 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se introduce următorul punct 31: eliminat
31. «întreprindere integrată vertical» 
înseamnă o întreprindere în care:
– una sau mai multe întreprinderi 
feroviare sunt deținute sau parțial 
deținute de aceeași întreprindere în 
calitate de administrator al infrastructurii 
(societate holding) sau
– un administrator al infrastructurii este 
deținut sau parțial deținut de una sau mai 
multe întreprinderi feroviare sau
– una sau mai multe întreprinderi 
feroviare sunt deținute sau parțial 
deținute de un administrator al 
infrastructurii;

Or. fr

Amendamentul 26
Jean-Jacob Bicep



AM\1002920RO.doc 11/24 PE519.489v01-00

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 27
Jean-Jacob Bicep

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

„Articolul 7
Separarea instituțională a 
administratorului infrastructurii
1. Statele membre se asigură că 
administratorul infrastructurii 
îndeplinește toate funcțiile menționate la 
articolul 3 punctul (2) și este independent 
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.
2. De asemenea, statele membre se 
asigură că aceeași sau aceleași persoane 
juridice sau fizice nu au dreptul:
(a) să exercite direct sau indirect un 
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control în sensul Regulamentului (CE) 
nr. 139/2004 al Consiliului, să aibă 
interese financiare sau să exercite 
drepturi concomitent asupra unei 
întreprinderi feroviare și a unui 
administrator al infrastructurii;
(b) să numească membri în consiliul de 
supraveghere, în consiliul de 
administrație sau în organismele care 
reprezintă legal un administrator al 
infrastructurii, și concomitent să exercite 
în mod direct sau indirect controlul, să 
aibă interese financiare sau să exercite 
drepturi asupra unei întreprinderi 
feroviare;
(c) să fie membri în consiliul de 
supraveghere, în consiliul de 
administrație sau în organisme care 
reprezintă legal întreprinderea, în cadrul 
unei întreprinderi feroviare și 
concomitent al unui administrator al 
infrastructurii;
(d) să administreze infrastructura 
feroviară sau să facă parte din 
conducerea administratorului 
infrastructurii și concomitent să exercite 
direct sau indirect controlul, să aibă 
interese financiare sau să exercite 
drepturi asupra unei întreprinderi 
feroviare, sau să administreze 
întreprinderea feroviară sau să facă parte 
din conducerea acesteia și concomitent să 
exercite direct sau indirect controlul, să 
aibă interese sau să exercite drepturi 
asupra unui administrator al 
infrastructurii.
3. Pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol, dacă persoana 
menționată la alineatul (2) este un stat 
membru sau alt organism public, două 
autorități publice care sunt separate sau 
distincte din punct de vedere juridic și 
care exercită controlul sau alte drepturi 
menționate la alineatul (2) asupra 
administratorului infrastructurii, pe de o 
parte, și a întreprinderii feroviare, pe de 
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altă parte, se consideră a nu fi aceeași 
persoană sau persoane.
4. Dacă nu există niciun conflict de 
interese și este garantat caracterul 
confidențial al informațiilor sensibile din 
punct de vedere comercial, 
administratorul infrastructurii poate 
subcontracta lucrări specifice de 
dezvoltare, reînnoire și întreținere, asupra 
cărora își păstrează puterea de decizie, 
unor întreprinderi feroviare sau oricărui 
organism acționând sub supravegherea 
administratorului infrastructurii.
5. În cazul în care la data intrării în 
vigoare a prezentei directive 
administratorul infrastructurii face parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical, 
statele membre pot decide să nu aplice 
alineatele (2)-(4) din prezentul articol. În 
acest caz, statul membru în cauză se 
asigură că administratorul infrastructurii 
îndeplinește toate funcțiile menționate la 
articolul 3 alineatul (2) și are o 
independență organizațională și 
decizională efectivă față de orice 
întreprindere feroviară, în conformitate 
cu cerințele prevăzute la articolele 7a-7c.”

Or. fr

Amendamentul 28
Jean-Jacob Bicep

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a eliminat

Or. fr
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Amendamentul 29
Jean-Jacob Bicep

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b eliminat

Or. fr

Amendamentul 30
Oldřich Vlasák

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliilor de supraveghere sau de 
administrație și personalul de nivel 
superior al administratorului infrastructurii 
nu au interese și nu primesc beneficii 
financiare, direct sau indirect, de la alte 
entități juridice din cadrul întreprinderii 
integrate vertical. Elementele bazate pe 
performanță ale remunerării lor nu depind 
de rezultatele comerciale ale niciunor alte 
entități juridice din cadrul întreprinderii 
integrate vertical sau entități juridice aflate 
sub controlul său, ci numai de rezultatele 
administratorului infrastructurii.

Membrii consiliilor de supraveghere sau de 
administrație și personalul de nivel 
superior al administratorului infrastructurii, 
precum și personalul care are acces la 
informații confidențiale nu au interese și 
nu primesc beneficii financiare, direct sau 
indirect, de la alte entități juridice din 
cadrul întreprinderii integrate vertical. 
Elementele bazate pe performanță ale 
remunerării lor nu depind de rezultatele 
comerciale ale niciunor alte entități juridice 
din cadrul întreprinderii integrate vertical 
sau entități juridice aflate sub controlul său, 
ci numai de rezultatele administratorului 
infrastructurii.

Or. cs

Amendamentul 31
Jean-Jacob Bicep
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c eliminat

Or. fr

Amendamentul 32
Jean-Jacob Bicep

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 33
Oldřich Vlasák
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 d (nou) – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de coordonare stabilește un 
regulament de procedură care să includă, în 
special, reguli privind participarea la și 
frecvența reuniunilor, care trebuie să aibă 
loc cel puțin trimestrial. Un raport al 
discuțiilor comitetului de coordonare se 
transmite anual administratorului 
infrastructurii, statului membru, 
organismului de reglementare în cauză și 
Comisiei, cu indicarea pozițiilor respective 
ale membrilor comitetului.

Comitetul de coordonare stabilește un 
regulament de procedură care să includă, în 
special, reguli privind participarea la 
reuniuni și frecvența acestora, care trebuie 
să aibă loc cel puțin trimestrial, precum și 
reguli referitoare la consultarea periodică 
a reprezentanților utilizatorilor serviciilor 
de transport de marfă și de călători, care 
trebuie să aibă loc cel puțin o dată pe an. 
Un raport al discuțiilor comitetului de 
coordonare se transmite anual 
administratorului infrastructurii, statului 
membru, organismului de reglementare în 
cauză și Comisiei, cu indicarea pozițiilor 
respective ale membrilor comitetului.

Or. cs

Amendamentul 34
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/UE
Articolul 7 e (nou) – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri care să 
stabilească principii și practici comune 
ale rețelei, în special pentru a asigura 
coerența analizei comparative, precum și 
procedurile de urmat pentru a coopera în 
cadrul rețelei. Măsurile respective se 
adoptă prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 62 
alineatul (3).

După caz, Comisia poate elabora 
propuneri legislative care vizează 
ameliorarea cooperări între 
administratorii de infrastructură care 
sunt membri ai rețelei.
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Or. fr

Amendamentul 35
Jean-Jacob Bicep

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot limita dreptul de acces 
prevăzut la articolul 10 alineatul (2) pentru 
serviciile de transport de călători între un 
anumit punct de plecare și o anumită 
destinație atunci când unul sau mai multe 
contracte de servicii publice acoperă 
aceeași rută sau o rută alternativă, dacă 
exercițiul acestui drept ar compromite 
echilibrul economic al contractului sau 
contractelor de servicii publice în cauză.

Statele membre pot limita dreptul de acces 
prevăzut la articolul 10 alineatul (2) pentru 
serviciile de transport de călători între un 
anumit punct de plecare și o anumită 
destinație atunci când unul sau mai multe 
contracte de servicii publice acoperă 
aceeași rută sau o rută alternativă, dacă 
exercițiul acestui drept ar compromite 
echilibrul economic al contractului sau 
contractelor de servicii publice în cauză 
sau ar deteriora calitatea serviciilor 
prestate.

Or. fr

Amendamentul 36
Jean-Jacob Bicep

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili dacă echilibrul economic al 
unui contract de servicii publice ar fi 
compromis, organismul sau organismele de 
reglementare relevante menționate la 
articolul 55 efectuează o analiză economică 
obiectivă și își bazează decizia pe criterii 
prestabilite. Acest lucru este stabilit în 

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, ținând seama de efectele 
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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):

cumulate ale serviciilor furnizate în 
condiții de acces liber. Acest lucru este 
stabilit în urma unei cereri formulate de 
oricare dintre entitățile enumerate mai jos, 
în termen de o lună de la informarea 
privind serviciul de transport de călători 
avut în vedere menționat la articolul 38 
alineatul (4):

Or. fr

Amendamentul 37
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2012/34/UE
Articolul 13 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 38
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 56 – alineatul 1 – literele h și i (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. La articolul 56 alineatul (1), se 
adaugă următoarele litere:
„(h) lucrări de întreținere planificate;
(i) lucrări de întreținere neplanificate;”

Or. fr

Amendamentul 39
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8 b (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. La articolul 56, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„Fără a aduce atingere competențelor 
autorităților naționale din domeniul 
asigurării concurenței pe piața 
serviciilor feroviare, organismul de 
reglementare are competența de a 
monitoriza situația concurenței de pe 
piața serviciilor feroviare și de a 
controla, în special, literele (a) - (i) de la 
alineatul (1) din proprie inițiativă, 
pentru a evita discriminarea unor 
solicitanți. Organismul va verifica în 
special dacă documentul de referință al
rețelei conține clauze discriminatorii sau 
creează puteri discreționare ale 
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administratorului infrastructurii, care 
ar putea fi utilizate pentru discriminarea 
unor solicitanți.
În ceea ce privește transportul public 
feroviar de călători, respectarea 
exigențelor Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 pentru a lua în considerare 
serviciile prevăzute la articolul 10 din 
prezenta directivă este garantată de 
organismul de reglementare, din proprie 
inițiativă.”

Or. fr

Amendamentul 40
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8 c (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 56 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

8c. La articolul 56, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text:
„Organismul de reglementare  se 
asigură că tarifele stabilite de către 
administratorul infrastructurii sunt în 
conformitate cu capitolul IV punctul 2 și 
sunt nediscriminatorii. De asemenea, 
organismul de reglementare se asigură că 
tarifele stabilite de către administratorul 
infrastructurii, operatorii de 
infrastructuri de servicii sau 
întreprinderile feroviare pentru accesul la 
căi ferate, gări de călători, clădiri 
corespunzătoare și la alte echipamente, 
inclusiv dispozitivele de afișare a 
informațiilor referitoare la călătorie să nu 
fie discriminatorii. Pentru a garanta 
respectarea acestei dispoziții, orice 
modificare a structurii sau a nivelului 
tarifelor menționate la prezentul alineat 
va trebui comunicată organismului de 
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reglementare cel târziu cu două luni 
înainte de data prevăzută pentru aplicarea 
tarifelor. Organismul de reglementare are 
dreptul de a solicita o reducere sau o 
majorare în legătură cu modificarea 
prevăzută, amânarea sa pentru o dată 
ulterioară sau anularea sa cel târziu cu o 
lună înainte de data prevăzută pentru 
aplicarea acesteia. Negocierile dintre 
solicitant și administratorul 
infrastructurii cu privire la nivelul 
tarifelor de utilizare a infrastructurilor
sunt permise numai dacă sunt purtate 
sub supravegherea organismului de 
reglementare. Organismul de 
reglementare intervine dacă negocierile 
sunt susceptibile să contravină 
dispozițiilor prezentului capitol.”

Or. fr

Amendamentul 41
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8 d (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 56 – alineatul 9 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

8d. La articolul 56 alineatul (9), al treilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„În cazul în care se formulează o 
contestație  împotriva refuzului de 
acordare de capacități de infrastructură 
sau contra termenilor unei oferte de 
capacitate, organismul de reglementare
fie confirmă faptul că hotărârea 
administratorului infrastructurii 
rămâne neschimbată, fie cere 
modificarea acelei hotărâri conform 
orientărilor oferite de organismul de 
reglementare, în termen de cel mult o 
lună de la primirea contestației.
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Gestionarul infrastructurii se 
conformează cât mai rapid posibil 
dispozițiilor menționate anterior, din 
punct de vedere material și în orice caz în 
termen de cel mult o lună de la primirea 
notificării cererii organismului de 
reglementare.”

Or. fr

Amendamentul 42
Jean-Jacob Bicep

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8 e (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 56 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

8e. La articolul 56, alineatul (10) se 
înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre se asigură că hotărârile 
luate de organismul de reglementare 
sunt supuse controlului juridic. Recursul 
poate avea efect suspensiv asupra 
deciziei organismului de reglementare 
numai când efectul imediat al deciziei 
organismului de reglementare poate 
provoca daune ireparabile sau vădit 
excesive recurentului și când decizia nu 
are legătură cu dispozițiile articolului 56 
alineatele (6) și (9) din prezenta directivă.
Această dispoziție nu aduce atingere 
competențelor instanței de recurs 
conferite de dreptul constituțional, după 
caz.”

Or. fr

Amendamentul 43
Jean-Jacob Bicep
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8 f (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 57 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8f. La articolul 57, se adaugă următorul 
alineat (9a):
„Dacă un solicitant consideră că deciziile 
luate de unul sau mai mulți gestionari de 
infrastructură sau de autoritățile 
însărcinate cu funcții esențiale împiedică 
desfășurarea serviciilor de transport 
transfrontaliere, acesta poate să adreseze 
rețelei în mod direct o cerere de aviz de 
reglementare. Această cerere reprezintă și 
o cerere de decizie din partea 
organismului de reglementare sau a altor 
autorități naționale.
După caz, rețeaua solicită informații 
corespunzătoare gestionarului 
infrastructurii sau autorităților 
însărcinate cu funcții esențiale și, în orice 
caz, organismelor naționale de 
reglementare, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 57 
alineatul (4). Rețeaua emite un aviz fără 
forță juridică obligatorie care vizează mai 
degrabă facilitarea serviciilor în cauză, 
nu împiedicarea acestora. Acest aviz este 
transmis organismelor naționale de 
reglementare și candidatului în termen de 
cel mult o lună de la primirea solicitării. 
Organismele naționale de reglementare 
analizează avizul rețelei înainte de a lua 
deciziile, în termen de cel mult o lună de 
la primirea avizului rețelei. Acestea 
justifică în scris orice abatere de la 
respectivul aviz.”

Or. fr

Amendamentul 44
Jean-Jacob Bicep
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8 g (nou)
Directiva 2012/34/UE
Articolul 57 – alineatul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8g. La articolul 57, se adaugă următorul 
alineat (9b):
„Comisia Europeană adoptă o propunere 
legislativă în termen de cel mult un an de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive 
pentru a crea rețeaua organismelor de 
reglementare și pentru a-i conferi 
personalitate juridică.”

Or. fr

Amendamentul 45
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezenta directivă intră în vigoare în 
ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Aceasta este 
disponibilă în formă consolidată cu 
Directiva 2012/34/UE, pe care o modifică, 
în termen de trei luni de la publicarea sa.

Or. fr


