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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerile Comisiei care vizează creșterea calității și eficienței traficului 
feroviar din Europa prin reducerea birocrației și facilitarea accesului la piață și contribuie, 
astfel, la crearea unei piețe interne a transportului feroviar. Cu toate acestea, o critică 
frecventă formulată în cadrul consultărilor ample de către actorii din regiuni, cum ar fi 
autoritățile regionale din sectorul transporturilor, a fost legată de faptul că modificările sau 
reformările dese și substanțiale ale actelor juridice nu contribuie la un cadru juridic stabil și 
fiabil.
Propunerea Comisiei de operare a unei separări clare între infrastructură și transport ignoră 
situația specială a numeroaselor infrastructuri feroviare mici și mijlocii (cum ar fi, de 
exemplu, liniile locale, liniile istorice, liniile cu ecartament îngust, liniile portuare sau 
miniere), organizate în principal ca întreprinderi integrate, dar care nu au o importanță 
strategică pentru funcționarea pieței europene a transportului feroviar. În cazul acestor 
întreprinderi cu mai puțin de 50 de angajați, o separare strictă ar implica o sarcină 
organizatorică și operațională considerabilă fie și numai prin dublarea necesară a structurilor 
de personal, și, având în vedere situația economică în general precară a infrastructurilor 
feroviare regionale, supraviețuirea lor ar fi pusă sub semnul întrebării.
Raportorul salută consolidarea poziției administratorului infrastructurii, precum și instituirea 
comitetelor de coordonare pentru supravegherea activităților administratorilor al căror rol a 
fost consolidat. În acest sens, trebuie să se asigure faptul că autoritățile locale sunt implicate 
sistematic, și nu doar „dacă este cazul”. Această consolidare trebuie să implice, totodată, 
numirea de către administratorul infrastructurii a unei persoane de contact competente, 
responsabilă de relațiile cu autoritățile locale și regionale.
Raportorul susține, de asemenea, propunerea Comisiei privind cooperarea administratorilor 
infrastructurii în cadrul unei rețele europene în vederea realizării rețelei transeuropene de 
transport, care este esențială pentru rezolvarea problemelor legate de transportul 
transfrontalier.
Raportorul salută, de asemenea, competențele sporite acordate organismelor de reglementare.
Autoritățile locale și regionale au nevoie însă de un termen rezonabil pentru a formula cererea 
de verificare a evaluării impactului negativ asupra echilibrului economic al unui serviciu.
Raportorul salută propunerea potrivit căreia veniturile administratorului infrastructurii pot fi 
utilizate exclusiv pentru finanțarea activității acestuia. În măsura în care plata dividendelor 
rămâne posibilă, cuantumul acestora ar trebui să fie reglementat. Ar trebui interzise acele plăți 
ale dividendelor care echivalează cu un transfer al profitului. Este însă disproporționat ca doar 
suspiciunea unei încălcări a normelor să atragă sancțiuni și limitarea drepturilor de acces pe 
piață. Excluderea imediată, întemeiată doar pe suspiciuni, ar însemna pedepsirea preventivă a 
întreprinderii și ar afecta concurența. Interdicția transferurilor de personal de nivel superior 
între administratorii infrastructurii și operatorii de transport în cadrul întreprinderilor 
interconectate limitează în mod disproporționat întreprinderile și lucrătorii. În plus, ar fi o 
decizie deloc pragmatică, întrucât ar conduce la o pierdere majoră de know-how și experiență 
profesională îndelungată.
Regiunile raportează adesea probleme legate de coordonarea sistemelor de eliberare a 
biletelor dintre întreprinderile feroviare și autoritățile competente locale, în special în gările 
operate de întreprinderi feroviare tradiționale. Un sistem armonizat de eliberare a biletelor pe 
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o piață bazată pe concurență contribuie la deschiderea pieței. Obligația de participare la un 
sistem național de informații poate crește atractivitatea transportului public. Autoritățile locale 
și regionale trebuie implicate în acest sistem.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2012/34/CE
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sunt exceptate de la obligația de 
separare întreprinderile mici integrate 
vertical care îndeplinesc următoarele 
criterii:
– întreprinderea era deja integrată la 
1 ianuarie 2013,
– rețeaua feroviară operată de 
întreprindere nu depășește 350 km și
– întreprinderea are angajați care 
îndeplinesc simultan sarcini ale 
administratorului infrastructurii și de 
exploatare a trenurilor.

Or. de

Justificare

În UE există peste 100 de întreprinderi feroviare care îndeplinesc condițiile enumerate mai 
sus. Acestea nu au o importanță strategică pentru funcționarea pieței feroviare. O separare 
strictă nu ar afecta cererea de rute a acestor întreprinderi, însă ar majora cheltuielile de 
operare până la punctul în care le-ar amenința viabilitatea economică, ceea ce ar submina 
considerabil transportul feroviar din regiunea în cauză.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
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Directiva 2012/34/CE
Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Întreprinderile integrate vertical care 
operează proiecte de investiții specifice în 
conformitate cu articolul 32 alineatul (3) 
din prezenta directivă și în cazul cărora 
aceste servicii se află în concurență 
directă cu alte tipuri de transport nu intră 
sub incidența articolelor 7 și 7a - 7c.

Or. de

Justificare

„Proiectele de investiții specifice” care sunt rentabile doar pe termen foarte lung ar trebui 
excluse din domeniul de aplicare al articolul 7 și al articolelor 7a-7c.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/CE
Articolul 7 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Veniturile administratorului 
infrastructurii nu pot fi utilizate pentru a 
finanța alte entități juridice din cadrul 
întreprinderii integrate vertical, ci numai 
pentru a finanța activitatea 
administratorului infrastructurii și în 
vederea plății dividendelor către 
proprietarul final al societății integrate 
vertical. Administratorul infrastructurii nu 
poate acorda împrumuturi niciunei alte 
entități juridice din cadrul întreprinderii 
integrate vertical, iar nicio altă entitate 
juridică din cadrul întreprinderii integrate 
vertical nu poate acorda împrumuturi 
administratorului infrastructurii. Orice 
servicii oferite de alte entități juridice 
administratorului infrastructurii se bazează 
pe contracte și sunt plătite la prețul pieței.

(3) Veniturile administratorului 
infrastructurii nu pot fi utilizate pentru a 
finanța alte entități juridice din cadrul 
întreprinderii integrate vertical, ci numai 
pentru a finanța activitatea 
administratorului infrastructurii și în 
vederea plății dividendelor rezonabile către 
proprietarul final al societății integrate 
vertical. Sunt interzise complet 
transferurile de profit și câștiguri.
Administratorul infrastructurii nu poate 
acorda împrumuturi niciunei alte entități 
juridice din cadrul întreprinderii integrate 
vertical, iar nicio altă entitate juridică din 
cadrul întreprinderii integrate vertical nu 
poate acorda împrumuturi 
administratorului infrastructurii. Orice 
servicii oferite de alte entități juridice 
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Datoriile atribuite administratorului 
infrastructurii sunt separate în mod clar de 
datoriile atribuite altor entități juridice din 
cadrul întreprinderii integrate vertical, iar 
aceste datorii sunt onorate separat.
Contabilitatea administratorului 
infrastructurii și a celorlalte entități juridice 
din cadrul întreprinderii integrate vertical 
este ținută într-un mod care garantează 
respectarea prezentelor dispoziții și care 
permite existența unor circuite financiare 
separate pentru administratorul 
infrastructurii și pentru celelalte entități 
juridice din cadrul întreprinderii integrate 
vertical.

administratorului infrastructurii se bazează 
pe contracte și sunt plătite la prețul pieței.
Datoriile atribuite administratorului 
infrastructurii sunt separate în mod clar de 
datoriile atribuite altor entități juridice din 
cadrul întreprinderii integrate vertical, iar 
aceste datorii sunt onorate separat.
Contabilitatea administratorului 
infrastructurii și a celorlalte entități juridice 
din cadrul întreprinderii integrate vertical 
este ținută într-un mod care garantează 
respectarea prezentelor dispoziții și care 
permite existența unor circuite financiare 
separate pentru administratorul 
infrastructurii și pentru celelalte entități 
juridice din cadrul întreprinderii integrate 
vertical.

Or. de

Justificare

Textul ar trebui să precizeze mai clar interzicerea transferurilor de profit. În măsura în care 
plata dividendelor rămâne posibilă, cuantumul acestora ar trebui să fie reglementat. Ar 
trebui interzise acele plăți ale dividendelor care echivalează cu un transfer al profitului.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/CE
Articolul 7 b – alineatul 3 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Administratorul infrastructurii are un 
consiliu de supraveghere compus din 
reprezentanți ai proprietarilor finali ai 
întreprinderii integrate vertical.

(3) Administratorul infrastructurii are un 
consiliu de supraveghere compus din 
reprezentanți ai proprietarilor finali ai 
întreprinderii integrate vertical și 
reprezentanți ai autorităților competente 
locale și regionale, dacă acestea nu sunt 
reprezentate deja.

Or. de
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Justificare

Autoritățile locale și regionale sunt actori importanți ai sistemului feroviar. Din acest motiv, 
ele trebuie incluse în organismele de decizie și control ale administratorului infrastructurii, 
care beneficiază oricum de o poziție de monopol. Autoritățile locale sunt elementul de 
legătură dintre administratori și clienții finali, ale căror nevoie le cunosc îndeaproape.

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) 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.

(5) 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. În 
conformitate cu uzanțele din dreptul 
comercial, personalul în cauză este totuși 
ținut de obligația protejării secretelor 
comerciale la care a avut acces în 
activitățile anterioare.

Or. de
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Justificare

Această limitare excesivă a mobilității lucrătorilor unui concern este disproporționată și 
controversată din punct de vedere constituțional. Perioadele tranzitorii și alte bariere de 
informare sunt suficiente pentru a preveni un transfer nedorit de informații sensibile între 
filiale. În caz contrar s-ar genera o pierdere semnificativă de know-how și experiență 
profesională.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/CE
Articolul 7 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia are dreptul de a cere toate 
informațiile necesare, într-un termen 
rezonabil, de la statul membru în care își 
are sediul întreprinderea integrată vertical.
Comisia consultă organismul sau 
organismele de reglementare vizate și, 
după caz, rețeaua de organisme de 
reglementare menționată la articolul 57.

(2) Comisia are dreptul de a cere toate 
informațiile necesare, într-un termen 
rezonabil, de la statul membru în care își 
are sediul întreprinderea integrată vertical.
Comisia consultă organismul sau 
organismele de reglementare vizate, 
autoritățile competente relevante și 
rețeaua de organisme de reglementare 
menționată la articolul 57.

Or. de

Justificare

În virtutea principiului subsidiarității și având în vedere natura sistemului feroviar, este 
necesară implicarea nivelului local.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/CE
Articolul 7 c – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot limita drepturile de 
acces prevăzute la articolul 10 pentru 
întreprinderile feroviare din cadrul 
întreprinderii integrate vertical din care 

eliminat
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face parte administratorul de 
infrastructură vizat, în cazul în care 
Comisia informează statele membre că nu 
a fost formulată nicio cerere în 
conformitate cu alineatul (1) sau în 
așteptarea examinării cererii de către 
Comisie sau dacă aceasta decide, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 62 alineatul (2), că:
(a) nu s-au oferit răspunsuri adecvate la 
cererile de informații formulate de 
Comisie în conformitate cu alineatul (2) 
sau
(b) administratorul de infrastructură vizat 
nu îndeplinește cerințele prevăzute la
articolele 7a și 7b sau
(c) punerea în aplicare a cerințelor 
prevăzute la articolele 7a și 7b nu este 
suficientă pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru toate 
întreprinderile feroviare și absența 
denaturării concurenței în statul membru 
în care își are sediul administratorul de 
infrastructură vizat.

Or. de

Justificare

În cazul în care nu a fost înaintată nicio cerere de verificare a independenței sau în cazul în 
care Comisia nu a adoptat nicio decizie cu privire la cerere, nu ar trebui impuse sancțiuni, în 
acord cu practica juridică. Este nerezonabil ca suspiciunea unei încălcări să fie suficientă. În 
cazul în care informațiile nu sunt furnizate, sunt suficiente instrumentele obișnuite prevăzute 
în procedurile de încălcare. Excluderea imediată, întemeiată doar pe suspiciuni ar însemna 
pedepsirea preventivă a întreprinderii și ar afecta concurența.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/CE
Articolul 7 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că (1) Statele membre se asigură că 
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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.

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 autorităților 
regionale și locale relevante.
Reprezentanții statelor membre și 
organismul de reglementare în cauză sunt 
invitați la reuniunile comitetului de 
coordonare în calitate de observatori.

Or. de

Justificare

Autoritățile locale și regionale sunt actori importanți ai politicii din domeniul transportului 
și, ca atare, ar trebui implicate sistematic, și nu doar dacă este cazul. Prin urmare, ele 
trebuie să facă parte din comitetele de coordonare.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2012/34/CE
Articolul 7 d – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Administratorul infrastructurii 
numește din cadrul personalului său un 
reprezentant responsabil de relațiile cu 
autoritățile locale și regionale.
Reprezentantul trebuie să fie în măsură să 
răspundă în numele administratorului 
infrastructurii și în termen de cinci zile 
solicitărilor autorităților locale și 
regionale.

Or. de
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Justificare

Consolidarea competențelor administratorului infrastructurii trebuie să fie însoțită de o mai 
mare responsabilitate a acestuia pe plan internațional, dar și pe plan local, prin implicarea 
în rețeaua administratorilor infrastructurilor. Îndeplinind funcția unui punct de contact 
central, persoana de contact pentru autoritățile locale sau regionale trebuie să fie în măsură 
să răspundă cu rapiditate solicitărilor acestora.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că
administratorii infrastructurii participă și 
cooperează în cadrul unei rețele în vederea 
dezvoltării infrastructurii feroviare a 
Uniunii, în special în vederea unei realizări 
eficiente și la timp a rețelei transeuropene 
de transport, inclusiv a coridoarelor rețelei 
centrale, a coridoarelor de transport 
feroviar de marfă în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 913/2010 și a 
planului de desfășurare a Sistemului 
european de management al traficului 
feroviar (ERTMS) prevăzut în 
Decizia 2012/88/UE.

(1) Statele membre solicită în termen de 
doi ani de la punerea în aplicare a 
prezentei directive ca administratorii 
infrastructurii să participe și să coopereze
în cadrul unei rețele în vederea dezvoltării 
infrastructurii feroviare a Uniunii, în 
special în vederea unei realizări eficiente și 
la timp a rețelei transeuropene de transport, 
inclusiv a coridoarelor rețelei centrale, a 
coridoarelor de transport feroviar de marfă 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 913/2010 și a planului de desfășurare a 
Sistemului european de management al 
traficului feroviar (ERTMS) prevăzut în 
Decizia 2012/88/UE, precum și în vederea 
asigurării eficienței cooperării regionale 
transfrontaliere din transportul feroviar.

Or. de

Justificare

Rețeaua administratorilor europeni ai infrastructurii oferă posibilitatea de a aborda la 
nivelul adecvat problemele legate de transportul transfrontalier. Este necesară și implicarea 
autorităților locale.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera d
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Directiva 2012/34/CE
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 (4):

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 două luni de la informarea 
privind serviciul de transport de călători 
avut în vedere menționat la articolul 38 
alineatul (4):

Or. de

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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 

(1) 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 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. La 
instituirea unui 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 
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publică sau privată sau de o asociație a 
tuturor întreprinderilor feroviare care 
operează servicii de transport de călători.

publică sau privată sau de o asociație a 
tuturor întreprinderilor feroviare care 
operează servicii de transport de călători.
Reprezentanții autorităților locale și 
regionale sunt parte a acestei entități sau 
asociații juridice și sunt implicate pe 
deplin în procesul decizional al acestora.

Or. de

Justificare

Regiunile raportează adesea probleme legate de sistemele de eliberare a biletelor în gările 
operate de întreprinderile feroviare tradiționale. Regiunile își propun să armonizeze sistemul 
de eliberare a biletelor pe o piață bazată pe concurență. Obligația de participare la un sistem 
național de informații poate contribui la creșterea atractivității transportului public. În acest 
context, autoritățile locale trebuie incluse în organismele de gestionare a acestor sisteme.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2012/34/CE
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă un solicitant intenționează să 
ceară capacitate de infrastructură pentru a 
opera un serviciu de transport de călători, 
el informează administratorii infrastructurii 
și organismele de reglementare în cauză cu 
cel puțin 18 luni înainte de intrarea în 
vigoare a graficului de circulație la care se 
referă cererea de capacitate. Pentru a 
permite organismelor de reglementare în
cauză să evalueze impactul economic 
potențial asupra contractelor de servicii 
publice existente, organismele de 
reglementare se asigură că orice autoritate 
competentă care a atribuit un contract de 
servicii de transport de călători pe ruta 
respectivă, definit într-un contract de 
servicii publice, orice altă autoritate 
competentă interesată cu dreptul de a limita 
accesul în temeiul articolului 11 și orice 
întreprindere feroviară care execută 

(4) Dacă un solicitant intenționează să 
ceară capacitate de infrastructură pentru a 
opera un serviciu de transport de călători, 
el informează administratorii infrastructurii 
și organismele de reglementare în cauză cu 
cel puțin 12 luni înainte de intrarea în 
vigoare a graficului de circulație la care se 
referă cererea de capacitate. Pentru a 
permite organismelor de reglementare în 
cauză să evalueze impactul economic 
potențial asupra contractelor de servicii 
publice existente, organismele de 
reglementare se asigură că orice autoritate 
competentă care a atribuit un contract de 
servicii de transport de călători pe ruta 
respectivă, definit într-un contract de 
servicii publice, orice altă autoritate 
competentă interesată cu dreptul de a limita 
accesul în temeiul articolului 11 și orice 
întreprindere feroviară care execută 
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contractul de servicii publice pe ruta 
serviciului de transport de călători 
respectiv sunt informate fără întârzieri 
nejustificate și cel târziu în termen de cinci 
zile.”

contractul de servicii publice pe ruta 
serviciului de transport de călători 
respectiv sunt informate fără întârzieri 
nejustificate și cel târziu în termen de cinci 
zile.”

Or. de


