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Amendamentul128
Gilles Pargneaux

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 2a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere articolul 14 și 
Protocolul nr. 26 la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene privind 
serviciile de interes general,

Or. fr

Amendamentul 129
Debora Serracchiani

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 3a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere rezoluția Parlamentului 
European din 17 iunie 2010,

Or. en

Amendamentul 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proiect de rezoluție legislativă
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

(Aa) având în vedere faptul că organismul 
național de reglementare trebuie să fie o 
autoritate de reglementare independentă, 
cu competențe de autosesizare și de 
investigare și capabil să ofere, de 
asemenea, avize și decizii executorii, cu 
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scopul de a garanta o piață deschisă, fără 
bariere și în cadrul căreia este exercitată 
o concurență liberă și nedenaturată;

Or. fr

Amendamentul 131
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 
iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate 
comunitare, Directiva 95/18/CE a 
Consiliului din 19 iunie 1995 privind 
acordarea de licențe întreprinderilor 
feroviare și Directiva 2001/14/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 februarie 2001 privind repartizarea 
capacităților de infrastructură feroviară și 
perceperea de tarife pentru utilizarea 
infrastructurii feroviare au fost modificate 
substanțial în 2004 și în 2007. Deoarece 
sunt necesare modificări suplimentare și 
dată fiind legătura dintre aceste dispoziții 
legale, directivele susmenționate trebuie 
reformate și unificate într-un singur act, din 
motive de claritate.

Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 
iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate 
comunitare, Directiva 95/18/CE a 
Consiliului din 19 iunie 1995 privind 
acordarea de licențe întreprinderilor 
feroviare și Directiva 2001/14/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 februarie 2001 privind repartizarea 
capacităților de infrastructură feroviară și 
perceperea de tarife pentru utilizarea 
infrastructurii feroviare au fost modificate 
substanțial în 2004 și în 2007. Deoarece 
sunt necesare modificări suplimentare și 
dată fiind legătura dintre aceste dispoziții 
legale, directivele susmenționate trebuie 
reformate și unificate într-un singur act, 
consolidând dispozițiile privind siguranța 
și fiabilitatea serviciilor feroviare, din 
motive de claritate.

Or. en

Justificare

Nevoia de a stabili noi legături între directivele existente ar trebui să clarifice și să 
consolideze dispozițiile-cheie pentru a îmbunătăți serviciile feroviare, fiabile și sigure pentru 
toți consumatorii.

Amendamentul 132
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O mai mare integrare a sectorului de 
transport din Uniune este un element 
esențial al realizării pieței interne și căile 
ferate reprezintă o parte vitală a 
sectorului de transport din Uniune, care 
se îndreaptă către realizarea mobilității 
durabile.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 133
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O mai mare integrare a sectorului de 
transport din Uniune este un element 
esențial al realizării pieței interne și căile 
ferate reprezintă o parte vitală a sectorului 
de transport din Uniune, care se îndreaptă 
către realizarea mobilității durabile.

(2) O mai mare integrare a sectorului de 
transport din Uniune este un element 
esențial al pieței interne și căile ferate 
reprezintă o parte vitală a sectorului de 
transport din Uniune, care se îndreaptă 
către realizarea mobilității durabile.

Or. en

Justificare

Finalizarea pieței interne este o declarație redundantă: Tratatul prevede deja că politica 
privind transporturile, ca și altele, este integrată în cadrul pieței interne.

Amendamentul 134
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Directivele care alcătuiesc primul 
pachet feroviar nu au împiedicat existența 
unei variații importante a structurii și a 
nivelului tarifelor pentru utilizarea 
infrastructurii și energiei feroviare și a 
formei și duratei proceselor de repartizare 
a capacităților.

Or. en

Justificare

Tarifele de utilizare a infrastructurii și modul de calculare a acestora variază într-o mare 
măsură în UE. Același lucru este valabil pentru repartizarea traseelor și achiziția de energie 
electrică. Legislația actuală trebuie îmbunătățită în continuare în direcția unei mai mari 
armonizări a regimurilor tarifare, a unei mai mari transparențe și a oferirii unui stimulent 
pentru performanță. Condițiile de furnizare a energiei trebuie să fie mai transparente, iar 
prețurile la energia electrică trebuie să fie aceleași pentru toți concurenții.

Amendamentul 135
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Pentru a asigura un acces efectiv și 
nediscriminatoriu la infrastructura 
feroviară, încurajând, în același timp, 
investițiile și eficiența la nivelul costurilor 
prestării serviciilor, Parlamentul 
European solicită Comisiei să propună o 
nouă legislație luând în considerare 
hotărârea Curții Europene de Justiție 
privind procedurile de încălcare a 
dreptului european, în termen de cel mult 
șase luni de la pronunțarea acestei 
hotărâri. Aceste norme ar trebui să vizeze, 
de asemenea, asigurarea lipsei unei 
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subvenționări încrucișate 
necorespunzătoare de la infrastructură la 
activitățile de exploatare.

Or. en

Justificare

Acest amendament reamintește faptul că toți actorii și Comisia Europeană trebuie să respecte 
și să adapteze legislația în conformitate cu jurisprudența hotărârilor CEJ.

Amendamentul 136
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ponderea reprezentată de sectorul 
feroviar în cadrul transporturilor nu a 
crescut în deceniul trecut, în pofida 
obiectivelor pachetului feroviar din 2010, 
ceea ce demonstrează nevoia realizării 
prezentei reformări.

Or. es

Justificare

Primul pachet feroviar nu îndeplinește obiectivele care au dus la adoptarea sa și suntem încă 
departe de a avea un sector puternic competitiv, comparativ cu alte modele de transport. În 
ultimii ani s-a observat intr-adevăr o scădere a volumului transportului de mărfuri pe cale 
ferată și suntem departe de a fi instituit un spațiu feroviar unic european, care ar putea 
facilita crearea unei adevărate piețe interne. 

Amendamentul 137
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Investițiile adecvate în dezvoltarea și 
întreținerea infrastructurii feroviare 
continuă să fie insuficiente pentru a 
garanta dezvoltarea sectorului și a 
capacității sale competitive.

Or. es

Justificare

Lipsa de investiții este o problemă fundamentală, care trebuie abordată prin această reformă.

Amendamentul 138
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Lipsa de transparență a condițiilor 
pieței reprezintă un obstacol clar în calea 
creșterii competitivității serviciilor 
feroviare.

Or. es

Justificare

Lipsa de transparență îngreunează intrarea pe piață a unor noi întreprinderi, care ar putea 
genera un sector feroviar mai competitiv.

Amendamentul 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Numeroasele proceduri în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor care 
decurg din legislația Uniunii deschise 
împotriva statelor membre demonstrează 
că legislația în vigoare poate fi 
interpretată greșit și că sunt necesare 
clarificări și îmbunătățiri ale primului 
pachet feroviar, pentru a asigura 
deschiderea reală a pieței feroviare 
europene.

Or. fr

Amendamentul 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Din cauza caracteristicilor lor fizice 
și tehnice, căile ferate implică un nivel 
ridicat de eficiență în materie de 
siguranță, de mediu și de transport, 
precum și posibilități de economisire a 
energiei. Rolul central al acestora în 
cadrul politicii UE privind transporturile 
sustenabile ar trebui, prin urmare, să fie 
luat în considerare ca și oportunitate 
principală pentru ca politica UE privind 
transporturile să îndeplinească obiectivele 
UE 2020 și ale foii de parcurs 2050;

Or. en

Amendamentul 141
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O zonă feroviară unică europeană 
eficientă nu poate fi creată decât prin 
asigurarea separării întreprinderilor 
feroviare de administratorii 
infrastructurii, prin asigurarea accesului 
liber la piața feroviară și, astfel, printr-o 
concurență echitabilă și prin 
interoperabilitatea și sustenabilitatea 
sectorului feroviar;

Or. en

Amendamentul 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie îmbunătățită eficiența 
sistemului feroviar pentru a-l integra pe o 
piață concurențială, ținându-se, în același 
timp, cont de caracteristicile speciale ale 
căilor ferate.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Coexistența, în cadrul statelor 
membre, a diferitelor regimuri sociale în 
sectorul feroviar prezintă un risc de 
concurență neloială între noii operatori 
feroviari și operatorii feroviari istorici și 
solicită o armonizare, respectând totodată 
caracteristicile specifice sectorului și 
statelor membre.

Or. fr

Amendamentul 144
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Este necesar să se garanteze că 
organismele de reglementare își vor 
îndeplini funcțiile de supraveghere, în 
vederea evitării discriminării între 
întreprinderile feroviare, a punerii în 
aplicare a unei politici tarifare adecvate și 
a respectării principiului separării 
conturilor.

Or. es

Justificare

Lipsa unor astfel de garanții reprezintă unul dintre obstacolele în calea asigurării 
competitivității sectorului feroviar.

Amendamentul 145
Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a finaliza spațiul feroviar 
european, este necesară o 
interoperabilitate completă a sistemului 
feroviar la nivel european. Agenției 
Europene a Căilor Ferate ar trebui să i se 
acorde competențele și resursele adecvate 
pentru a atinge acest obiectiv mai repede, 
printre altele în ceea ce privește 
dezvoltarea de standarde comune pentru 
certificarea materialului rulant și a 
sistemelor de siguranță și de semnalizare.

Or. nl

Amendamentul 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Serviciile regionale, urbane și 
suburbane, precum și activitățile de 
transport sub forma serviciilor de tren-
navetă prin tunelul de sub Canalul 
Mânecii trebuie să fie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Serviciile regionale, urbane și 
suburbane, precum și activitățile de 
transport sub forma serviciilor de tren-
navetă prin tunelul de sub Canalul Mânecii 
trebuie să fie excluse din domeniul de 
aplicare al prezentei directivei.

(4) Serviciile regionale, urbane și 
suburbane, precum și activitățile de 
transport prin tunelul de sub Canalul 
Mânecii trebuie să fie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directivei.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament extinde scutirea existentă în favoarea trenurilor-navetă pentru 
vehiculele rutiere în toate operațiunile de transport pentru a permite mai bine tunelului de 
sub Canalul Mânecii să joace rolul său de dezvoltare a schimburilor intracomunitare și de 
creare a unui spațiu feroviar european fără limite.

Amendamentul 148
Brian Simpson

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Serviciile regionale, urbane și 
suburbane, precum și activitățile de 
transport sub forma serviciilor de tren-
navetă prin tunelul de sub Canalul Mânecii 
trebuie să fie excluse din domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

(4) Serviciile regionale, urbane și 
suburbane, precum și activitățile de 
transport sub forma serviciilor de tren-
navetă prin tunelul de sub Canalul Mânecii 
trebuie să fie excluse din domeniul de 
aplicare al prezentei directive. Căile ferate 
din cadrul zonelor de patrimoniu sau al 
muzeelor, care folosesc propriul itinerariu 
vor fi, de asemenea, excluse din domeniul 
de aplicare al directivei.

Or. en
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Amendamentul 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a face transportul feroviar 
eficient și competitiv cu alte modalități de 
transport, statele membre trebuie să se 
asigure că întreprinderile feroviare au 
statut de operatori independenți care se 
comportă în manieră comercială și se 
adaptează la nevoile pieței.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a). Inovarea în domeniul îmbunătățirii 
serviciilor de transport feroviar pentru 
călători și marfă ar trebui realizată printr-
un concept coerent al unei finanțări mai 
solide a infrastructurii feroviare, printr-o 
reglementare adecvată și o deschidere 
treptată a piețelor, fără a periclita 
obligațiile serviciilor publice și 
standardele sociale din cadrul sectorului. 
Un transfer modal la acest mod reprezintă 
o sarcină de bază a viitoarei politici a UE.

Or. en
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Amendamentul 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar, 
trebuie să se facă distincția între furnizarea 
de servicii de transport și funcționarea 
infrastructurii. Dată fiind această situație, 
este necesar ca cele două activități să fie 
gestionate separat și să aibă conturi 
separate.

(6) Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar, 
trebuie să se facă distincția între furnizarea 
de servicii de transport, pe de o parte și 
funcționarea infrastructurii, pe de altă 
parte. Dată fiind această situație, este 
necesar ca cele două activități să fie 
gestionate separat și să aibă conturi 
separate, astfel cum s-a prevăzut inițial la 
articolul 6 din Directiva 91/440 CEE, 
ulterior modificată prin 
Directiva 2001/12/EC.

Curtea urmează să evalueze dacă și în ce 
măsură statele membre au respectat 
Directiva 91/440 CEE și 
Directiva 2001/12/CE, iar această 
legislație (reformată) nu trebuie, așadar, 
să împiedice procedurile în derulare 
privind încălcarea dreptului european, 
referitoare la punerea în aplicare a 
acestor directive.
Dat fiind că există o relație ambiguă între 
gradul de deschidere a pieței și separarea 
infrastructurii și a prestării de servicii 
feroviare, scopul acestei reformări este de 
a stabili un acces deschis în cadrul rețelei 
feroviare a UE și de a elimina obstacolele 
naționale ilegale. Această reformare 
vizează clarificarea și eficientizarea 
dispozițiilor existente și nu introducerea
de noi cerințe în această privință.

Or. en

Justificare

Comisia a publicat planul său privind viitoarele propuneri pe tema separării gestionării 
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infrastructurii și a prestării de servicii feroviare în Cartea sa albă din luna martie 2011. De 
asemenea, se anticipează că procedurile de încălcare aflate în curs de derulare împotriva a 
13 state membre vor clarifica aceste aspecte.

Amendamentul 152
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar, 
trebuie să se facă distincția între furnizarea 
de servicii de transport și funcționarea 
infrastructurii. Dată fiind această situație, 
este necesar ca cele două activități să fie 
gestionate separat și să aibă conturi 
separate.

(6) Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar, 
trebuie să se facă distincția între furnizarea 
de servicii de transport și funcționarea 
infrastructurii. Dată fiind această situație, 
este necesar ca cele două activități să fie 
gestionate și să aibă conturi separate.

Or. en

Justificare

Conturile separate constituie o garanție suficientă pentru a diferenția între diverse activități, 
independent de modelul organizatoric ales.

Amendamentul 153
Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar, 
trebuie să se facă distincția între furnizarea 
de servicii de transport și funcționarea 
infrastructurii. Dată fiind această situație, 
este necesar ca cele două activități să fie 
gestionate separat și să aibă conturi 
separate.

(6) Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar, 
trebuie să se facă distincția între furnizarea 
de servicii de transport și funcționarea 
infrastructurii. Dată fiind această situație, 
este necesar ca cele două activități să fie 
gestionate separat și să aibă conturi 
separate. De asemenea, o politică separată 



AM\870642RO.doc 17/197 PE467.166v01-00

RO

de personal este foarte importantă pentru 
a asigura funcționarea eficientă a 
spațiului feroviar european.

Or. nl

Justificare

Întrucât administratorii de infrastructuri trebuie să ia decizii independente, aceștia trebuie să 
fie, de asemenea, pe deplin responsabili pentru propriile politici de personal.

Amendamentul 154
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar, 
trebuie să se facă distincția între furnizarea 
de servicii de transport și funcționarea 
infrastructurii. Dată fiind această situație, 
este necesar ca cele două activități să fie 
gestionate separat și să aibă conturi 
separate.

(6) Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar, 
trebuie să se facă distincția între furnizarea 
de servicii de transport și funcționarea 
infrastructurii. Dată fiind această situație, 
este necesar ca cele două activități să fie 
gestionate separat și să aibă conturi 
separate, în mod transparent, ceea ce 
asigură că fondurile publice nu sunt 
deturnate către alte activități comerciale.

Or. es

Justificare

Aceasta este unica posibilitate de a asigura transparența necesară în vederea dezvoltării unei 
piețe mai competitive și accesibile.

Amendamentul 155
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar, 
trebuie să se facă distincția între furnizarea 
de servicii de transport și funcționarea 
infrastructurii. Dată fiind această situație, 
este necesar ca cele două activități să fie 
gestionate separat și să aibă conturi 
separate.

Pentru a asigura dezvoltarea viitoare și 
funcționarea eficientă a sistemului feroviar 
și accesul nediscriminatoriu la 
infrastructura feroviară, trebuie să se facă 
o distincție clară și fermă între furnizarea 
de servicii de transport și funcționarea 
infrastructurii. Dată fiind această situație, 
este necesar ca cele două activități să fie 
gestionate separat și să aibă conturi 
separate.

Or. de

Amendamentul 156
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Restructurările referitoare la 
furnizarea de servicii de transport și la 
gestionarea infrastructurii nu ar trebui să 
aibă consecințe negative asupra 
condițiilor de ocupare a forței de muncă și 
sociale ale lucrătorilor din sectorul 
feroviar. Clauzele sociale ar trebui 
respectate pentru a evita dumpingul social 
și concurența denaturată din partea 
noilor participanți din sector care nu ar 
respecta standardele sociale minime ale 
sectorului feroviar.

Or. fr

Justificare

Eventualele ajustări care trebuie în continuare puse în aplicare pentru a aduce legislația 
națională în conformitate cu prevederile primului pachet feroviar nu trebuie să conducă la o 
deteriorare a condițiilor de muncă în sectorul feroviar.
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Amendamentul 157
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Stricta separare a conturilor 
administratorului infrastructurii și ale 
întreprinderilor feroviare trebuie 
asigurată. Fondurile publice alocate 
unuia dintre aceste două sectoare de 
activitate nu sunt transferate celuilalt. 
Această interdicție trebuie clar indicată în 
normele contabile ale fiecărui sector de 
activitate. Statul membru și organismul 
național de reglementare trebuie să 
asigure aplicarea eficientă a acestei 
interdicții.

Or. en

Justificare

Este necesară o mai mare transparență în ceea ce privește fluxurile de bani publici dintre 
administratorul infrastructurii și întreprinderile feroviare.

Amendamentul 158
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Deși în UE există rețele feroviare cu 
un ecartament de cale ferată diferit de cel 
al rețelei principale din Uniune, acestea 
sunt, prin urmare, izolate din punct de 
vedere tehnologic de rețeaua feroviară 
principală a UE, fiind corelate cu rețele 
feroviare din țări terțe, iar fiabilitatea 
economică și socială a acestor rețele 
trebuie menținută printr-un tratament 
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special, ori de câte ori este necesar.

Or. en

Justificare

Luând în considerare situația specială a acelor state membre cu un ecartament de cale ferată 
diferit și cu legături aproape exclusive cu rețelele feroviare din țări terțe.

Amendamentul 159
Georges Bach

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Indiferent de natura modelului lor de 
afaceri, toți operatorii feroviari trebuie să 
respecte legislațiile naționale existente în 
ceea ce privește protecția socială și 
sănătatea, cu scopul de a evita practicile 
de dumping social și concurență neloială.

Or. fr

Justificare

Concurența pe piața feroviară nu trebuie să se realizeze în detrimentul condițiilor de muncă 
și al protecției sociale a lucrătorilor. Respectarea legislațiilor naționale privind protecția 
socială și sănătatea trebuie să fie garantate pentru toți operatorii, indiferent de modelul lor 
de afaceri.

Amendamentul 160
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a obține un transport feroviar 
competitiv în raport cu transportul rutier, 
ar trebui unificate diferitele standarde 
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naționale, precum dispozițiile privind 
siguranța în transportul feroviar, 
standardizarea și utilizarea documentelor 
de însoțire, normele privind formarea 
trenurilor și documentația relevantă, 
standardizarea semnalelor și marcajelor 
pentru conducerea trenurilor,
standardizarea măsurilor și controalelor 
privind transportul mărfurilor periculoase 
și proceduri uniforme de înregistrare și 
control al transportului deșeurilor;

Or. de

Amendamentul 161
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Stricta separare a conturilor 
administratorului infrastructurii și ale 
întreprinderilor feroviare trebuie 
asigurată. Fondurile publice alocate 
unuia dintre sectoarele de activitate nu 
sunt transferate celuilalt. Această 
interdicție trebuie clar indicată în normele 
contabile ale fiecărui sector de activitate. 
Statele membre asigură aplicarea 
eficientă a acestei interdicții.

Or. en

Amendamentul 162
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Separarea furnizării de servicii de 
transport de administrarea infrastructurii 
nu trebuie să aibă consecințe negative 
asupra condițiilor de ocupare a forței de 
muncă și sociale ale lucrătorilor din 
sectorul feroviar. Clauzele sociale ar 
trebui respectate pentru a evita dumpingul 
social și concurența neloială din partea 
noilor participanți din sector care nu ar 
respecta standardele sociale minime ale 
sectorului feroviar.

Or. ro

Justificare

Separarea furnizării de servicii de transport de administrarea infrastructurii nu trebuie să 
aibă consecințe negative asupra condițiilor de ocupare a forței de muncă și sociale ale 
lucrătorilor din sectorul feroviar. Clauzele sociale ar trebui respectate pentru a evita 
dumpingul social și concurența neloială din partea noilor participanți din sector care nu ar 
respecta standardele sociale minime ale sectorului feroviar.

Amendamentul 163
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Pentru a face transportul feroviar de 
mărfuri mai atractiv decât transportul 
rutier, sunt necesare proiecte legislative 
care să vizeze reducerea emisiilor de 
zgomot ale materialului rulant.

Or. de

Amendamentul 164
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Principiul libertății de a presta servicii 
trebuie aplicat sectorului feroviar, ținând 
seama de caracteristicile specifice ale 
acestui sector.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a). Interesele angajaților din sectorul 
feroviar sunt legate de un nivel înalt al 
standardelor sociale. Formarea acestora 
și condițiile de lucru trebuie să asigure un 
nivel ridicat de servicii și siguranță.
Prin urmare, aceștia trebuie să își 
păstreze dreptul de a iniția acțiuni în 
favoarea susținerii standardelor sociale și 
a îmbunătățirii calității serviciilor. Aceste 
acțiuni ar trebui transmise în timp util 
utilizatorilor, alături de informații 
oportune privind alternativele care pot 
răspunde nevoilor acestora de mobilitate 
și transport.

Or. en
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Amendamentul 166
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a încuraja concurența în 
gestionarea serviciului feroviar în ceea ce 
privește confortul sporit și serviciile 
furnizate utilizatorilor, trebuie ca statele 
membre să-și asume responsabilitatea 
generală pentru dezvoltarea infrastructurii 
feroviare corespunzătoare.

(8) Pentru a încuraja concurența în 
gestionarea serviciului feroviar în ceea ce 
privește confortul sporit și serviciile 
furnizate utilizatorilor, trebuie ca statele 
membre să-și asume responsabilitatea 
generală pentru dezvoltarea infrastructurii 
feroviare corespunzătoare, considerând 
cererea de pe piață drept una dintre
premisele principale.

Or. nl

Amendamentul 167
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În lipsa unor norme comune privind 
alocarea costurilor pentru infrastructură, 
statele membre, după consultarea 
administratorului infrastructurii, trebuie să 
stabilească norme care să dispună ca 
întreprinderile feroviare să plătească 
pentru folosirea infrastructurii feroviare. 
Aceste norme trebuie să nu conducă la 
discriminare între întreprinderile feroviare.

(9) În lipsa unor norme comune privind 
alocarea costurilor pentru infrastructură, 
statele membre, după consultarea 
administratorului infrastructurii, trebuie să 
stabilească norme care să dispună ca 
întreprinderile feroviare să folosească
infrastructura feroviară. Aceste norme 
trebuie să nu conducă la discriminare între 
întreprinderile feroviare și nici să creeze 
oportunitatea de dumping social în ceea 
ce privește personalul feroviar implicat.

Or. en

Justificare

Dispoziția este legată de norme, nu de tarifele privind utilizarea infrastructurii: Prin urmare, 
este la latitudinea statelor membre să instituie un cadru normativ. În plus, nediscriminarea în 
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rândul întreprinderilor este o dispoziție clară și aceeași dispoziție, care respectă standarde 
decente ale salariilor, trebuie să se aplice în cazul lucrătorilor implicați și angajați de 
întreprinderile feroviare, atunci când solicită un serviciu.

Amendamentul 168
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În lipsa unor norme comune privind 
alocarea costurilor pentru infrastructură, 
statele membre, după consultarea 
administratorului infrastructurii, trebuie să 
stabilească norme care să dispună ca 
întreprinderile feroviare să plătească pentru 
folosirea infrastructurii feroviare. Aceste 
norme trebuie să nu conducă la 
discriminare între întreprinderile 
feroviare.

(9) În lipsa unor norme comune privind 
alocarea costurilor pentru infrastructură, 
statele membre, după consultarea 
administratorului infrastructurii, trebuie să 
stabilească norme clare și transparente, 
care să dispună ca întreprinderile feroviare 
să plătească pentru folosirea infrastructurii 
feroviare, asigurându-se astfel că nu 
există discriminare între acestea.

Or. es

Amendamentul 169
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Uniunea Europeană ar trebui să
examineze surse alternative de finanțare a 
proiectelor feroviare europene, prin 
instrumente financiare inovatoare, cum 
ar fi obligațiunile pentru proiectele UE.

Or. fr

Justificare

Lipsa finanțării este una dintre principalele cauze ale situației dificile a căilor ferate 
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europene. Trebuie elaborate, așadar, strategii alternative și surse de finanțare. În special, 
trebuie sporită finanțarea publică a infrastructurii.

Amendamentul 170
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) UE ar trebui să examineze surse 
alternative de finanțare a proiectelor 
feroviare europene, prin instrumente 
financiare inovatoare, cum ar fi 
obligațiunile pentru proiectele UE, pentru 
a încuraja investițiile private și pentru a 
îmbunătăți accesul la capitalul de risc. 
Din aceleași motive, piața feroviară 
trebuie să devină atractivă pentru 
investitori privați, alternativi, prin 
intermediul unor cadre juridice 
transparente.

Or. en

Justificare

Lipsa finanțării este una dintre principalele cauze ale situației dificile a căilor ferate 
europene. Trebuie elaborate strategii alternative și surse de finanțare. În special, trebuie 
sporită finanțarea infrastructurii. Statele membre care alocă fonduri infrastructurii lor 
trebuie, de asemenea, să aibă garanția că banii nu se folosesc în alte scopuri decât cele 
legate de infrastructură.

Amendamentul 171
Brian Simpson

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre si administratorii de 
infrastructură ar trebui să poată finanța 
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investiții în infrastructură prin alte 
mijloace decât finanțarea directă din 
partea statului, cum ar fi finanțarea din 
partea sectorului privat.

Or. en

Justificare

Este adecvată menționarea posibilității ca administratorii de infrastructură să fie stabiliți sau 
să opereze prin modele alternative de finanțare din care pot obține finanțare privată. Este 
vitală protejarea mecanismelor de finanțare existente în statele membre.

Amendamentul 172
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier, 
necesită acțiuni pentru deschiderea pieței.

eliminat

Or. fr

Justificare

Piața fiind deschisă din 2006, acest considerent este discutabil.

Amendamentul 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier, 
necesită acțiuni pentru deschiderea pieței.

eliminat



PE467.166v01-00 28/197 AM\870642RO.doc

RO

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 174
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier, 
necesită acțiuni pentru deschiderea pieței.

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier și în 
particular în cazurile în care 
ecartamentele diferite de cale ferată încă 
reprezintă o barieră fizică în calea 
concurenței, necesită acțiuni urgente 
pentru deschiderea pieței.

Or. en

Justificare

Ecartamentele diferite de cale ferată dintre Franța și Spania, de exemplu, reprezintă un 
obstacol fizic concret în calea concurenței, care se adaugă deja barierelor solide la nivelul 
reglementării din sectorul feroviar.

Amendamentul 175
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier, 
necesită acțiuni pentru deschiderea pieței.

(11) Noul cadru juridic trebuie să permită 
menținerea și dezvoltarea serviciilor de 
interes general în conformitate cu 
articolul 14 și Protocolul nr.  26 la TFUE.
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Or. fr

Justificare

Este necesar să se asigure dezvoltarea serviciilor de interes general pentru transporturi, în 
special pentru transportul feroviar. În plus, acest punct a fost inclus în avizul Comitetului 
Economic și Social European din 16 martie 2011.

Amendamentul 176
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier, 
necesită acțiuni pentru deschiderea pieței.

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier, 
necesită acțiuni atât pentru deschiderea 
pieței, cât și pentru ca statele membre să 
susțină alegeri clare de transport feroviar 
sustenabil de marfă, îndepărtându-se de 
modurile mai dăunătoare mediului.

Or. en

Justificare

Deschiderea pieței este o cerință, dar trebuie susținută prin alegeri de investiții clare și solide 
din partea statelor membre, în vederea îmbunătățirii transferului modal către calea ferată: 
recenta adoptare a Regulamentului privind coridoarele feroviare de transport de marfă 
reprezintă un exemplu de prim pas.

Amendamentul 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier, 
necesită acțiuni pentru deschiderea pieței.

(11) Un sector eficient de transport al 
pasagerilor și al mărfurilor, mai ales 
transfrontalier, necesită acțiuni pentru 
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deschiderea piețelor fiecărui stat membru.

Or. it

Justificare

La nivel european, sectorul de transport feroviar este unul dintre puținele sectoare în cadrul 
căruia nu a fost finalizată încă piața unică. Prin urmare, este necesară completarea 
deschiderii pieții cu liberalizarea serviciilor de transport național.

Amendamentul 178
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier, 
necesită acțiuni pentru deschiderea pieței.

(11) Un sector eficient de transport al 
mărfurilor, mai ales transfrontalier, 
necesită acțiuni pentru deschiderea pieței, 
care să genereze competitivitate.

Or. es

Justificare

Pentru a obține eficiență este indispensabil ca piața să fie competitivă.

Amendamentul 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a garanta că drepturile de 
acces la infrastructura feroviară se aplică 
pe o bază uniformă și nediscriminatorie 
în întreaga Uniune, este oportună 
introducerea unei licențe pentru 
întreprinderile feroviare.

eliminat
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Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 180
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul curselor feroviare cu opriri 
intermediare, nou intrații pe piață trebuie 
să fie autorizați să îmbarce și să debarce 
călători pe traseu pentru a oferi 
operațiunilor respective viabilitate 
economică și pentru a evita 
dezavantajarea potențialilor concurenți în 
comparație cu operatorii existenți.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a include liberalizarea pieței naționale de transport de 
călători. Nu ar trebui să așteptăm propunerea Comisiei Europene din 2012, ci să includem o 
deschidere continuă către concurență a pieței europene deja vizată în reformarea actuală.

Amendamentul 181
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul curselor feroviare cu opriri 
intermediare, nou intrații pe piață trebuie să 
fie autorizați să îmbarce și să debarce 
călători pe traseu pentru a oferi 

(13) În cazul curselor feroviare cu opriri 
intermediare, nou intrații pe piață trebuie să 
fie autorizați să îmbarce și să debarce 
călători pe traseu, asigurând totodată că 
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operațiunilor respective viabilitate 
economică și pentru a evita 
dezavantajarea potențialilor concurenți în 
comparație cu operatorii existenți.

aceste operațiuni nu dezechilibrează 
economia generală a serviciilor de interes 
general pe care autoritățile competente le-
au pus în aplicare sau au în vedere acest 
lucru, și nu subminează obiectivele lor 
sociale și de mediu.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se asigure dezvoltarea serviciilor de interes general pentru transporturi, în 
special pentru transportul feroviar. În plus, acest punct a fost inclus în avizul Comitetului 
Economic și Social European din 16 martie 2011.

Amendamentul 182
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a dezvolta în continuare 
eficiența piețelor de transport feroviar 
pentru călători, Parlamentul European 
solicită Comisiei Europene ca, cel târziu 
până la sfârșitul anului 2012, să propună 
o legislație privind liberalizarea piețelor 
interne ale transportului de călători, 
garantând, în același timp, echilibrul 
financiar al contractelor de servicii 
publice.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a include liberalizarea pieței naționale de transport de 
călători. Nu ar trebui să așteptăm propunerea Comisiei Europene din 2012, ci să includem o 
deschidere continuă către concurență a pieței europene deja vizată în reformarea actuală.

Amendamentul 183
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Introducerea noilor servicii 
internaționale cu acces deschis pentru 
transportul de călători și cu opriri 
intermediare nu trebuie folosită la 
deschiderea pieței pentru serviciile de 
transport intern de călători, ci trebuie să 
se limiteze numai la opririle conexe rutei 
internaționale. Scopul principal al noilor 
servicii trebuie să fie transportul 
călătorilor într-o cursă internațională. 
Pentru a evalua dacă acesta este scopul 
principal al serviciului, trebuie să se țină 
seama de criterii precum proporția din 
cifra de afaceri și din volumul de călători, 
în raport cu transportul intern sau 
internațional de călători, și vechimea 
serviciilor. Evaluarea scopului principal 
al serviciului trebuie să se facă de către 
organismul național de reglementare, la 
cererea unei părți interesate.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a include liberalizarea pieței naționale de transport de 
călători. Nu ar trebui să așteptăm propunerea Comisiei Europene din 2012, ci să includem o 
deschidere continuă către concurență a pieței europene deja vizată în reformarea actuală.

Amendamentul 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Introducerea noilor servicii 
internaționale cu acces deschis pentru 
transportul de călători și cu opriri 

eliminat
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intermediare nu trebuie folosită la 
deschiderea pieței pentru serviciile de 
transport intern de călători, ci trebuie să 
se limiteze numai la opririle conexe rutei 
internaționale. Scopul principal al noilor 
servicii trebuie să fie transportul 
călătorilor într-o cursă internațională. 
Pentru a evalua dacă acesta este scopul 
principal al serviciului, trebuie să se țină 
seama de criterii precum proporția din 
cifra de afaceri și din volumul de călători, 
în raport cu transportul intern sau 
internațional de călători, și vechimea 
serviciilor. Evaluarea scopului principal 
al serviciului trebuie să se facă de către 
organismul național de reglementare, la 
cererea unei părți interesate.

Or. fr

Justificare

Acest alineat a devenit caduc, întrucât textul prevede deschiderea serviciilor naționale de 
transport de călători.

Amendamentul 185
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Introducerea noilor servicii 
internaționale cu acces deschis pentru 
transportul de călători și cu opriri 
intermediare nu trebuie folosită la 
deschiderea pieței pentru serviciile de 
transport intern de călători, ci trebuie să 
se limiteze numai la opririle conexe rutei 
internaționale. Scopul principal al noilor 
servicii trebuie să fie transportul călătorilor 
într-o cursă internațională. Pentru a evalua 
dacă acesta este scopul principal al 
serviciului, trebuie să se țină seama de 
criterii precum proporția din cifra de 

(14) Introducerea noilor servicii 
internaționale cu acces deschis pentru 
transportul de călători și cu opriri 
intermediare trebuie să se limiteze la 
opririle conexe rutei internaționale. Scopul 
principal al serviciilor de acest tip trebuie 
să fie transportul călătorilor într-o cursă 
internațională. Pentru a evalua dacă acesta 
este scopul principal al serviciului, trebuie 
să se țină seama de criterii precum 
proporția din cifra de afaceri și din volumul 
de călători, în raport cu transportul intern 
sau internațional de călători, și vechimea 
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afaceri și din volumul de călători, în raport 
cu transportul intern sau internațional de 
călători, și vechimea serviciilor. Evaluarea 
scopului principal al serviciului trebuie să 
se facă de către organismul național de 
reglementare, la cererea unei părți 
interesate.

serviciilor. Evaluarea scopului principal al 
serviciului trebuie să se facă de către 
autoritatea națională de reglementare, la 
cererea unei părți interesate.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop clarificarea și actualizarea textului.

Amendamentul 186
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 
călători autorizează statele membre și 
autoritățile locale să atribuie contracte de 
servicii publice care pot include drepturi 
exclusive de exploatare a unor servicii. În 
consecință, este necesar să se asigure că 
dispozițiile regulamentului respectiv 
respectă principiul deschiderii pentru 
concurență a serviciilor de transport 
internațional de călători.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a include liberalizarea pieței naționale de transport de 
călători. Nu ar trebui să așteptăm propunerea Comisiei Europene din 2012, ci să includem o 
deschidere continuă către concurență a pieței europene deja vizată în reformarea actuală.
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Amendamentul 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Regulamentul CE nr. 1370/2007 
permite statelor membre să garanteze 
lucrătorilor, în cadrul separării între 
exploatarea serviciilor de transport și 
gestionarea infrastructurii care poate 
implica transferul de întreprinderi, 
menținerea drepturilor lor sociale.

Or. fr

Amendamentul 188
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Deschiderea pentru concurență a 
serviciilor de transport internațional de 
călători poate avea implicații asupra 
organizării și finanțării serviciilor feroviare 
de transport de călători prestate pe baza 
unui contract de servicii publice. Statele 
membre trebuie să aibă opțiunea de a limita 
dreptul de acces pe piață în situația în care 
acesta ar periclita echilibrul economic al 
contractelor de servicii publice respective 
și în situația în care organismul de 
reglementare responsabil menționat la 
articolul 55 din prezenta Directivă își dă 
aprobarea în acest sens, pe baza unei 
analize economice obiective și ca urmare a 
unei cereri din partea autorităților 
competente care au atribuit contractul de 
servicii publice.

(16) Deschiderea pentru concurență a 
serviciilor de transport de călători poate 
avea implicații asupra organizării și 
finanțării serviciilor feroviare de transport 
de călători prestate pe baza unui contract 
de servicii publice. Statele membre trebuie 
să aibă opțiunea de a limita dreptul de 
acces pe piață în situația în care acesta ar 
periclita echilibrul economic al 
contractelor de servicii publice respective 
și în situația în care organismul de 
reglementare responsabil menționat la 
articolul 55 din prezenta Directivă își dă 
aprobarea în acest sens, pe baza unei 
analize economice obiective și ca urmare a 
unei cereri din partea autorităților 
competente care au atribuit contractul de 
servicii publice.
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a include liberalizarea pieței naționale de transport de 
călători. Nu ar trebui să așteptăm propunerea Comisiei Europene din 2012, ci să includem o 
deschidere continuă către concurență a pieței europene deja vizată în reformarea actuală.

Amendamentul 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Deschiderea pentru concurență a 
serviciilor de transport internațional de 
călători poate avea implicații asupra 
organizării și finanțării serviciilor feroviare 
de transport de călători prestate pe baza 
unui contract de servicii publice. Statele 
membre trebuie să aibă opțiunea de a limita 
dreptul de acces pe piață în situația în care 
acesta ar periclita echilibrul economic al 
contractelor de servicii publice respective 
și în situația în care organismul de 
reglementare responsabil menționat la 
articolul 55 din prezenta Directivă își dă 
aprobarea în acest sens, pe baza unei 
analize economice obiective și ca urmare a 
unei cereri din partea autorităților 
competente care au atribuit contractul de 
servicii publice.

(16) Deschiderea pentru concurență a 
serviciilor de transport internațional și 
intern de călători poate avea implicații 
asupra organizării și finanțării serviciilor 
feroviare de transport de călători prestate 
pe baza unui contract de servicii publice. 
Statele membre trebuie să aibă opțiunea de 
a limita dreptul de acces pe piață în situația 
în care acesta ar periclita echilibrul 
economic al contractelor de servicii publice 
respective și în situația în care organismul 
de reglementare responsabil menționat la 
articolul 55 și, după caz, rețeaua de 
organisme de reglementare, astfel cum 
este definită la articolul 57 din prezenta 
Directivă își dă aprobarea în acest sens, pe 
baza unei analize economice obiective și ca 
urmare a unei cereri din partea autorităților 
competente care au atribuit contractul de 
servicii publice.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează extinderea domeniului de aplicare al dispoziției la serviciile 
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de transport intern de călători. Acesta are ca scop, de asemenea, să permită rețelei de 
organisme de reglementare să intervină, dacă este necesar.

Amendamentul 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Evaluarea posibilității de periclitare a 
echilibrului economic al contractului de 
servicii publice trebuie să țină seama de 
criterii predeterminate, precum impactul 
asupra profitabilității oricăror servicii 
incluse într-un contract de servicii publice, 
inclusiv efectul indirect asupra costului net 
suportat de autoritatea publică responsabilă 
care a atribuit contractul, al cererii din 
partea călătorilor, stabilirii prețului 
biletelor, regimului de eliberare a biletelor, 
poziției și numărului de opriri de ambele 
părți ale frontierei, stabilirii orarului și 
frecvenței noului serviciu propus. În 
conformitate cu evaluarea respectivă și 
decizia organismului de reglementare 
competent, statele membre pot autoriza, 
modifica sau refuza accesul solicitat la 
servicii de transport internațional de 
călători, inclusiv prin perceperea unui tarif 
de la operatorul unui nou serviciu de 
transport internațional de călători, urmând 
analiza economică și în conformitate cu 
dreptul Uniunii și principiile egalității și 
nediscriminării.

(17) Evaluarea posibilității de periclitare a 
echilibrului economic al contractului de 
servicii publice trebuie să țină seama de 
criterii predeterminate, precum impactul 
asupra profitabilității oricăror servicii 
incluse într-un contract de servicii publice, 
inclusiv efectul indirect asupra costului net 
suportat de autoritatea publică responsabilă 
care a atribuit contractul, al cererii din 
partea călătorilor, stabilirii prețului 
biletelor, regimului de eliberare a biletelor, 
poziției și numărului de opriri de ambele 
părți ale frontierei, stabilirii orarului și 
frecvenței noului serviciu propus. În 
conformitate cu evaluarea respectivă și 
decizia organismului de reglementare 
competent, statele membre pot autoriza, 
modifica sau refuza accesul solicitat la 
servicii de transport internațional și/sau 
intern de călători, inclusiv prin perceperea 
unui tarif de la operatorul unui nou serviciu 
de transport internațional și/sau intern de 
călători, urmând analiza economică și în 
conformitate cu dreptul Uniunii și 
principiile egalității și nediscriminării.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop extinderea domeniului de aplicare al dispoziției la 
serviciile de transport intern de călători.
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Amendamentul 191
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Evaluarea posibilității de periclitare a 
echilibrului economic al contractului de 
servicii publice trebuie să țină seama de 
criterii predeterminate, precum impactul 
asupra profitabilității oricăror servicii 
incluse într-un contract de servicii publice, 
inclusiv efectul indirect asupra costului net 
suportat de autoritatea publică responsabilă 
care a atribuit contractul, al cererii din 
partea călătorilor, stabilirii prețului 
biletelor, regimului de eliberare a biletelor, 
poziției și numărului de opriri de ambele 
părți ale frontierei, stabilirii orarului și 
frecvenței noului serviciu propus. În 
conformitate cu evaluarea respectivă și 
decizia organismului de reglementare 
competent, statele membre pot autoriza, 
modifica sau refuza accesul solicitat la 
servicii de transport internațional de 
călători, inclusiv prin perceperea unui tarif 
de la operatorul unui nou serviciu de 
transport internațional de călători, urmând 
analiza economică și în conformitate cu 
dreptul Uniunii și principiile egalității și 
nediscriminării.

(17) Evaluarea posibilității de periclitare a 
echilibrului socioeconomic al contractului 
de servicii publice trebuie să țină seama de 
criterii predeterminate, precum impactul 
asupra fiabilității oricăror servicii incluse 
într-un contract de servicii publice, inclusiv 
asupra politicii de coeziune și de transport 
privind zonele vizate și asupra efectului
indirect asupra costului net suportat de 
autoritatea publică responsabilă care a 
atribuit contractul, al cererii din partea 
călătorilor, stabilirii prețului biletelor, 
regimului de eliberare a biletelor, poziției 
și numărului de opriri de ambele părți ale 
frontierei, stabilirii orarului și frecvenței 
noului serviciu propus. În conformitate cu 
evaluările respective, statele membre sau 
autoritățile competente locale pot autoriza, 
modifica sau refuza accesul solicitat la 
servicii de transport internațional de 
călători, inclusiv prin perceperea unui tarif 
de la operatorul unui nou serviciu de 
transport internațional de călători, urmând 
analiza socioeconomică și în conformitate 
cu dreptul Uniunii și principiile egalității, 
transparenței și nediscriminării.

Or. en

Justificare

Contractele de servicii publice sunt atribuite pentru a respecta obiectivele politicii sociale și 
de coeziune, recunoscând, în același timp, analiza cost-beneficii, dar aceste criterii 
economice sau profitabilitatea acestor servicii nu reprezintă singurele criterii luate în 
considerare de statele membre sau de autoritățile competente locale, responsabile pentru 
aceste contracte. Prin urmare, acestea au dreptul de a răspunde unor astfel de cereri. În caz 
de dispute, organismul de reglementare național poate fi sesizat în vederea soluționării 
situației, în calitate de organism de recurs.
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Amendamentul 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Evoluțiile pieței au arătat că o 
preocupare esențială este consolidarea 
rolului organismelor de reglementare. 
Dacă trebuie să aibă un rol central în 
asigurarea unui mediu corect pentru 
condiții echitabile de acces, aceste 
organisme trebuie să primească 
mijloacele financiare, precum și 
personalul și echipamentul logistic 
necesare pentru îndeplinirea acestui rol.

Or. en

Amendamentul 193
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Organismul de reglementare trebuie să 
funcționeze într-un mod care să evite orice 
conflict de interese și orice posibilă 
implicare în atribuirea contractului de 
servicii publice în cauză. Competența 
organismului de reglementare trebuie 
extinsă pentru a permite evaluarea scopului 
unui serviciu internațional și, după caz, a 
impactului economic potențial al acestuia 
asupra contractelor de servicii publice 
existente.

(19) Organismul de reglementare trebuie să 
funcționeze într-un mod care să evite orice 
conflict de interese și orice posibilă 
implicare în atribuirea contractului de 
servicii publice în cauză, fără a aduce 
atingere posibilității ca organismul să fie 
finanțat din bugetul general al statului 
sau din taxele încasate de sistemul 
feroviar, sau publicării informațiilor 
relevante. Competența organismului de 
reglementare trebuie extinsă pentru a 
permite evaluarea scopului unui serviciu 
internațional și, după caz, a impactului 
economic potențial al acestuia asupra 
contractelor de servicii publice existente.
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Or. es

Justificare

Textul directivei instituie un organism de reglementare independent, dar nu face referire la 
modalitatea de finanțare a acestuia. Din motive de transparență, se impune introducerea unei 
referințe explicite cu privire la sursele de finanțare posibile, care ar putea fi fonduri publice 
sau taxe impuse asupra sectorului, iar aceste informații trebuie să fie publicate.

Amendamentul 194
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Organismul național de 
reglementare trebuie să fie pe deplin 
independent în ceea ce privește 
organizarea, deciziile de finanțare, 
structura juridică și luarea de decizii, de 
orice administrator de infrastructură, de 
organismul de tarifare, de organismul de 
alocare și de orice solicitant. Organismul 
național de reglementare trebuie să aibă 
capacitatea administrativă necesară, din 
punctul de vedere al personalului și al 
resurselor, pentru a asigura o piață a 
transportului feroviar deschisă și 
transparentă. Nivelul necesar de personal 
ar trebui să fie direct legat de nevoile 
pieței și să varieze în consecință.
Acest organism trebuie să hotărască cu 
privire la plângeri, să acționeze din 
proprie inițiativă, să ancheteze disputele și 
să monitorizeze evoluția pieței. De 
asemenea, organismul ar trebui susținut 
de un departament de reglementare din 
cadrul Comisiei Europene. În plus, 
organismul național de reglementare 
trebuie să mențină la dispoziția Comisiei 
Europene o bază de date cu proiectele sale 
de decizie.
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Justificare

Considerentul corespunde amendamentelor propuse la articolele 55-57, al căror scop este 
consolidarea rolului și competențelor organismului de reglementare. Această propunere 
vizează înființarea unui departament de reglementare în cadrul Comisiei Europene (DG 
MOVE, DG COMP, ideal o combinație din acestea două), astfel încât să asigure consiliere, 
orientare și instruire pentru organismele naționale de reglementare în realizarea sarcinilor 
acestora și vizând obținerea resurselor necesare (umane, financiare, intelectuale).

Amendamentul 195
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Autoritatea națională de 
reglementare trebuie să fie independentă 
și trebuie să fie în măsură să garanteze 
accesul cetățenilor la servicii de interes 
general și servicii esențiale definite de 
autoritatea competentă. Aceasta trebuie să 
poată acționa din proprie inițiativă, să 
îndeplinească obiectivele fixate de statele 
membre și să desfășoare anchete în caz de 
litigiu.

Or. fr

Justificare

Aceste autorități au de fapt prerogative care depășesc simpla reglementare. În plus, în cadrul 
dezvoltării de servicii de interes general, misiunile acestora ar trebui să evolueze pentru a nu 
se mai limita la un acces nediscriminatoriu pe piață pentru operatori, pentru a se extinde la o 
reglementare a sectorului, cu scopul de a permite accesibilitatea cetățenilor europeni la 
aceste servicii de interes general la nivelul statelor membre.

Amendamentul 196
Sabine Wils
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Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Organismul național de 
reglementare ar trebui să fie o autoritate 
independentă și să acționeze ca arbitru în 
vederea asigurării, un caz de dispute, a 
unor decizii echitabile și transparente, în 
conformitate cu dispozițiile privind 
nediscriminarea și cu normele stabilite în 
această directivă.

Or. en

Justificare

Clarifică rolul organismului național de reglementare ca arbitru și gardian al normelor 
vizate în cadrul dispozițiilor din prezenta directivă.

Amendamentul 197
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a investi în servicii care 
utilizează infrastructuri specializate, cum ar 
fi căi ferate de mare viteză, solicitanții au 
nevoie de securitate juridică, date fiind 
respectivele investiții substanțiale pe 
termen lung.

(20) Pentru a investi în servicii care 
utilizează infrastructuri specializate, cum ar 
fi căi ferate de mare viteză sau alte 
infrastructuri complexe dedicate, în 
vederea respectării obiectivelor statelor 
membre de reducere a emisiilor de CO2 
sau de consolidare a legăturilor 
intermodale, solicitanții au nevoie de 
securitate juridică, date fiind respectivele 
investiții substanțiale pe termen lung.

Or. en

Justificare

Investițiile în infrastructură implică un termen mediu spre lung: nu numai căile ferate de 
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mare viteză ar putea fi vizate, dar și modernizarea liniilor existente pentru a respecta 
standarde mai ridicate de siguranță și performanță reprezintă o muncă dificilă și pe termen 
lung, care necesită, așadar, certitudine juridică.

Amendamentul 198
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a investi în servicii care 
utilizează infrastructuri specializate, cum ar 
fi căi ferate de mare viteză, solicitanții au 
nevoie de securitate juridică, date fiind 
respectivele investiții substanțiale pe 
termen lung.

(20) Pentru a investi în servicii care 
utilizează infrastructuri specializate, cum ar 
fi căi ferate de mare viteză, solicitanții au 
nevoie de securitate juridică și de o bună 
cunoaștere a proiectelor și a 
angajamentelor bugetare aferente 
investițiilor pe termen lung.

Or. es

Amendamentul 199
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Organismele de reglementare 
naționale trebuie să facă schimb de 
informații, iar în situațiile particulare unde 
este cazul, să își coordoneze principiile și 
practicile pe baza cărora se evaluează o 
posibilă periclitare a echilibrului 
economic al unui contract de servicii 
publice. Acestea trebuie să dezvolte, în 
mod progresiv, orientări pe baza 
experienței acumulate.

(21) Autoritățile naționale de reglementare 
ar trebui să creeze, sub auspiciile 
Comisiei, o rețea pentru a consolida 
cooperarea dintre ele, prin elaborarea de 
principii comune și prin schimbul de bune 
practici și de informații. Aceste organisme
ar trebui, de asemenea, în situațiile 
particulare, dacă este cazul, să își 
coordoneze principiile și practicile pe baza 
cărora se evaluează economia generală a 
unui contract de servicii publice. Acestea 
ar trebui să dezvolte, la nivel european, în 
mod progresiv, orientări comune pe baza 
experienței acumulate.
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Or. fr

Justificare

Aceste autorități au de fapt prerogative care depășesc simpla reglementare. În plus, în cadrul 
dezvoltării de servicii de interes general, misiunile acestora ar trebui să evolueze pentru a nu 
se mai limita la un acces nediscriminatoriu pe piață pentru operatori, pentru a se extinde la o 
reglementare a sectorului, cu scopul de a permite accesibilitatea cetățenilor europeni la 
aceste servicii de interes general la nivelul statelor membre. De asemenea, amendamentul 
vizează consolidarea cooperării acestora.

Amendamentul 200
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele de reglementare naționale
trebuie să facă schimb de informații, iar în 
situațiile particulare unde este cazul, să își 
coordoneze principiile și practicile pe baza 
cărora se evaluează o posibilă periclitare a 
echilibrului economic al unui contract de 
servicii publice. Acestea trebuie să 
dezvolte, în mod progresiv, orientări pe 
baza experienței acumulate.

Organismele de reglementare naționale
trebuie să facă schimb de informații și 
bune practici, iar în situațiile particulare 
unde este cazul, să își coordoneze 
principiile și practicile pe baza cărora se 
evaluează o posibilă periclitare a 
echilibrului economic al unui contract de 
servicii publice. Acestea trebuie să 
dezvolte, în mod progresiv, orientări pe 
baza experienței acumulate. Pe baza 
acestei experiențe, Comisia ar trebui să 
prezinte o propunere privind crearea unui 
organism european de reglementare.

Or. de

Amendamentul 201
Georges Bach

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Organismele de reglementare (21) Organismele de reglementare 
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naționale trebuie să facă schimb de 
informații, iar în situațiile particulare unde 
este cazul, să își coordoneze principiile și 
practicile pe baza cărora se evaluează o 
posibilă periclitare a echilibrului economic 
al unui contract de servicii publice. Acestea 
trebuie să dezvolte, în mod progresiv, 
orientări pe baza experienței acumulate.

naționale trebuie să facă schimb de 
informații, iar sub auspiciile Comisiei 
Europene și ale Agenției Europene a 
Căilor Ferate, să instituie o rețea pentru a 
consolida comunicarea și cooperarea 
acestora cu scopul de a elabora principii 
comune. Aceste organisme ar trebui, în 
situațiile particulare, să își coordoneze 
principiile și practicile pe baza cărora se 
evaluează o posibilă periclitare a 
echilibrului economic al unui contract de 
servicii publice. Acestea ar trebui să 
dezvolte, la nivel european, în mod 
progresiv, orientări comune pe baza 
experienței acumulate.

Or. fr

Justificare

Organismele de reglementare naționale trebuie să își consolideze cooperarea prin crearea 
unei rețele europene.

Amendamentul 202
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Parlamentul European solicită 
Comisiei Europene, pe baza experienței 
rețelelor de organisme de reglementare, 
să propună cel târziu până la sfârșitul 
anului 2012, alături de deschiderea 
piețelor de transport de călători, crearea 
unui organism de reglementare european.

Or. en

Amendamentul 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pe baza experienței rețelei de 
organisme de reglementare, Comisia ar 
trebui să elaboreze o propunere legislativă 
pentru a institui un organism european de 
reglementare cu competențe de 
reglementare și de arbitraj cu privire la 
probleme supranaționale și având o 
competență de apel cu privire la deciziile 
organismelor naționale de reglementare.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament exprimă dorința de a crea în cele din urmă un organism național de 
reglementare.

Amendamentul 204
Mathieu Grosch

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Organismele naționale de 
reglementare ar trebui să creeze o rețea 
pentru a consolida cooperarea 
transfrontalieră și a îmbunătăți condițiile 
de pe piață. Această rețea ar trebui, în 
termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a acestei directive, să ducă la 
crearea unui organism de reglementare 
european.

Or. en

Justificare

Cooperarea transfrontalieră trebuie consolidată și, prin urmare, nu este suficientă 
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consolidarea cooperării dinte organismele de reglementare; trebuie, de asemenea, introdus 
un organism de reglementare la nivel european.

Amendamentul 205
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura concurența loială 
între întreprinderile feroviare, trebuie 
făcută o distincție între prestarea de 
servicii de transport și operarea 
infrastructurilor de servicii. Dată fiind 
această situație, este necesar ca aceste 
două tipuri de activități să fie administrate 
independent, sub forma unor entități 
juridice distincte. Această independență 
nu presupune înființarea unui organism 
sau unei firme separate pentru fiecare 
infrastructură de servicii.

eliminat

Or. fr

Justificare

Concurența poate fi doar un mijloc de a satisface cererile exprimate de către comunitate și 
reprezentanții săi, aceasta nu poate fi un obiectiv. Ideea promovării serviciilor de interes 
general impune reorientarea acestor obiective.

Amendamentul 206
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura concurența loială 
între întreprinderile feroviare, trebuie 
făcută o distincție între prestarea de 
servicii de transport și operarea 

eliminat
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infrastructurilor de servicii. Dată fiind 
această situație, este necesar ca aceste 
două tipuri de activități să fie administrate 
independent, sub forma unor entități 
juridice distincte. Această independență 
nu presupune înființarea unui organism 
sau unei firme separate pentru fiecare 
infrastructură de servicii.

Or. en

Justificare

Exploatarea infrastructurilor de servicii este esențială pentru servicii de transport sigure și 
fiabile: acestea nu ar trebui decuplate sau separate de cunoștințele de bază și de gestiunea 
integrată ale sectorului feroviar, în timp ce proprietarul acestora, fie el public sau privat, 
trebuie să garanteze un acces și o utilizare deschise.

Amendamentul 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura concurența loială 
între întreprinderile feroviare, trebuie 
făcută o distincție între prestarea de 
servicii de transport și operarea 
infrastructurilor de servicii. Dată fiind 
această situație, este necesar ca aceste 
două tipuri de activități să fie administrate 
independent, sub forma unor entități 
juridice distincte. Această independență 
nu presupune înființarea unui organism 
sau unei firme separate pentru fiecare 
infrastructură de servicii.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.
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Amendamentul 208
Georges Bach

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura concurența loială 
între întreprinderile feroviare, trebuie 
făcută o distincție între prestarea de 
servicii de transport și operarea 
infrastructurilor de servicii. Dată fiind 
această situație, este necesar ca aceste 
două tipuri de activități să fie administrate 
independent, sub forma unor entități 
juridice distincte. Această independență 
nu presupune înființarea unui organism 
sau unei firme separate pentru fiecare 
infrastructură de servicii.

(22) Pentru a asigura concurența loială 
între întreprinderile feroviare, prestarea de 
servicii de transport și operarea 
infrastructurilor de servicii trebuie să fie 
gestionate într-un mod transparent și 
nediscriminatoriu. Organismul de 
reglementare va supraveghea punerea în 
aplicare a acestei gestionări transparente 
și nediscriminatorii conform modalităților 
definite la articolul 56.

Or. fr

Justificare

Separarea completă a serviciilor de transport nu va duce neapărat la o concurență echitabilă 
între aceste activități. Dimpotrivă, această separare va genera costuri de organizare 
suplimentare, creșterea birocrației și a sarcinilor administrative. Acest lucru va avea 
consecințe negative pentru competitivitatea transportului feroviar în comparație cu alte 
moduri de transport.

Amendamentul 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura servicii fiabile și 
adecvate, este necesar ca întreprinderile 
feroviare să îndeplinească, permanent, 
cerințele în materie de bună reputație, 
capacitate financiară și competență 

(23) Pentru a asigura servicii fiabile și 
adecvate, este necesar ca întreprinderile 
feroviare să îndeplinească, 
permanent,cerințele în materie de bună 
reputație, capacitate financiară, standarde 
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profesională. sociale și competență profesională.

Or. en

Amendamentul 210
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura servicii fiabile și 
adecvate, este necesar ca întreprinderile 
feroviare să îndeplinească, permanent, 
cerințele în materie de bună reputație, 
capacitate financiară și competență 
profesională.

(23) Pentru a asigura servicii fiabile și 
adecvate, este necesar ca întreprinderile 
feroviare să îndeplinească, permanent, 
cerințele în materie de bună reputație, 
capacitate financiară și rezultate eficiente 
și competitive.

Or. es

Justificare

Este necesar ca în cadrul cerințelor pentru întreprinderi să fie incluse criterii cuantificabile, 
precum rezultatele activității lor, în vederea evaluării modalității în care acestea asigură sau 
nu prestarea unui serviciu garantat.

Amendamentul 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru protecția clienților și părților 
terțe implicate, este important să se 
garanteze că întreprinderile feroviare sunt 
asigurate la un nivel suficient pentru 
răspundere civilă.

eliminat

Or. en
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Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 212
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru protecția clienților și părților 
terțe implicate, este important să se 
garanteze că întreprinderile feroviare sunt 
asigurate la un nivel suficient pentru 
răspundere civilă.

(24) Pentru protecția clienților și părților 
terțe implicate, este important să se 
garanteze că întreprinderile feroviare sunt 
asigurate la un nivel suficient pentru 
răspundere civilă. Acoperirea răspunderii 
sale în caz de accident, prin garanții 
furnizate de bănci sau alte întreprinderi 
ar trebui, de asemenea, să fie permisă, cu 
condiția ca o astfel de acoperire să fie 
oferită în condițiile de pe piață, să nu 
determine aplicarea de ajutorare de stat și 
să nu conțină elemente de discriminare în 
raport cu întreprinderile feroviare.

Or. en

Justificare

Întreprinderile feroviare trebuie să aibă libertatea de a aplica diverse opțiuni proporționate 
de răspundere civilă, întrucât există diferite niveluri de risc în diferite rețele feroviare. În 
multe state membre, opțiuni precum caracterul adecvat al propriului capital sau garanțiile 
bancare sunt folosite cu succes pentru asigurarea de responsabilitate civilă.

Amendamentul 213
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru protecția clienților și părților 
terțe implicate, este important să se 
garanteze că întreprinderile feroviare sunt
asigurate la un nivel suficient pentru 
răspundere civilă.

(24) Pentru protecția clienților și părților 
terțe implicate, este esențial ca
întreprinderile feroviare să fie asigurate la 
un nivel suficient pentru răspundere civilă.

Or. es

Justificare

Protecția utilizatorilor și a părților terțe poate fi asigurată în mod corespunzător doar dacă 
se instituie o obligație cu caracter obligatoriu. Sintagma „este important să se garanteze” 
este ambiguă.

Amendamentul 214
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) O întreprindere feroviară trebuie de 
asemenea să respecte dispozițiile interne și 
ale Uniunii privind prestarea de servicii 
feroviare, aplicate într-o manieră 
nediscriminatorie, destinate să asigure că 
aceasta poate să-și desfășoare activitatea în 
condiții de deplină siguranță și cu 
respectarea sănătății, a condițiilor sociale și 
a drepturilor muncitorilor și 
consumatorilor, pe tronsoane specifice.

(25) O întreprindere feroviară trebuie de 
asemenea să respecte dispozițiile interne și 
ale Uniunii privind prestarea de servicii 
feroviare, aplicate într-o manieră 
nediscriminatorie, destinate să asigure că 
aceasta poate să-și desfășoare activitatea în 
condiții de deplină siguranță și cu 
respectarea sănătății, a condițiilor sociale și 
de muncă și a drepturilor muncitorilor la 
muncă și salarii decente și ale 
consumatorilor la servicii fiabile, pe 
tronsoane specifice.

Or. en

Justificare

Clarificarea trebuia să pună în evidență dreptul la condiții de muncă decente, evitarea 
dumpingului social și respectarea drepturilor consumatorilor la servicii accesibile și fiabile.
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Amendamentul 215
Georges Bach

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile feroviare ar trebui, de 
asemenea, să respecte dispozițiile interne și 
ale Uniunii privind prestarea de servicii 
feroviare, aplicate într-o manieră 
nediscriminatorie, destinate să asigure că 
aceasta poate să-și desfășoare activitatea în 
condiții de deplină siguranță și cu 
respectarea sănătății, a condițiilor sociale 
și a drepturilor muncitorilor și 
consumatorilor, pe tronsoane specifice.

Toate întreprinderile feroviare ar trebui, de 
asemenea, să respecte atât dispozițiile 
interne, cât și ale Uniunii privind prestarea 
de servicii feroviare, aplicate într-o 
manieră nediscriminatorie, destinate să 
asigure că aceasta poate să-și desfășoare 
activitatea în condiții de deplină siguranță 
și cu respectarea pe deplin a obligațiilor 
existente în ceea ce privește condițiile 
sociale, sănătatea și drepturile
muncitorilor și consumatorilor, pe 
tronsoane specifice.

Or. de

Justificare

Dispozițiile existente privind protecția sănătății, drepturile angajaților și condițiile sociale 
trebuie respectate în întregime de către întreprinderile feroviare.

Amendamentul 216
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile feroviare ar trebui, de 
asemenea, să respecte dispozițiile interne și 
ale Uniunii privind prestarea de servicii 
feroviare, aplicate într-o manieră 
nediscriminatorie, destinate să asigure că 
aceasta poate să-și desfășoare activitatea în 
condiții de deplină siguranță și cu 
respectarea sănătății, a condițiilor sociale 
și a drepturilor muncitorilor și 
consumatorilor, pe tronsoane specifice.

(25) Toate întreprinderile feroviare ar
trebui, de asemenea, să respecte dispozițiile 
interne și ale Uniunii privind prestarea de 
servicii feroviare, aplicate într-o manieră 
nediscriminatorie, destinate să asigure că 
aceasta poate să-ți desfășoare activitatea în 
condiții de deplină siguranță și cu 
respectarea pe deplin a obligațiilor 
existente în ceea ce privește sănătatea, 
condițiile sociale și drepturile muncitorilor 
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și consumatorilor, pe tronsoane specifice.

Or. de

Justificare

În absența unor norme europene obligatorii, general aplicabile și armonizate (precum TSI-
urile), trebuie să se aplice în continuare dispozițiile naționale relevante. În interesul 
siguranței transportului feroviar, acestea nu trebuie respectate numai „în mod 
corespunzător”, ci pe deplin. În ceea ce privește siguranța și sănătatea, nu trebuie să existe 
loc de interpretare. În plus, această formulare reprezintă o greșeală de traducere (a se 
compara cu versiunea în limba franceză: „le plein respect”)

Amendamentul 217
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) O întreprindere feroviară trebuie de 
asemenea să respecte dispozițiile interne și 
ale Uniunii privind prestarea de servicii 
feroviare, aplicate într-o manieră 
nediscriminatorie, destinate să asigure că 
aceasta poate să-și desfășoare activitatea în 
condiții de deplină siguranță și cu 
respectarea sănătății, a condițiilor sociale și 
a drepturilor muncitorilor și 
consumatorilor, pe tronsoane specifice.

(25) O întreprindere feroviară trebuie de 
asemenea să respecte dispozițiile interne și 
ale Uniunii privind prestarea de servicii 
feroviare, aplicate într-o manieră 
nediscriminatorie, destinate să asigure că 
aceasta poate să-și desfășoare activitatea în 
condiții de deplină siguranță și cu 
respectarea sănătății, a condițiilor sociale și 
a drepturilor muncitorilor și 
consumatorilor, pe toate tronsoanele.

Or. es

Justificare

Este evident că acele condiții la care se face referire trebuie respectate în toate cazurile.

Amendamentul 218
Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a). Încă se întâmplă, de prea multe ori, 
ca acordarea de licențe pentru materialul 
rulant al întreprinderilor feroviare să fie 
împiedicată în mod nejustificat, ceea ce 
denaturează accesul pe piață. Prin 
urmare, este nevoie de competențe ferme 
pentru Agenția Europeană a Căilor 
Ferate în acest sens. Așadar, Comisiei i se 
solicită, ca parte din revizuirea 
Regulamentului (CE) nr. 881/2004, să 
investigheze dacă respectivele competențe 
ale Agenției Europene a Căilor Ferate pot 
fi extinse în această privință.

Or. nl

Justificare

Nu este întotdeauna ușor ca întreprinderile feroviare să obțină acces la piața feroviară a unui 
stat membru. În cadrul revizuirii planificate a Regulamentului privind Agenția Europeană a 
Căilor Ferate, Agenției ar trebui să i se atribuie competențe sporite pentru a monitoriza mai 
strict comportamentul statelor membre care blochează indirect accesul pe piață prin 
intermediul politicilor acestora de acordare a licențelor și pentru a lua măsuri împotriva unei 
astfel de conduite. De asemenea, este inclus un apel la adresa Comisiei pentru a analiza 
această posibilitate.

Amendamentul 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a asigura transparența și 
accesul nediscriminatoriu la 
infrastructura feroviară și la serviciile 
aferente transportului feroviar al tuturor 
întreprinderilor feroviare, toate 
informațiile necesare utilizării drepturilor 
de acces se publică într-un document de 
referință al rețelei.

eliminat
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Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 220
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a asigura transparența și
accesul nediscriminatoriu la 
infrastructura feroviară și la serviciile 
aferente transportului feroviar al tuturor 
întreprinderilor feroviare, toate 
informațiile necesare utilizării drepturilor 
de acces se publică într-un document de 
referință al rețelei.

(27) Informațiile privind dreptul de acces 
și condițiile de utilizare a infrastructurii 
feroviare, inclusiv toate serviciile aferente 
transportului feroviar al tuturor 
întreprinderilor feroviare ar trebui 
furnizate și publicate de către un 
administrator al infrastructurii într-un 
document de referință al rețelei.

Or. en

Justificare

Claritatea și disponibilitatea informațiilor relevante din cadrul documentului de referință al 
rețelei asigură transparența, libertatea de alegere pentru un acces echitabil și 
nediscriminatoriu pentru toți solicitanții licențiați de infrastructură feroviară.

Amendamentul 221
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a asigura transparența și 
accesul nediscriminatoriu la infrastructura 
feroviară și la serviciile aferente 
transportului feroviar al tuturor 
întreprinderilor feroviare, toate informațiile 

(27) Pentru a asigura transparența și 
accesul nediscriminatoriu la infrastructura 
feroviară și la serviciile aferente 
transportului feroviar al tuturor 
întreprinderilor feroviare, toate informațiile 
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necesare utilizării drepturilor de acces se 
publică într-un document de referință al 
rețelei.

necesare utilizării drepturilor de acces se 
publică într-un document de referință al 
rețelei, având un format accesibil 
persoanelor cu handicap sau cu 
mobilitate redusă.

Or. es

Justificare

Este important ca, în vederea asigurării coerenței cu deciziile adoptate prin alte inițiative, să 
se garanteze accesul în toate formatele, în vederea evitării astfel a discriminării persoanelor 
cu handicap.

Amendamentul 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sistemele corespunzătoare de alocare 
a capacităților de infrastructură feroviară 
combinate cu existența operatorilor 
competitivi determină un echilibru mai 
bun între diferitele moduri de transport.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Încurajarea utilizării optime a 
infrastructurii feroviare conduce la o 
scădere a costurilor de transport pentru 
societate.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Conceptul de „tarifare echitabilă și 
eficace” (Cartea verde a Comisiei, 1996) 
ar trebui aplicat în special tarifelor pentru 
energie, internalizării costurilor externe, 
taxelor pe valoarea adăugată și altor 
instrumente economice. Politica ar trebui 
întemeiată pe viziunea stopării 
concurenței neloiale în dezavantajul 
modurilor de transport mai sustenabile.

Or. en

Justificare

Acest punct se referă la Cartea albă a Comisiei privind transporturile (2011), punctul 39 
„Tarifare și impozitare inteligente”. Dorim ca PE să își reitereze acordul privind aceste 
principii, la fel cum încă intenționăm să procedăm în ceea ce privește Cartea albă din 2013.

Amendamentul 225
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Sistemele de tarifare și de alocare a 
capacităților trebuie să permită 
concurența loială în furnizarea serviciilor 
de transport feroviar.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Sistemele de alocare a capacităților 
trebuie să ofere semnale clare și coerente 
întreprinderilor feroviare, care să le 
permită acestora să ia hotărâri raționale.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 35
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Orice sistem de tarifare emite 
semnale economice către utilizatori. Este 
important ca aceste semnale către 
întreprinderile feroviare să fie coerente și 
să îi determine să ia hotărâri raționale.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 228
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Orice sistem de tarifare emite semnale 
economice către utilizatori. Este important 
ca aceste semnale către întreprinderile 
feroviare să fie coerente și să îi determine 
să ia hotărâri raționale.

(35) Orice sistem de tarifare emite semnale 
economice către utilizatori. Este important 
ca aceste semnale către întreprinderile 
feroviare să fie coerente și clare și să îi 
determine să ia hotărâri raționale și 
sustenabile.

Or. en

Amendamentul 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este de dorit ca întreprinderilor 
feroviare și administratorului 

eliminat
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infrastructurii să li se ofere stimulente 
pentru a diminua perturbările și pentru a 
îmbunătăți performanțele rețelei.

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 230
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este de dorit ca întreprinderilor 
feroviare și administratorului infrastructurii 
să li se ofere stimulente pentru a diminua 
perturbările și pentru a îmbunătăți 
performanțele rețelei.

(37) Este necesar să impunem
întreprinderilor feroviare și 
administratorului infrastructurii, drept 
criteriu de atribuire a contractului, 
diminuarea perturbărilor și îmbunătățirea 
performanțelor rețelei.

Or. es

Justificare

Este necesar să instituim reducerea perturbărilor drept cerință de eficiență impusă 
întreprinderilor feroviare și administratorilor de infrastructură, în vederea îmbunătățirii 
situației. Simplele stimulente depind prea mult doar de buna voință a indivizilor.

Amendamentul 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a permite cumpărătorilor 

eliminat
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de servicii de transport feroviar să 
participe la procesul de alocare a 
capacităților în mod direct.

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 232
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a permite cumpărătorilor 
de servicii de transport feroviar să participe 
la procesul de alocare a capacităților în 
mod direct.

Statele membre ar putea permite numai 
întreprinderilor feroviare licențiate să 
achiziționeze servicii de transport feroviar 
și să participe la procesul de alocare a 
capacităților în mod direct.

Or. en

Justificare

Numai întreprinderile feroviare licențiate ar trebui să aibă dreptul de a aplica și de a avea 
acces la servicii feroviare, întrucât capacitățile certificate ale acestora pot asigura deplina 
conformare cu dispozițiile integrate privind siguranța.

Amendamentul 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Este important să se acorde atenție 
atât cerințelor comerciale ale 
solicitanților, cât și celor ale 

eliminat
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administratorului infrastructurii.

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 234
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Considerentul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Solicitanții care oferă servicii de 
transport în vagoane separate trebuie 
promovați pentru a extinde piața 
potențială pentru noi clienți feroviari. 
Prin urmare, este important ca acești 
solicitanți să fie luați în considerare de 
către administratorul de infrastructură în 
momentul în care acordă capacitate, 
pentru a le permite să beneficieze pe 
deplin de acest cadru juridic și să extindă 
cota de piață feroviară pentru noi 
sectoare.

Or. en

Amendamentul 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Procesul de alocare a capacităților 
trebuie să împiedice impunerea unor 
constrângeri excesive asupra dezvoltării 

eliminat
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afacerilor altor întreprinderi care dețin 
sau vor să dețină drepturi de utilizare a 
infrastructurii.

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Este important să se asigure o mai 
bună coordonare a sistemelor de alocare 
pentru a îmbunătăți atractivitatea căilor 
ferate pentru traficul care utilizează 
rețelele mai multor administratori de 
infrastructură, în special pentru traficul 
internațional.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Este important să se asigure o mai 
bună coordonare a sistemelor de alocare 

(50) Este important să se asigure o mai 
bună coordonare a sistemelor de alocare 
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pentru a îmbunătăți atractivitatea căilor 
ferate pentru traficul care utilizează rețelele 
mai multor administratori de infrastructură, 
în special pentru traficul internațional.

pentru a îmbunătăți atractivitatea căilor 
ferate pentru traficul care utilizează rețelele 
mai multor administratori de infrastructură, 
în special pentru traficul internațional. În 
acest context, crearea în cele din urmă a 
unui organism european de reglementare 
este oportună.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament subliniază importanța creării unui organism național de 
reglementare.

Amendamentul 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Este important să se reducă 
denaturările concurenței, care pot apărea 
între infrastructurile feroviare ori între 
diversele moduri de transport, ca urmare 
a diferențelor importante între principiile 
de tarifare.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 52
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Este de dorit să se definească acele 
componente ale serviciilor de 
infrastructură care sunt esențiale pentru a 
permite operatorului să presteze serviciul 
și care trebuie oferite în schimbul unor 
tarife de acces minime.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Este necesar să se facă investiții în 
infrastructura feroviară, iar sistemele de 
tarifare a utilizării infrastructurii trebuie să 
ofere stimulente administratorilor acesteia 
pentru ca realizarea investițiilor adecvate 
să fie avantajoasă din punct de vedere 
economic.

(53) Este necesar să se facă investiții 
sporite în infrastructura feroviară - în 
special în infrastructura existentă -, iar 
sistemele de tarifare a utilizării 
infrastructurii trebuie să ofere stimulente 
administratorilor acesteia pentru ca 
realizarea investițiilor adecvate să fie 
avantajoasă din punct de vedere economic 
și sustenabilă din punct de vedere 
ecologic.

Or. en

Amendamentul 241
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 55
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Este de dorit să se asigure că se ține seama 
de costurile externe în situația în care se 
iau hotărâri cu privire la transport și că 
tarifarea infrastructurii feroviare poate să 
contribuie la internalizarea costurilor 
externe într-o manieră coerentă și 
echilibrată în cazul tuturor modurilor de 
transport.

Este de dorit să se asigure că se ține seama 
de costurile externe globale în situația în 
care se iau hotărâri cu privire la transport și 
că tarifarea infrastructurii feroviare poate 
să contribuie la internalizarea costurilor 
externe într-o manieră coerentă și 
echilibrată în cazul tuturor modurilor de 
transport.

Or. es

Justificare

În ceea ce privește infrastructura feroviară, costurile externe trebuie luate în considerare 
drept fluxuri globale comerciale. În caz contrar, este posibil să aibă loc optimizări la nivel 
local (care să îmbunătățească externalitățile la nivel local), dar care au un impact negativ 
asupra costurilor externe la nivel european (de exemplu prin necesitatea utilizării unor rute 
mai lungi și mai aglomerate).

Amendamentul 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Este important să se asigure că 
tarifele aplicate traficului intern și 
internațional sunt stabilite astfel încât să 
permită transportului feroviar să satisfacă 
necesarul pieței; în consecință, tarifarea 
infrastructurii trebuie stabilită la nivelul 
costurilor determinate în mod direct de 
operarea trenurilor.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.
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Amendamentul 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Infrastructura feroviară reprezintă 
un monopol natural. De aceea este 
necesar ca administratorii infrastructurii 
să fie stimulați pentru a reduce costurile 
și a-și administra infrastructura în mod 
eficient.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 244
Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Considerentul 58a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58a). Cu scopul de a crește nivelul 
traficului de pasageri și de mărfuri 
efectuat pe calea ferată în raport cu alte 
moduri de transport, este de dorit ca, la 
internalizarea costurilor externe, statele 
membre să se asigure că taxele 
diferențiate nu au niciun impact negativ 
asupra echilibrului financiar al 
administratorului infrastructurii. În 
cazul în care administratorul 
infrastructurii a suferit totuși o pierdere 
din cauza acestei diferențieri, se 
recomandă ca statele membre să ajusteze 
această diferență, cu respectarea 
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normelor privind ajutoarele de stat.

Or. nl

Amendamentul 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Dezvoltarea transportului feroviar 
trebuie realizată prin utilizarea inter alia 
a instrumentelor puse la dispoziție de 
Uniunea, fără să se aducă atingere 
priorităților deja stabilite.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 246
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Dezvoltarea transportului feroviar 
trebuie realizată prin utilizarea inter alia a 
instrumentelor puse la dispoziție de 
Uniunea, fără să se aducă atingere 
priorităților deja stabilite.

(59) Dezvoltarea sustenabilă a
transportului feroviar trebuie realizată prin 
utilizarea inter alia a instrumentelor puse la 
dispoziție de Uniunea, fără să se aducă 
atingere priorităților deja stabilite.

Or. en
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Justificare

În coerență cu referința potrivit căreia îmbunătățirea transportului feroviar nu ar trebui să 
prejudicieze prioritățile deja stabilite. Cu alte cuvinte, în zilele noastre o Foaie de parcurs 
pentru o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon până în 2050, care să abordeze 
schimbările climatice.

Amendamentul 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Este de dorit să se ofere 
întreprinderilor feroviare și 
administratorului infrastructurii 
stimulente pentru a reduce la minim 
perturbările din rețea.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 248
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Este de dorit să se ofere 
întreprinderilor feroviare și 
administratorului infrastructurii stimulente 
pentru a reduce la minim perturbările din 
rețea.

(61) Este necesar să se impună
întreprinderilor feroviare și 
administratorului infrastructurii reducerea
la minim a perturbărilor din rețea.

Or. es
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Justificare

Coerență cu amendamentul la considerentul (37).

Amendamentul 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Alocarea capacităților se asociază cu 
un cost pentru administratorul 
infrastructurii, cost care trebuie 
recuperat.

eliminat

Or. en

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări și lizibilități pentru cetățenii europeni, o mare parte dintre 
considerente poate fi eliminată.

Amendamentul 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Administrarea eficientă și utilizarea 
echitabilă și nediscriminatorie a 
infrastructurii feroviare necesită înființarea 
unui organism de reglementare care să 
supravegheze aplicarea regulilor prevăzute 
de prezenta directivă și care să acționeze ca 
un organism de apel, fără a elimina 
posibilitatea unui control judecătoresc.

(63) Administrarea eficientă și utilizarea 
echitabilă și nediscriminatorie a 
infrastructurii feroviare necesită înființarea 
de organisme naționale de reglementare 
care să supravegheze aplicarea regulilor 
prevăzute de prezenta directivă și care să 
acționeze ca un organism de apel, fără a 
elimina posibilitatea unui control 
judecătoresc.

Or. fr
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Justificare

Prezentul amendament are ca scop clarificarea textului.

Amendamentul 251
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Sunt necesare măsuri specifice pentru 
a se ține seama de situația concretă din 
punct de vedere geopolitic și geografic a 
anumitor state membre și de organizarea 
specifică a sectorului feroviar în diverse 
state membre, asigurându-se totodată 
integritatea pieței interne.

(64) Sunt necesare măsuri specifice pentru 
a se ține seama de situația concretă din 
punct de vedere geopolitic și geografic, 
precum și de organizarea specifică a 
sectorului feroviar în diverse state membre, 
asigurându-se totodată integritatea pieței 
interne.

Or. es

Justificare

Scopul este îmbunătățirea formulării, întrucât se menționează două seturi de circumstanțe 
care pot fi grupate împreună.

Amendamentul 252
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Comisia trebuie să fie împuternicită 
să modifice anexele la prezenta directivă. 
Deoarece măsurile respective au un 
domeniu de aplicare general și sunt 
concepute pentru modificarea unor 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, acestea trebuie adoptate ca acte 
delegate, în conformitate cu articolul 290 
din tratat.

eliminat
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Or. en

Justificare

Anexele la această directivă conțin elemente-cheie și esențiale, care nu intră sub incidența 
dispozițiilor articolului 290 din tratat, prin urmare, pentru a le modifica, trebuie aplicată 
procedura de codecizie.

Amendamentul 253
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere termenelor stabilite în anexa XI 
partea B în care statele membre au 
obligația de a se conforma directivelor 
anterioare,

(71) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere nici termenelor stabilite în anexa 
XI partea B în care statele membre au 
obligația de a se conforma directivelor 
anterioare, nici punctului 34 din Acordul 
interinstituțional privind tabelele de 
corespondență, inclusiv numirea posibilă 
a unui coordonator de transpunere, dacă 
este cazul.

Or. en

Justificare

Ambele dispoziții trebuie respectate de statele membre: termenele-limită pentru transpunere 
și elaborarea tabelelor de corespondență în conformitate cu Acordul interinstituțional care va 
permite o mai bună legiferare și o monitorizare mai ușoară de către Comisia Europeană, în 
vederea evaluării conformării depline cu dispozițiile existente.

Amendamentul 254
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dispozițiile Capitolului II nu se aplică 1. Prezenta directivă se aplică 
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întreprinderilor feroviare care operează 
numai servicii de transport urban, 
suburban și regional.

întreprinderilor feroviare care operează 
servicii de transport feroviar național și 
internațional, cu excepția altor moduri de 
transport pe cale ferată, cum ar fi metroul 
sau tramvaiul.

Or. en

Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare este esențială, ca o declarație pozitivă care ia în 
considerare faptul că serviciile regionale și suburbane sunt adesea exploatate pe 
infrastructura rețelei feroviare și de către întreprinderi feroviare.

Amendamentul 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dispozițiile Capitolului II nu se aplică 
întreprinderilor feroviare care operează 
numai servicii de transport urban, suburban 
și regional.

1. Dispozițiile Capitolului II nu se aplică 
întreprinderilor feroviare care operează 
numai servicii de transport de călători și de 
marfă, la nivel urban, suburban și regional.

Or. en

Amendamentul 256
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot exclude de la 
aplicarea dispozițiilor Capitolului III 
următoarele:

2. În conformitate cu legislația națională 
privind condițiile de operare în siguranță, 
statele membre pot exclude de la aplicarea 
dispozițiilor Capitolului III următoarele:

Or. en
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Justificare

Cu toate acestea, fiecare stat membru are responsabilitatea de a asigura respectarea tuturor 
normelor existente privind siguranța și exploatarea mijloacelor feroviare în cadrul legislației 
naționale, chiar și atunci când acordă, eventual, o excepție.

Amendamentul 257
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinderile care operează doar 
servicii de transport feroviar de călători pe 
o infrastructură feroviară locală sau 
regională independentă;

(a) întreprinderile feroviare care operează 
doar servicii de transport feroviar de 
călători sau de marfă pe o infrastructură 
feroviară locală sau regională 
independentă;

Or. en

Justificare

Rețelele feroviare locale, independente, ar putea fi exploatate atât pentru serviciile de 
transport de călători, cât și pentru cele de marfă, iar operatorul implicat ar trebui să fie o 
întreprindere feroviară cu capacități egale pentru aceste tipuri de transport.

Amendamentul 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) întreprinderile care operează doar 
servicii de transport feroviar de călători pe 
o infrastructură feroviară locală sau 
regională independentă;

(a) întreprinderile care operează doar 
servicii de transport feroviar de călători și 
de marfă pe o infrastructură feroviară 
locală sau regională independentă;

Or. en
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Amendamentul 259
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderile feroviare care operează 
numai servicii de transport feroviar de 
marfă regional;

(b) întreprinderile feroviare care operează 
numai servicii de transport feroviar de 
marfă regional în rețele, care sunt folosite 
numai de către o întreprindere feroviară 
care nu intră sub incidența dispozițiilor de 
la alineatul (1) și până când capacitatea 
rețelei este solicitată de un alt candidat, 
alături de întreprinderea feroviară;

Or. en

Justificare

Dacă rețeaua feroviară vizată nu intră sub incidența dispozițiilor de la alineatul (1), singura 
întreprindere feroviară care operează poate fi scutită de cerințele conexe, privind în special 
asigurarea, până când cererile de capacitate suplimentară se aplică aceleiași rețele 
feroviare.

Amendamentul 260
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întreprinderile feroviare care operează 
numai servicii de transport feroviar de 
marfă regional;

(c) întreprinderile feroviare care operează 
numai servicii de transport feroviar de 
marfă regional în rețele, care sunt folosite 
numai de către o întreprindere feroviară 
care nu intră sub incidența dispozițiilor de 
la alineatul (1) și până când capacitatea 
rețelei este solicitată de un alt candidat, 
alături de întreprinderea feroviară;

Or. en
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Justificare

Dacă rețeaua feroviară vizată nu intră sub incidența dispozițiilor de la alineatul (1), singura 
întreprindere feroviară care operează poate fi scutită de cerințele conexe, privind în special 
asigurarea, până când cererile de capacitate suplimentară se aplică aceleiași rețele 
feroviare.

Amendamentul 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Statele membre pot exclude de la 
aplicarea dispozițiilor capitolului II, III și 
IV infrastructura feroviară al cărei 
ecartament de cale ferată este diferit de 
cel al rețelei feroviare principale din 
Uniune, care este independentă și folosită 
numai pentru servicii de transport de 
marfă regionale.

Or. en

Justificare

Companiile înființate în temeiul articolului 1 litera (c) din Directiva 2001/14/CE și structura 
și interesele de afaceri ale acestora sunt diferite de cele ale întreprinderilor care sunt incluse 
în infrastructura principală și ale companiilor de exploatare din statele membre. Legislația 
UE nu poate stânjeni sau împovăra activitățile operatorilor regionali cu gabarit mai mare, 
care adaugă valoare economică și socială pentru regiune și economia locală. Statele membre 
ar trebui să excludă acest tip de linii și de operatori de la aplicarea dispozițiilor din 
capitolele II, III și IV, și să păstreze o marjă de protecție în ceea ce privește deciziile 
individuale bazate pe condițiile specifice ale anumitor întreprinderi.

Amendamentul 262
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre pot exclude de la 
aplicarea articolului 31 alineatul (5), 
vehiculele care sunt exploatate sau care 
vor fi exploatate din și către țări terțe, pe o 
rețea al cărei ecartament de cale ferată 
este diferit de cel al rețelei feroviare 
principale din Uniune.

Or. en

Amendamentul 263
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește orarul de alocare a 
capacităților, statele membre pot decide 
intervale și termene-limită diferite de cele 
menționate la articolul 43 alineatul (1), în 
anexa VIII punctul 4 litera (b) și în anexa 
IX, în cazul traselor care trebuie stabilite 
în colaborare cu administratorii de 
infrastructură din țări terțe dintr-o rețea 
al cărei ecartament de cale ferată este 
diferit de cel al rețelei feroviare principale 
din cadrul Uniunii.

Or. en

Justificare

Acest amendament ia în considerare situația specifică în care se găsesc statele baltice atunci 
când acestea își gestionează ecartamentul de 1 520 mm, care este diferit de cel al rețelei din 
restul Uniunii Europene.

Amendamentul 264
Sabine Wils
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rețelele locale și regionale independente 
destinate serviciilor pentru transportul de 
călători pe infrastructura feroviară;

(a) rețelele locale și regionale independente 
destinate serviciilor pentru transportul de 
călători pe infrastructura feroviară și 
întreprinderilor feroviare care 
exploatează trenuri pe aceste rețele;

Or. en

Justificare

Completare și clarificare a domeniului de aplicare al posibilei excepții.

Amendamentul 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rețelele locale și regionale independente 
destinate serviciilor pentru transportul de 
călători pe infrastructura feroviară;

(a) rețelele locale și regionale independente 
destinate serviciilor pentru transportul de 
călători și de marfă pe infrastructura 
feroviară;

Or. en

Amendamentul 266
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rețelele destinate doar pentru prestarea 
serviciilor feroviare de transport urban sau 
suburban de călători;

(b) rețelele folosite doar pentru prestarea 
serviciilor feroviare de transport urban sau 
suburban de călători și numai de către o 
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întreprindere feroviară care nu intră sub 
incidența dispozițiilor de la alineatul (1) și 
până când capacitatea rețelei este 
solicitată de un alt candidat, alături de 
întreprinderea feroviară;

Or. en

Justificare

Clarificare privind tipul de rețea și de servicii de transport de călători la nivel regional care 
poate fi exclus cu excepția cazului în care nu intră sub incidența dispozițiilor de la alineatul 
(1).

Amendamentul 267
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rețelele destinate doar pentru prestarea 
serviciilor feroviare de transport urban sau 
suburban de călători;

(b) rețelele folosite doar pentru prestarea 
serviciilor feroviare de transport urban sau 
suburban de călători;

Or. en

Amendamentul 268
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) infrastructura feroviară privată care 
există doar pentru uzul proprietarului său, 
pentru propriile operațiuni de transport de 
marfă;

(d) infrastructura feroviară privată care 
există doar pentru uzul proprietarului său, 
pentru propriile operațiuni de transport de 
marfă și pentru întreprinderile feroviare 
implicate;

Or. en
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Justificare

Completare și clarificare a scutirii

Amendamentul 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prezenta directivă, cu excepția 
articolelor 6 alineatul (1), 10, 11, 12 și 28 
nu se aplică întreprinderilor ale căror 
operațiuni feroviare se limitează doar la 
asigurarea serviciilor de navetă pentru 
vehicule rutiere prin tunelul Canalului 
Mânecii și la operațiuni de transport sub 
forma serviciilor de navetă pentru 
vehicule rutiere prin tunelul Canalului
Mânecii.

4. Prezenta directivă, cu excepția 
articolelor 6 alineatul (1), 10, 11, 12 și 28 
nu se aplică operațiunilor de transport 
prin tunelul Canalului Mânecii și
întreprinderilor care le exploatează.

Or. fr

Justificare

Directivele actuale nu sunt adecvate pentru tunelul Canalului Mânecii construit pe un model 
juridico-financiar privat, bazat pe autofinanțare fără a recurge la fonduri publice și 
presupunând cercetarea permanentă a performanței și a accesului noilor intrați. Acest 
amendament simplifică și clarifică scutirea de care beneficiază operațiunile de transport 
desfășurate prin tunel.

Amendamentul 270
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „administratorul infrastructurii” 
înseamnă orice organism sau firmă 
responsabilă, în special, de realizarea, 

(2) „administratorul infrastructurii” 
înseamnă orice organism sau firmă 
responsabilă, ale cărei funcții includ
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administrarea și întreținerea 
infrastructurii feroviare, inclusiv
gestionarea traficului, control-comandă și
semnalizare. Funcțiile administratorului
infrastructurii în legătură cu o rețea sau o 
parte a unei rețele pot fi atribuite unor 
organisme sau firme diferite;

realizarea, administrarea, întreținerea și
investirea în infrastructura feroviară, 
aspecte ale siguranței, gestionarea 
traficului, control-comandă, semnalizare și 
toate activitățile conexe; administratorul 
infrastructurii va adopta decizii privind 
definirea traselor trenurilor, evaluarea 
capacității disponibile și repartizarea 
ulterioară a traselor, inclusiv stabilirea și 
colectarea tarifelor de utilizare a 
infrastructurii, stabilite în consecință;

Or. en

Justificare

Toate funcțiile-cheie conexe, inclusiv repartizarea traselor ca etapă finală de operare în 
vederea asigurării unei exploatări sigure și fiabile în rețeaua vizată a întreprinderilor 
feroviare licențiate sunt sarcini ale administratorului infrastructurii: alegerea organizatorică 
a modelului de exploatare ține de responsabilitatea administratorului infrastructurii.

Amendamentul 271
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 1 - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „administratorul infrastructurii” 
înseamnă orice organism sau firmă 
responsabilă, în special, de realizarea, 
administrarea și întreținerea infrastructurii 
feroviare, inclusiv gestionarea traficului, 
control-comandă și semnalizare. Funcțiile 
administratorului infrastructurii în legătură 
cu o rețea sau o parte a unei rețele pot fi 
atribuite unor organisme sau firme diferite;

(2) „administratorul infrastructurii” 
înseamnă orice organism sau firmă care nu 
face în niciun fel parte din, și nici nu se 
află, direct sau indirect, în legătură cu o 
întreprindere prevăzută la alineatul (1), și 
care este responsabilă, în special, de 
realizarea, administrarea și întreținerea 
infrastructurii feroviare, inclusiv 
gestionarea traficului, control-comandă și 
semnalizare. Funcțiile administratorului 
infrastructurii în legătură cu o rețea sau o 
parte a unei rețele pot fi atribuite unor 
organisme sau firme diferite;

Or. nl
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Amendamentul 272
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „administratorul infrastructurii” 
înseamnă orice organism sau firmă 
responsabilă, în special, de realizarea, 
administrarea și întreținerea infrastructurii 
feroviare, inclusiv gestionarea traficului, 
control-comandă și semnalizare. Funcțiile 
administratorului infrastructurii în legătură 
cu o rețea sau o parte a unei rețele pot fi 
atribuite unor organisme sau firme 
diferite;

(2) „administratorul infrastructurii” 
înseamnă orice organism sau firmă 
responsabilă, în special, de realizarea, 
administrarea și întreținerea infrastructurii 
feroviare, inclusiv gestionarea traficului, 
control-comandă și semnalizare. Funcțiile 
esențiale ale administratorului 
infrastructurii cuprind: luarea deciziilor 
pentru repartizarea traselor, inclusiv 
definirea și evaluarea disponibilității 
traselor, precum și repartizarea traselor 
individuale și luarea deciziilor privind 
tarifarea infrastructurii, inclusiv 
stabilirea și colectarea tarifelor și 
investițiile în infrastructură;

Or. en

Amendamentul 273
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 1 - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)„administratorul infrastructurii” 
înseamnă: orice organism sau firmă 
responsabilă, în special, de realizarea, 
administrarea și întreținerea infrastructurii 
feroviare, inclusiv gestionarea traficului, 
control-comandă și semnalizare. Funcțiile 
administratorului infrastructurii în legătură 
cu o rețea sau o parte a unei rețele pot fi 
atribuite unor organisme sau firme diferite;

(2)„administratorul infrastructurii” 
înseamnă: orice organism sau firmă 
responsabilă, în special, de realizarea, 
administrarea și întreținerea infrastructurii 
feroviare, inclusiv gestionarea traficului, 
control-comandă și semnalizare. Funcțiile 
administratorului infrastructurii în legătură 
cu o rețea sau o parte a unei rețele pot fi 
atribuite unor organisme sau firme diferite; 
acestea sunt: luarea de decizii cu privire 
la atribuirea de tronsoane feroviare, 
inclusiv definirea și evaluarea 
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disponibilității și atribuirea de tronsoane 
feroviare concrete, precum și luarea de 
decizii cu privire la tarifarea aferentă 
folosirii infrastructurii, inclusiv stabilirea 
și colectarea tarifelor, fără a aduce 
atingere articolului 29 alineatul (1), 
precum și cu privire la investițiile în 
infrastructuri;

Or. es

Justificare

Acest amendament reflectă poziția raportoarei de a introduce definiția funcțiilor esențiale din 
anexa II în partea de text ce conține definiția termenului de administrator al infrastructurii și 
introduce o referire la articolul 29 alineatul (1) privind stabilirea, aplicarea și încasarea 
tarifelor, care prevede stabilirea acestor tarife de parlamentele naționale în cazul în care 
prevederile constituționale permit acest lucru. [A se vedea amendamentul adus articolului 29 
alineatul (1)].

Amendamentul 274
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „organismul de reglementare” 
înseamnă un organism care, într-un stat 
membru, supraveghează aplicarea corectă 
a reglementărilor relevante, care nu este 
în niciun fel implicat în elaborarea de 
politici și este complet separat de 
întreprinderi, în special de întreprinderile 
menționate la alineatele (1) și (2) și, de 
asemenea, de departamentul de elaborare 
a politicilor din același stat membru;

Or. nl

Amendamentul 275
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „independența instituțională 
înseamnă separarea în două entități 
juridice distincte care nu aparțin aceleiași 
companii”;

Or. en

Amendamentul 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „serviciu de transport internațional de 
călători” înseamnă un serviciu de călători 
în cadrul căruia trenul traversează cel puțin 
o frontieră a unui stat membru și al cărui 
scop principal este acela de a transporta 
călători între stații aflate în state membre 
diferite; se poate realiza introducerea și/sau 
scoaterea de vagoane din compunerea 
trenului, iar diferitele segmente ale acestuia 
pot avea origini și destinații diferite, cu 
condiția ca toate vagoanele să traverseze 
cel puțin o frontieră;

5. „serviciu de transport internațional de 
călători” înseamnă un serviciu de călători 
în cadrul căruia trenul traversează cel puțin 
o frontieră a unui stat membru și al cărui 
scop principal este acela de a transporta 
călători între stații aflate în state membre 
diferite; se poate realiza introducerea și/sau 
scoaterea de vagoane din compunerea 
trenului, iar diferitele segmente ale acestuia 
pot avea origini și destinații diferite, cu 
condiția ca toate vagoanele să traverseze 
cel puțin o frontieră; serviciile de transport 
urban, suburban și regional 
transfrontalier operat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 nu sunt 
servicii de transport internațional de 
călători;

Or. fr

Justificare

Serviciile de transport urban, suburban și regional transfrontalier operat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 nu sunt servicii de transport internațional de călători, în 
măsura în care îndeplinesc aceleași funcții și răspund acelorași necesități locale, precum alte 
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servicii de transport urban, suburban și regional.

Amendamentul 277
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „serviciu de transport internațional de 
călători” înseamnă un serviciu de călători 
în cadrul căruia trenul traversează cel puțin 
o frontieră a unui stat membru și al cărui 
scop principal este acela de a transporta 
călători între stații aflate în state membre 
diferite; se poate realiza introducerea și/sau 
scoaterea de vagoane din compunerea 
trenului, iar diferitele segmente ale acestuia 
pot avea origini și destinații diferite, cu 
condiția ca toate vagoanele să traverseze 
cel puțin o frontieră;

5. „serviciu de transport internațional de 
călători” înseamnă un serviciu de călători 
în cadrul căruia trenul traversează cel puțin 
o frontieră a unui stat membru și al cărui 
scop principal este acela de a transporta
călători între stații aflate în state membre 
diferite, cu excepția transportului regional 
într-o regiune transfrontalieră; se poate 
realiza introducerea și/sau scoaterea de 
vagoane din compunerea trenului, iar 
diferitele segmente ale acestuia pot avea 
origini și destinații diferite, cu condiția ca 
toate vagoanele să traverseze cel puțin o 
frontieră;

Or. fr

Justificare

Noțiunea de „regiune” trebuie interpretată în sensul său geografic.

Amendamentul 278
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „servicii urbane și suburbane” 
înseamnă servicii de transport efectuate 
pentru a răspunde cerințelor de transport 
ale unui centru urban sau ale unei suburbii
și cerințelor de transport între un astfel de 

(6) „servicii urbane și suburbane” 
înseamnă servicii feroviare efectuate într-o 
altă rețea decât modurile bazate pe calea 
ferată, cum ar fi metroul sau tramvaiele, 
pentru a răspunde cerințelor de transport 
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centru sau suburbie și zonele 
înconjurătoare;

ale unui centru urban sau ale unei suburbii
și cerințelor de transport între un astfel de 
centru sau suburbie și zonele 
înconjurătoare;

Or. en

Justificare

Clarificare pentru a identifica rețelele feroviare conexe și serviciile feroviare vizate care sunt 
furnizate în aceste rețele.

Amendamentul 279
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „servicii regionale” înseamnă serviciile 
de transport prestate pentru a răspunde 
cerințelor de transport ale unei regiuni;

7. „servicii regionale” înseamnă serviciile 
de transport prestate pentru a răspunde 
cerințelor de transport ale unei regiuni sau 
ale mai multor regiuni dintr-un stat 
membru sau ale regiunilor 
transfrontaliere între două state membre;

Or. fr

Justificare

Noțiunea de „regiune” trebuie interpretată în sensul său geografic.

Amendamentul 280
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „tranzit” înseamnă traversarea 
teritoriului Uniunii, fără încărcare sau 
descărcare de bunuri și/sau fără 

(8) „tranzit” înseamnă transportarea de 
bunuri și/sau călători a căror origine și 
destinație sunt exterioare teritoriului
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îmbarcarea sau debarcarea călătorilor pe 
teritoriul Uniunii;

Uniunii;

Or. en

Amendamentul 281
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „solicitant” înseamnă o întreprindere 
feroviară și alte persoane fizice sau juridice 
sau entități, ca de exemplu autoritățile 
competente prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și 
încărcătorii, expeditorii și operatorii de 
transport combinat care doresc să obțină 
capacități de infrastructură pentru activități 
publice sau în interes comercial;

12. „solicitant” înseamnă o întreprindere 
feroviară și alte persoane fizice sau juridice 
sau entități, ca de exemplu autoritățile 
competente prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și 
încărcătorii, expeditorii și operatorii de 
transport combinat care doresc să obțină 
capacități de infrastructură pentru activități 
publice sau în interes comercial, în cazul 
în care legislația națională prevede acest 
lucru;

Or. fr

Justificare

Sarcina de a-și organiza planul de transport ar trebui să le revină operatorilor feroviari, iar 
sarcina de a defini modalitățile de definire a candidaților autorizați ar trebui să revină 
statelor membre.

Amendamentul 282
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „solicitant” înseamnă o întreprindere 
feroviară și alte persoane fizice sau 

(12) „solicitant” înseamnă o întreprindere 
feroviară licențiată, care dorește să obțină 
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juridice sau entități, ca de exemplu 
autoritățile competente prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și 
încărcătorii, expeditorii și operatorii de 
transport combinat care doresc să obțină 
capacități de infrastructură pentru activități 
publice sau în interes comercial;

capacități de infrastructură pentru activități 
publice sau în interes comercial pentru 
exploatarea de servicii feroviare;

Or. en

Justificare

Potrivit cunoștințelor tehnice complexe și speciale privind rezervarea de capacitate 
menținând, în același timp, consistența față de repartizarea capacităților rețelei, evitând 
utilizarea incorectă sau practicile comerciale feroviare incorecte, solicitantul autorizat 
reprezintă o întreprindere feroviară licențiată. Orice extindere suplimentară a categoriilor de 
posibili solicitanți, pe lângă întreprinderile feroviare, cum ar fi expeditorii sau furnizorii de 
servicii de coletărie, nu este compatibilă cu dispoziția de la articolul 15 din Regulamentul UE 
nr. 913/2010.

Amendamentul 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

„solicitant” înseamnă o întreprindere 
feroviară și alte persoane fizice sau juridice 
sau entități, ca de exemplu autoritățile 
competente prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și 
încărcătorii, expeditorii și operatorii de 
transport combinat care doresc să obțină 
capacități de infrastructură pentru activități 
publice sau în interes comercial;

„solicitant” înseamnă o întreprindere 
feroviară autorizată și – în statele membre 
care prevăd o astfel de posibilitate – alte 
persoane fizice sau juridice sau entități, ca 
de exemplu autoritățile competente 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 1370/2007 și încărcătorii, expeditorii și 
operatorii de transport combinat care 
doresc să obțină capacități de infrastructură 
pentru activități publice sau în interes 
comercial pentru a oferi servicii de 
transport feroviar pe teritoriul respectiv;

Or. de

Justificare

Consolidare incorectă. Formularea corespunde Directivei 2001/14/CE. Solicitarea de 
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tronsoane de către alte părți decât întreprinderile feroviare nu va crea în niciun caz 
capacități suplimentare. Dimpotrivă: se va deschide doar calea comerțului cu tronsoane de 
transport feroviar, care sunt limitate. Se presupune că în acest mod prețurile tronsoanelor 
vor crește. Utilizatorii de servicii publice vor avea astfel de suportat costuri mai ridicate.

Amendamentul 284
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

„solicitant” înseamnă o întreprindere 
feroviară și alte persoane fizice sau juridice 
sau entități, ca de exemplu autoritățile 
competente prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și 
încărcătorii, expeditorii și operatorii de 
transport combinat care doresc să obțină 
capacități de infrastructură pentru activități 
publice sau în interes comercial;

„solicitant” înseamnă o întreprindere 
feroviară autorizată și – în statele membre 
care legislația națională precede această 
posibilitate – alte persoane fizice sau 
juridice sau entități, ca de exemplu 
autoritățile competente prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și 
încărcătorii, expeditorii și operatorii de 
transport combinat care doresc să obțină 
capacități de infrastructură pentru activități 
publice sau în interes comercial pentru a 
oferi servicii de transport feroviar pe 
teritoriul respectiv;

Dispozițiile articolului 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind rețeaua 
feroviară europeană pentru un transport 
de marfă competitiv1 se aplică 
transportului de mărfuri pe coridoare 
amenajate în acest scop.
________________
1 JO L 276, 20.10.10, p. 22.

Or. de

Justificare

Legislația actuală prevede că statele membre decid singure dacă alte persoane fizice sau 
juridice pot să solicite capacități de infrastructură. Asemenea decizii pot fi luate la nivelul UE 
doar în ceea ce privește coridoarele pentru transportul de marfă, care au fost create în 
conformitate cu Regulamentul nr. 913/2010 și există prevederi clare privind măsurile ce 
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trebuie luate în caz de neutilizare a acestor capacități.

Amendamentul 285
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Autoritatea de reglementare este o 
autoritate autonomă și independentă 
înființată în fiecare stat membru în 
condițiile prevăzute la articolul 55 din 
prezenta directivă.

Or. fr

Justificare

Concurența poate fi doar un mijloc de a satisface cererile exprimate de către comunitate și 
reprezentanții săi, aceasta nu poate fi un obiectiv. Ideea promovării serviciilor de interes 
general impune reorientarea acestor obiective și, ca atare, rolul autorităților de reglementare 
este central.

Amendamentul 286
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

21a.„infrastructură esențială” înseamnă 
o infrastructură în care sunt îndeplinite 
cumulat următoarele condiții:
- compania care exploatează 
infrastructura deține o poziție dominantă 
pe piața respectivă;
 compania care exploatează 
infrastructura de servicii deține 
capacitatea tehnică de a asigura accesul;
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 refuzul utilizării infrastructurii poate 
elimina orice concurență pentru că din 
punct de vedere fizic și economic este 
imposibil ca aceasta să fie copiată;
- este indispensabilă în exploatare pentru 
o întreprindere feroviară la fel de 
eficientă și
- nu există o justificare obiectivă pentru a 
respinge punerea la dispoziție a 
infrastructurii.
O infrastructură esențială poate fi 
exploatată de către orice companie, fie ea 
administrator de infrastructură, 
întreprindere feroviară sau parte terță.

Or. en

Justificare

O clarificare a „infrastructurii esențiale” prezintă interes pentru toate părțile interesate, în 
vederea evitării oricărei probleme viitoare de interpretare a acestei noțiuni.

Amendamentul 287
Mathieu Grosch

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

21a. „infrastructură esențială” înseamnă 
o infrastructură în care sunt îndeplinite 
cumulat următoarele condiții:
 serviciul este indispensabil pentru 
operatorul întreprinderii feroviare, în 
special pentru noii concurenți, în vederea 
exploatării într-un mod eficient;
- compania care exploatează 
infrastructura de servicii deține 
capacitatea tehnică de a asigura accesul, 
în funcție de condițiile economice și 
sociale aferente;
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- refuzul utilizării infrastructurii poate 
elimina orice concurență pentru că din 
punct de vedere fizic și economic este 
imposibil ca aceasta să fie copiată;

Or. en

Justificare

Această definiție reprezintă o abordare echilibrată pentru că ia în considerare ambele 
interese. Pe de o parte, contribuie la o concurență echitabilă prin împiedicarea companiilor 
care exploatează infrastructuri să discrimineze noii concurenți refuzându-le accesul la 
infrastructuri esențiale. Dar, pe de altă parte, întreprinderile care asigură infrastructurile 
esențiale nu ar trebuie să fie obligate să facă ceea ce este pur și simplu imposibil din cauza 
capacităților lor sau a unor aspecte de natură tehnică.

Amendamentul 288
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește conducerea, administrarea și 
controlul intern al problemelor 
administrative, economice și contabile, 
întreprinderile feroviare, deținute ori 
controlate, direct sau indirect, de statele 
membre au un statut independent în baza 
căruia ceea ce dețin, în special, active, 
bugete și conturi, sunt separate de cele ale 
statului.

1. Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește conducerea, administrarea și 
controlul intern al problemelor 
administrative, economice și contabile, 
întreprinderile feroviare, indiferent de 
proprietar, au un statut independent în 
baza căruia ceea ce dețin, în special, active, 
bugete și conturi, sunt separate de cele ale 
administratorului infrastructurii.

Or. en

Justificare

Obligația vizată privind întreprinderile feroviare trebuie luată în considerare indiferent de 
statutul proprietarului public sau privat și în legătură cu funcțiile și activitățile 
administratorului infrastructurii.
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Amendamentul 289
Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Concomitent cu respectarea cadrului de 
tarifare și de alocare și a normelor specifice 
stabilite de statele membre, administratorul 
infrastructurii răspunde de conducere, 
administrare și de controlul intern.

2. Concomitent cu respectarea cadrului de 
tarifare și de alocare și a normelor specifice 
stabilite de statele membre, administratorul 
infrastructurii răspunde de conducere, 
administrare și de controlul intern, ceea ce 
înseamnă că, în calitate de întreprindere 
autonomă, trebuie să aibă la dispoziție, în 
cadrul gestiunii proprii, toate serviciile 
întreprinderii.

Or. nl

Justificare

Această mențiune introdusă vizează creșterea independenței administratorului infrastructurii. 
Administratorii de infrastructuri trebuie să aibă la dispoziție toate departamentele de care 
are nevoie o întreprindere independentă pentru a funcționa adecvat, inclusiv propriile 
departamente financiare, juridice, informatice și strategice.

Amendamentul 290
Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Administratorul infrastructurii va 
gestiona propriile servicii informatice, 
pentru a se asigura că informațiile 
sensibile din punct de vedere comercial 
sunt protejate în mod adecvat.

Or. nl

Justificare

Pentru a garanta o independență reală față de o organizație-umbrelă și față de alte societăți, 
este important ca fiecare administrator de infrastructură să aibă propriul departament 
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informatic.

Amendamentul 291
Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Statele membre se asigură, de 
asemenea, că atât întreprinderile 
feroviare, cât și administratorii de 
infrastructură, care nu sunt complet 
independenți unii de ceilalți, poartă 
responsabilitatea pentru politicile proprii 
de personal.

Or. nl

Justificare

Întrucât administratorii de infrastructuri trebuie să fie în măsură să ia decizii independente, 
aceștia trebuie, de asemenea, să fie pe deplin responsabili pentru politicile proprii de 
personal. Dacă politica lor de personal nu este complet independentă, există pericolul ca 
această condiție să nu poată fi îndeplinită.

Amendamentul 292
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 5 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Administrarea întreprinderilor feroviare 
conform principiilor comerciale

Administrarea întreprinderilor feroviare

Or. en

Justificare

Nu sunt luate în considerare nici obiective macroeconomice mai generale, nici faptul că 
serviciile de transport feroviar și de infrastructură feroviară fac parte din serviciul de interes 
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general, și, prin urmare, nu sunt limitate la principiile comerciale la care nu mai fac referire 
deciziile statelor membre atunci când se stabilesc obligațiile de serviciu public.

Amendamentul 293
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele permit întreprinderilor feroviare să 
își adapteze activitățile în funcție de piață 
și să gestioneze aceste activități în cadrul 
propriilor organisme administrative, în 
interesul furnizării de servicii eficiente și 
corespunzătoare la cel mai scăzut cost 
posibil pentru calitatea serviciului 
solicitat.

Statele permit întreprinderilor feroviare să 
își adapteze activitățile în funcție de piață 
și să asigure servicii feroviare adecvate și 
fiabile, inclusiv obligația de serviciu 
public în cadrul transportului feroviar, ca 
serviciu de interes public.

Or. en

Justificare

Transformarea întreprinderilor feroviare pentru a fi adecvat orientate către piață nu trebuie 
să aducă atingere obligațiilor acestora de a asigura servicii publice în cadrul contractului 
stipulat cu statul membru vizat.

Amendamentul 294
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile feroviare sunt administrate 
conform principiilor care se aplică 
societăților comerciale, indiferent de cine 
sunt deținute. Acest lucru este valabil, de 
asemenea, și pentru obligațiile de serviciu 
public care le sunt impuse de statele 
membre și pentru contractele de serviciu 
public pe care le încheie cu autoritățile 

Responsabilitatea de a gestiona 
întreprinderea aparține exclusiv 
consiliilor de administrație ale 
întreprinderilor feroviare, care trebuie să 
depună eforturi pentru a lua în 
considerare intereselor acționarilor, ale 
angajaților, precum și interesele publice.



PE467.166v01-00 98/197 AM\870642RO.doc

RO

competente ale statului.

Or. 

Justificare

Întrucât se face referire la funcțiile și sarcinile unei întreprinderi, o definire mai clară ar 
trebui să identifice responsabilitatea consiliului de administrație căruia i se solicită să 
acționeze în fiecare întreprindere în interesul acționarilor și în interes public, oricare ar fi 
formele și orientările necesare.

Amendamentul 295
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Întreprinderile feroviare își întocmesc 
planurile de afaceri proprii, inclusiv 
programele de investiții și de finanțare.
Respectivele planuri sunt concepute 
pentru a realiza, la nivelul întreprinderii, 
echilibrul financiar și alte obiective 
tehnice, comerciale și financiare ale 
gestiunii; planurile trebuie să indice, de 
asemenea, metodele de atingere a acestor 
obiective.

2. Întreprinderile feroviare își întocmesc 
planurile de afaceri proprii, inclusiv 
programele de investiții și de finanțare.

Or. en

Justificare

Potrivit clarificării furnizate la alineatul (1), a doua teză este redundantă.

Amendamentul 296
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 5 - alineatul 2



AM\870642RO.doc 99/197 PE467.166v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Întreprinderile feroviare își întocmesc 
planurile de afaceri proprii, inclusiv 
programele de investiții și de finanțare. 
Respectivele planuri sunt concepute pentru 
a realiza, la nivelul întreprinderii,
echilibrul financiar și alte obiective
tehnice, comerciale și financiare ale 
gestiunii; planurile trebuie să indice, de 
asemenea, metodele de atingere a acestor 
obiective.

2. Întreprinderile feroviare își întocmesc 
planurile de afaceri proprii, inclusiv 
programele de investiții și de finanțare. 
Respectivele planuri sunt concepute pentru 
a realiza echilibrul financiar și obiectivele
tehnice, comerciale și tehnice ale gestiunii, 
în vederea maximizării eficacității, 
eficienței și competitivității. Bugetele 
aferente acestora trebuie să indice și să 
includă metodele de atingere a acestor 
obiective.

Or. es

Justificare

Este necesară definirea obiectivelor în vederea atingerii echilibrului financiar, însă acest 
lucru trebuie să fie însoțit de criterii clare, menite să asigure obținerea eficienței, eficacității 
și competitivității, precum și îmbunătățirea serviciilor.

Amendamentul 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să stabilească noi activități în domenii 
asociate domeniului feroviar.

(e) să stabilească noi activități în domenii 
asociate domeniului feroviar, fără a aduce 
atingere dispozițiilor prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop să evite ca apariția de noi activități în beneficiul 
gestionarilor de infrastructură și de întreprinderi de transport feroviar să conducă la 
conflicte cu dispozițiile directivei.
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Amendamentul 298
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4). Dacă statul membru deține ori 
controlează, direct sau indirect, 
întreprinderea feroviară, drepturile sale 
de control în relație cu conducerea nu 
trebuie să depășească drepturile de 
conducere pe care dreptul național al 
societăților comerciale le acordă 
acționarilor la societăți comerciale pe 
acțiuni. Orientările de politică generală 
menționate la alineatul (3), pe care statul 
poate să le stabilească pentru companii în 
contextul exercitării controlului 
acționarilor, pot fi doar de natură 
generală și nu trebuie să interfereze cu 
deciziile comerciale concrete ale 
conducerii.

eliminat

Or. fr

Justificare

Sarcina de a defini statutul întreprinderilor naționale ar trebui să revină statelor membre. 
Mai mult decât atât, gestionarea publică nu poate fi boicotată cu privire la greșelile recente 
ale gestionării oportuniste private care a condus la actuala criză financiară și economică.

Amendamentul 299
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Dacă statul membru deține ori 
controlează, direct sau indirect, 
întreprinderea feroviară, drepturile sale 
de control în relație cu conducerea nu 
trebuie să depășească drepturile de 

eliminat
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conducere pe care dreptul național al 
societăților comerciale le acordă 
acționarilor la societăți comerciale pe 
acțiuni. Orientările de politică generală 
menționate la alineatul (3), pe care statul 
poate să le stabilească pentru companii în 
contextul exercitării controlului 
acționarilor, pot fi doar de natură 
generală și nu trebuie să interfereze cu 
deciziile comerciale concrete ale 
conducerii.

Or. en

Justificare

Responsabilitatea deplină revine consiliului de administrație care va respecta dorința 
acționarilor, punând în aplicare orientări adecvate privind administrarea.

Amendamentul 300
Sabine Wils

Propunere de directivă
Secțiunea 2 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Separarea între administrarea infrastructurii 
și operațiunile de transport și diferitele 
tipuri de operațiuni de transport.

Separarea între administrarea infrastructurii 
și operațiunile de transport

Or. en

Justificare

Scopul reunirii celor trei directive existente nu este de a adăuga noi criterii de separare, 
dincolo de cele deja stabilite.

Amendamentul 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Separarea conturilor Separarea efectivă

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop adaptarea titlului, pentru a preveni separarea „efectivă” 
(juridică, organizatorică și decizională) a administratorului infrastructurii de întreprinderile 
de transport, element esențial al deschiderii pieței și al realizării unei veritabile rețele 
europene a căilor ferate.

Amendamentul 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 6 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Separarea conturilor Separarea transparentă a conturilor

Or. en

Amendamentul 303
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că se țin 
conturi de profituri și pierderi și bilanțuri 
separate și că acestea se publică, pe de o 
parte pentru activitățile legate de furnizarea 
serviciilor de transport de către 
întreprinderile feroviare și, pe de altă parte, 
pentru activitățile legate de administrarea 
infrastructurii feroviare. Fondurile publice 
alocate unuia din aceste două sectoare de 

1. Statele membre se asigură că se țin 
conturi de profituri și pierderi și bilanțuri 
separate și că acestea se publică, pe de o 
parte pentru activitățile legate de furnizarea 
serviciilor de transport de către 
întreprinderile feroviare și, pe de altă parte, 
pentru activitățile legate de administrarea 
infrastructurii feroviare. Fondurile publice 
alocate unuia din aceste două sectoare de 
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activitate nu sunt transferate celuilalt. activitate nu sunt transferate celuilalt, cu 
excepția situației în care acestea sunt 
legate de compensarea obligației de 
serviciu public în cadrul serviciilor de 
transport, ca servicii de interes public.

Or. en

Justificare

Un astfel de transfer este acceptat în baza unei autorizații explicite și atunci când o 
întreprindere feroviară are dreptul de a exploata o anumită rețea feroviară în vederea 
îndeplinirii obligației de serviciu public.

Amendamentul 304
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că se țin 
conturi de profituri și pierderi și bilanțuri 
separate și că acestea se publică, pe de o 
parte pentru activitățile legate de furnizarea 
serviciilor de transport de către 
întreprinderile feroviare și, pe de altă parte, 
pentru activitățile legate de administrarea 
infrastructurii feroviare. Fondurile publice 
alocate unuia din aceste două sectoare de 
activitate nu sunt transferate celuilalt.

1. Statele membre se asigură că se țin 
conturi de profituri și pierderi și bilanțuri 
separate și că acestea se publică, pe de o 
parte pentru activitățile legate de furnizarea 
serviciilor de transport de către 
întreprinderile feroviare și, pe de altă parte, 
pentru activitățile legate de administrarea 
infrastructurii feroviare. Fondurile publice 
și tarifele de acces la calea ferată alocate 
unuia din aceste două sectoare de activitate 
nu sunt transferate celuilalt.

Or. en

Amendamentul 305
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea, de 
asemenea, ca această separare să necesite 
organizarea unor departamente distincte în 
cadrul aceleiași întreprinderi sau ca 
infrastructura și serviciile de transport să 
fie administrate de entități separate.

(2) Statele membre pot prevedea, de 
asemenea, ca această separare să necesite 
organizarea unor departamente distincte în 
cadrul aceleiași întreprinderi sau ca 
infrastructura și serviciile de transport să 
fie administrate de entități separate.
Opțiunile avute în vedere în materie de 
separare structurală trebuie să vizeze 
asigurarea dezvoltării concurenței, 
continuarea investițiilor și eficacitatea 
prestării serviciilor în raport cu costurile.

Or. fr

Justificare

Sunt posibile diferite modele pentru o separare structurală între gestionarea infrastructurilor 
și furnizarea de servicii.

Amendamentul 306
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că 
veniturile din tarifele de utilizare a 
infrastructurii, excedentele din alte 
activități comerciale și fondurile de stat 
ale administratorului infrastructurii nu 
sunt transferabile către o altă entitate 
juridică.

Or. en

Justificare

Această dispoziție prevede că, dacă administrarea infrastructurii nu este independentă de 
orice întreprindere feroviară, respectiva întreprindere feroviară nu profită în urma 
transferului veniturilor de la administratorul infrastructurii, în vederea susținerii altor 
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activități comerciale, întrucât acest fapt ar oferi un avantaj competitiv nedorit respectivei 
întreprinderi feroviare față de concurenții săi, ducând astfel la perturbări ale pieței.

Amendamentul 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că 
veniturile din tarifele de utilizare a 
infrastructurii, excedentele din alte 
activități comerciale și fondurile de stat 
ale administratorului de infrastructură nu 
sunt transferabile către o altă entitate 
juridică.

Or. en

Justificare

Această dispoziție prevede că, dacă administrarea infrastructurii nu este independentă de 
orice întreprindere feroviară, respectiva întreprindere feroviară nu profită în urma 
transferului veniturilor de la administratorul infrastructurii, în vederea susținerii altor 
activități comerciale, întrucât acest fapt ar oferi un avantaj competitiv nedorit respectivei 
întreprinderi feroviare față de concurenții săi, ducând astfel la perturbări ale pieței.

Amendamentul 308
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că se țin și se 
publică conturi de profit și pierderi și 
bilanțuri separate, pe de o parte în legătură 
cu activitățile privind furnizarea serviciilor 
de transport feroviar de mărfuri și, pe de 
altă parte, în legătură cu activitățile 
privind furnizarea serviciilor de transport 

3. Statele membre se asigură că se țin și se 
publică conturi de profit și pierderi și 
bilanțuri separate, în legătură cu activitățile 
privind furnizarea serviciilor de transport 
feroviar. Fondurile publice plătite pentru 
activitățile legate de furnizarea serviciilor 
de transport ca servicii publice trebuie 
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de călători. Fondurile publice plătite 
pentru activitățile legate de furnizarea 
serviciilor de transport ca servicii publice 
trebuie prezentate separat pentru fiecare 
contract de serviciu public în contabilitatea 
aferentă și nu sunt transferate activităților 
legate de furnizarea altor servicii de 
transport sau altor activități.

prezentate separat pentru fiecare contract 
de serviciu public în contabilitatea 
aferentă, în legătură cu activitățile 
întreprinderii feroviare.

Or. en

Justificare

Prea multe prescripții pentru întreprinderi care ar putea respecta normele generale în 
elaborarea propriilor linii bugetare: transparența, separarea veniturilor comerciale și a 
fluxurilor de fonduri publice sau private reprezintă dovezi suficiente pentru a arăta clar 
fiecare activitate implicată.

Amendamentul 309
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile diferitelor sectoare de 
activitate menționate la alineatele (1) și (3)
se țin în așa fel încât să permită 
monitorizarea interdicției de transfer al 
fondurilor publice plătite unui sector de 
activitate la un altul.

4. Pentru a asigura deplina transparență 
a costurilor implicate de utilizarea 
infrastructurii, conturile diferitelor 
sectoare de activitate menționate la 
alineatele (1) (2) litera (a) și (3) se țin în 
așa fel încât să permită monitorizarea 
interdicției de transfer al veniturilor din 
tarifele de utilizare a infrastructurii, al 
excedentelor din alte activități comerciale 
și al fondurilor publice plătite 
administratorului infrastructurii către un
alt sector de activitate.

Or. en

Justificare

Acest amendament prevede posibilitatea monitorizării respectării interdicției de transfer al 
veniturilor de la administratorul infrastructurii către alte sectoare de activitate. Această 
interdicție asigură că nicio întreprindere feroviară nu poate profita de un avantaj competitiv.
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Amendamentul 310
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile diferitelor sectoare de 
activitate menționate la alineatele (1) și (3) 
se țin în așa fel încât să permită 
monitorizarea interdicției de transfer al 
fondurilor publice plătite unui sector de 
activitate la un altul.

4. Conturile diferitelor sectoare de 
activitate menționate la alineatele (1) și (3) 
se țin în așa fel încât să permită 
monitorizarea interdicției de transfer al 
fondurilor publice și al tarifelor de acces 
la calea ferată plătite unui sector de 
activitate la un altul. În acest scop, 
administratorul infrastructurii trebuie să 
publice date privind veniturile, indicând 
veniturile din fonduri publice și veniturile 
din tarifele de acces la calea ferată, 
precum și identificând investițiile la 
nivelul întreținerii, al reînnoirii 
infrastructurii feroviare și al facilităților.

Or. en

Amendamentul 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile diferitelor sectoare de 
activitate menționate la alineatele (1) și (3) 
se țin în așa fel încât să permită 
monitorizarea interdicției de transfer al 
fondurilor publice plătite unui sector de 
activitate la un altul.

4. Pentru a asigura deplina transparență 
a costurilor implicate de utilizarea 
infrastructurii, conturile diferitelor 
sectoare de activitate menționate la 
alineatele (1) (2) litera (a) și (3) se țin în 
așa fel încât să permită monitorizarea 
interdicției de transfer al veniturilor din 
tarifele de utilizare a infrastructurii, al 
excedentelor din alte activități comerciale
și al fondurilor publice plătite 
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administratorului infrastructurii către un
alt sector de activitate.

Or. en

Justificare

Acest amendament prevede posibilitatea monitorizării respectării interdicției de transfer al 
veniturilor de la administratorul infrastructurii la alte sectoare de activitate. Această 
interdicție asigură că nicio întreprindere feroviară nu poate profita de un avantaj competitiv 
prin finanțarea operațiunilor sale feroviare din venituri generate de administratorul 
infrastructurii.

Amendamentul 312
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 7 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Independența funcțiilor esențiale ale unui 
administrator de infrastructură 

Independența unui administrator de 
infrastructură

Or. en

Justificare

Întrucât textele legislative existente tratează numai independența dintre administratorul de 
infrastructură și întreprinderile feroviare, nu este necesar un titlu redundant și înșelător.

Amendamentul 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea unei asociații în cadrul unui 
concern nu contravine prevederilor 
acestui articol, în măsura în care sunt 
furnizate garanții că respectivele 
întreprinderi sunt independente din punct 
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de vedere juridic.

Or. de

Justificare

Formularea actuală este neclară, permițând astfel numeroase interpretări diferite. Este 
necesar să se clarifice că structura de holding, astfel cum aceasta există deja în numeroase 
state membre ale Uniunii în mod deplin întemeiat, este permisă. 

Amendamentul 314
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 
însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură sunt 
încredințate unor organisme sau firme care 
nu sunt ele însele furnizoare de servicii de 
transport feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Or. en

Justificare

Nu este necesară referința la anexa II, întrucât funcțiile administratorului de infrastructură 
sunt deja incluse.

Amendamentul 315
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care Statele membre se asigură că funcțiile care 
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determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 
însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 
însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică a acestor organisme sau 
întreprinderi, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat. Organismul de 
reglementare supraveghează buna punere 
în aplicare a acestor principii conform 
modalităților definite la articolul 56.

Or. fr

Justificare

Organismul de reglementare trebuie să verifice accesul echitabil și nediscriminatoriu la 
funcțiile esențiale.

Amendamentul 316
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt 
ele însele furnizoare de servicii de 
transport feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Pentru a garanta un acces echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructura 
feroviară, statele membre se asigură că
administratorul de infrastructură, astfel 
cum este definit la articolul 3 alineatul 
(2), este independent cel puțin în 
conformitate cu criteriile prevăzute în 
anexa Ia. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Or. en

Amendamentul 317
Corien Wortmann-Kool
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 
însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 
însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Cu toate acestea, în gestionarea traficului 
în rețea, cooperarea eficientă a 
întreprinderilor feroviare și a 
administratorilor de infrastructură este 
esențială.

Or. en

Amendamentul 318
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 
însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 
însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat. Acest lucru nu 
înseamnă că întreprinderile feroviare și 
administratorul infrastructurii nu pot 
coopera îndeaproape în operațiunile 
zilnice din rețeaua feroviară dintr-un stat 
membru.
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Or. nl

Amendamentul 319
Brian Simpson

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt 
ele însele furnizoare de servicii de 
transport feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Pentru a garanta un acces echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructura 
feroviară, statele membre se asigură că
administratorul de infrastructură, astfel 
cum este definit la articolul 3 alineatul 
(2), este independent din punctul de 
vedere al formei sale juridice, al 
organizării și al procesului decizional, cel 
puțin în conformitate cu criteriile 
prevăzute în anexa Ia. Indiferent de 
structura organizatorică, trebuie demonstrat 
că acest obiectiv a fost realizat.

Or. en

Justificare

Obiectivul privind independența administratorului infrastructurii trebuie garantată pentru 
asigurarea funcțiilor esențiale. În anexa Ia sunt definite criterii minime de independență care 
trebuie respectate.

Amendamentul 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură sunt 
încredințate unor organisme sau firme care 
nu sunt ele însele furnizoare de servicii de 
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însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

transport feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Or. it

Justificare

Scopul acestui amendament este mutarea listei cu funcțiile esențiale ale administratorului 
infrastructurii din anexa II în prezentul articol.

Amendamentul 321
David-Maria Sassoli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt 
ele însele furnizoare de servicii de 
transport feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Pentru a garanta un acces echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructura 
feroviară, statele membre se asigură că
administratorul de infrastructură, astfel 
cum este definit la articolul 3 alineatul 
(2), este independent din punctul de 
vedere al formei sale juridice, al 
organizării și al procesului decizional, cel 
puțin în conformitate cu criteriile 
prevăzute în anexa Ia. Indiferent de 
structura organizatorică, trebuie demonstrat 
că acest obiectiv a fost realizat.

Or. en

Amendamentul 322
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 
însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt ele 
însele furnizoare de servicii de transport 
feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat. Acest fapt nu 
înseamnă că întreprinderile feroviare și 
administratorul de infrastructură nu pot 
coopera îndeaproape în ceea ce privește 
gestionarea traficului în rețea.

Or. en

Amendamentul 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că funcțiile care 
determină accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructură 
enumerate în anexa II sunt încredințate 
unor organisme sau firme care nu sunt 
ele însele furnizoare de servicii de 
transport feroviar. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Pentru a garanta un acces echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructura 
feroviară, statele membre se asigură că
administratorul de infrastructură, astfel 
cum este definit la articolul 3 alineatul 
(2), este independent cel puțin în 
conformitate cu criteriile prevăzute în 
anexa Ia. Indiferent de structura 
organizatorică, trebuie demonstrat că acest 
obiectiv a fost realizat.

Or. en

Justificare

Obiectivul privind independența administratorului infrastructurii trebuie garantată pentru 
asigurarea funcțiilor esențiale. În anexa Ia sunt definite criterii minime de independență care 
trebuie respectate.
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Amendamentul 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II poate fi modificată, în funcție de 
experiența dobândită, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 60.

eliminat

Or. de

Justificare

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona (articolul 290), actele delegate pot fi utilizate doar 
pentru a completa sau modifica anumite aspecte neesențiale ale actului legislativ. 
Propunerea – prezentată aici – de a conferi Comisiei competența de a modifica aspecte 
esențiale ale politicii și reglementării în domeniul feroviar prin acte delegate depășește cu 
mult ceea ce ar fi justificat în temeiul delegării de competențe către Comisie. Prin urmare, 
modificările ar trebui să facă obiectul procedurii normale de codecizie.

Amendamentul 325
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II poate fi modificată, în funcție de 
experiența dobândită, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 60.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este necesară menționarea funcțiilor administratorului de infrastructură într-o anexă, 
întrucât acestea sunt deja descrise în definiții.
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Amendamentul 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II poate fi modificată, în funcție de 
experiența dobândită, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 60.

Funcțiile esențiale sunt:

- adoptarea deciziilor privind alocarea 
tronsoanelor feroviare, inclusiv definirea 
și evaluarea disponibilităților, precum și 
alocarea fiecărei linii feroviare și
- adoptarea deciziilor privind impunerea 
taxelor pentru folosirea infrastructurii, 
care includ stabilirea și perceperea 
taxelor.

Or. it

Justificare

Anexa II a fost eliminată și descrierea funcțiilor esențiale este inclusă în prezentul articol.

Amendamentul 327
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre pot 
încredința întreprinderilor feroviare sau 
oricărui alt organism responsabilitatea de a 
contribui la dezvoltarea infrastructurii 
feroviare, de exemplu prin investiții, 
întreținere și finanțare.

Statele membre pot încredința 
întreprinderilor feroviare sau oricărui alt 
organism responsabilitatea de a contribui la 
dezvoltarea infrastructurii feroviare, de 
exemplu prin investiții, întreținere și 
finanțare. Cu toate acestea, statul membru 
va rămâne responsabil pentru dezvoltarea 
infrastructurii naționale de cale ferată, 
ținând cont de obiectivele generale ale 
Uniunii, precum crearea unui „spațiu 
feroviar unic european”, asigurarea 
mobilității, a comodalității și reducerea 
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poluării generate de sectorul 
transporturilor.

Or. ro

Justificare

Statul membru rămâne responsabil pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de cale 
ferată, ținând cont de obiectivele generale ale Uniunii, precum crearea unui "spațiu feroviar 
unic european", asigurarea mobilității, a comodalității și reducerea poluării generate de 
sectorul transporturilor.

Amendamentul 328
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În situația în care administratorul 
infrastructurii, prin forma legală,
organizatoric sau decizional, nu este 
independent față de toate întreprinderile 
feroviare, atribuțiile expuse în capitolul 
IV secțiunile 3 și 4 sunt preluate de un 
organism de tarifare și, respectiv, de un 
organism de alocare independente prin 
forma legală, organizatoric și decizional.

eliminat

Or. en

Justificare

Obiectivul privind independența administratorului de infrastructură, astfel cum este definită 
în anexa I, face ca cerința privind un organism de repartizare și/sau de tarifare specific să fie 
redundantă. În anexa Ia sunt definite criterii minime de independență care trebuie respectate.

Amendamentul 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În situația în care administratorul 
infrastructurii, prin forma legală, 
organizatoric sau decizional, nu este 
independent față de toate întreprinderile 
feroviare, atribuțiile expuse în capitolul 
IV secțiunile 3 și 4 sunt preluate de un 
organism de tarifare și, respectiv, de un 
organism de alocare independente prin 
forma legală, organizatoric și decizional.

eliminat

Or. en

Justificare

Obiectivul privind independența administratorului de infrastructură, astfel cum este definită 
în anexa I, face ca cerința privind un organism de repartizare și/sau de tarifare specific să fie 
redundantă. În anexa Ia sunt definite criterii minime de independență care trebuie respectate.

Amendamentul 330
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În situația în care administratorul 
infrastructurii, prin forma legală, 
organizatoric sau decizional, nu este 
independent față de toate întreprinderile 
feroviare, atribuțiile expuse în capitolul IV 
secțiunile 3 și 4 sunt preluate de un 
organism de tarifare și, respectiv, de un 
organism de alocare independente prin 
forma legală, organizatoric și decizional.

2. În situația în care administratorul 
infrastructurii, prin forma legală, 
organizatoric sau decizional, nu este 
independent față de toate întreprinderile 
feroviare, din punctul de vedere al alocării 
capacității și al stabilirii tarifelor, expuse
în capitolul IV secțiunile 2 și 3 sunt 
preluate de un organism de tarifare și, 
respectiv, de un organism de alocare 
independente prin forma legală, 
organizatoric și decizional.

Or. en
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Amendamentul 331
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În situația în care administratorul 
infrastructurii, prin forma legală, 
organizatoric sau decizional, nu este 
independent față de toate întreprinderile 
feroviare, atribuțiile expuse în capitolul IV 
secțiunile 3 și 4 sunt preluate de un 
organism de tarifare și, respectiv, de un 
organism de alocare independente prin 
forma legală, organizatoric și decizional.

2. În situația în care administratorul 
infrastructurii, prin forma sa legală și 
instituțională, organizatoric și decizional, 
nu este independent față de toate 
întreprinderile feroviare, atribuțiile expuse 
în capitolul IV secțiunile 2 și 3 sunt 
preluate de un organism de tarifare și de un 
organism de alocare independente prin 
forma legală și instituțională, organizatoric 
și decizional.

Or. en

Amendamentul 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a asigura independența 
procesului decizional în ceea ce privește 
executarea funcțiilor esențiale menționate 
la acest alineat, statele membre trebuie să 
asigure că, de la data transpunerii acestei 
directive, personalul responsabil cu 
executarea funcțiilor esențiale trebuie să 
fie: (a) independent din punct de vedere 
juridic sau contractual față de orice 
întreprindere feroviară sau de companie 
care controlează una sau mai multe 
companii feroviare, (b) situat într-un alt 
sediu al întreprinderii feroviare sau al 
companiei care controlează una sau mai 
multe companii feroviare, (c) obligat prin 
lege sau contract să respecte 
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confidențialitatea informațiilor legate de 
funcțiile sale;

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a introduce cerințe structurale obligatorii pentru 
administratorul de infrastructură în vederea îmbunătățirii transparenței în derularea 
funcțiilor esențiale.

Amendamentul 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a asigura independența 
procesului decizional în ceea ce privește 
executarea funcțiilor esențiale menționate 
la acest alineat, statele membre trebuie să 
asigure că, de la data transpunerii acestei 
directive, personalul responsabil cu 
executarea funcțiilor esențiale nu trebuie 
să dețină nicio poziție în cadrul unei 
companii feroviare sau într-o companie 
care controlează una sau mai multe 
întreprinderi feroviare, pe o perioadă de 
doi ani.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a introduce cerințe structurale obligatorii pentru 
administratorul de infrastructură în vederea îmbunătățirii transparenței în derularea 
funcțiilor esențiale.

Amendamentul 334
Werner Kuhn
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când dispozițiile capitolului IV 
secțiunile 2 și 3 se referă la funcțiile 
esențiale ale unui administrator de 
infrastructură, ele se înțeleg ca 
aplicându-se organismului de tarifare sau 
organismului de alocare pentru 
competențele lor respective în acest sens.

3. Până la data transpunerii prezentei 
directive, statele membre prezintă un 
raport Comisiei privind modul de punere 
în aplicare a cerințelor menționate în 
anexa I. Comisia prezintă ulterior 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la punerea în aplicare 
respectivă.

Or. en

Justificare

Statele membre prezinte rapoarte cu privire la modul în care au transpus dispozițiile anexei 
Ia. Comisia prezintă un raport Consiliului și Parlamentului cu privire la acest aspect.

Amendamentul 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când dispozițiile capitolului IV 
secțiunile 2 și 3 se referă la funcțiile 
esențiale ale unui administrator de 
infrastructură, ele se înțeleg ca 
aplicându-se organismului de tarifare sau 
organismului de alocare pentru 
competențele lor respective în acest sens.

3. Până la data transpunerii prezentei 
directive, statele membre prezintă un 
raport Comisiei privind modul de punere 
în aplicare a cerințelor menționate în 
anexa I. Comisia prezintă ulterior 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la punerea în aplicare 
respectivă.

Or. en

Justificare

Statele membre prezintă rapoarte cu privire la modul în care au transpus dispozițiile anexei 
Ia. Comisia prezintă un raport Consiliului și Parlamentului cu privire la acest aspect.
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Amendamentul 336
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care sunt necesare 
evoluții ale structurii pentru a alinia 
organizațiile naționale cu prezenta 
directivă, orice transfer de personal se 
face cu respectarea legislației naționale 
relevante și a dispozițiilor de reglementare 
în materie de sănătate și siguranță și în 
ceea ce privește condițiile sociale și 
drepturile lucrătorilor și fără a duce la 
deteriorarea condițiilor sociale și de 
muncă ale lucrătorilor.

Or. fr

Justificare

Această dispoziție abordează chestiunea transferului de personal. Transferurile în cauză se 
desfășoară cu respectarea legislației naționale în domeniul sănătății și siguranței, a 
condițiilor sociale și de muncă și a drepturilor lucrătorilor.

Amendamentul 337
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. O asociere în cadrul unui grup nu 
contravine dispozițiilor acestui articol, cu 
condiția asigurării independenței 
entităților juridice sau a companiilor în 
temeiul dreptului societăților comerciale.

Or. en
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Justificare

Consolidarea dispozițiilor de la acest articol, luând în considerare diferitele modele de 
organizare din cadrul statelor membre.

Amendamentul 338
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Transferul în cadrul unei 
întreprinderi feroviare al personalului 
administratorului infrastructurii care 
deține informații comerciale sensibile 
legate de funcțiile referitoare la tarifare și 
de alocare este restricționat timp de trei 
ani.

Or. en

Justificare

Transferul în cadrul unei întreprinderi feroviare al personalului care deține informații 
comerciale sensibile legate de funcțiile referitoare la tarifare și de alocare este permis numai 
după o perioadă de restricție de trei ani.

Amendamentul 339
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Fără a aduce atingere criteriilor 
prevăzute în anexa Ia, transferul 
personalului între administratorii de 
infrastructură și întreprinderile feroviare 
va fi permis numai cu condiția ca 
interdicția privind transferul de informații 
comerciale sensibile privind funcțiile 
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esențiale să fie respectată în mod 
corespunzător.
Transferul de personal se face cu 
respectarea legislației naționale relevante 
și a dispozițiilor de reglementare în 
materie de sănătate și siguranță și în ceea 
ce privește condițiile sociale și drepturile 
lucrătorilor și fără a duce la deteriorarea 
condițiilor sociale și de muncă ale 
lucrătorilor.

Or. en

Justificare

Această dispoziție abordează chestiunea transferului de personal. Transferurile în cauză se 
desfășoară cu respectarea legislației naționale în domeniul sănătății și siguranței, a 
condițiilor sociale și de muncă și a drepturilor lucrătorilor. Transferul de informații 
comerciale sensibile este interzis.

Amendamentul 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Fără a aduce atingere criteriilor 
prevăzute în anexa Ia, transferul 
personalului între administratorii de 
infrastructură și întreprinderile feroviare 
va fi permis numai cu condiția ca 
interdicția privind transferul de informații 
comerciale sensibile privind funcțiile 
esențiale să fie respectată în mod 
corespunzător.
Transferul de personal se face cu 
respectarea legislației naționale relevante 
și a dispozițiilor de reglementare în 
materie de sănătate și siguranță și în ceea 
ce privește condițiile sociale și drepturile 
lucrătorilor și fără a duce la deteriorarea 
condițiilor sociale și de muncă ale 
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lucrătorilor.

Or. en

Justificare

Această dispoziție abordează chestiunea transferului de personal. Transferurile în cauză se 
desfășoară cu respectarea legislației naționale în domeniul sănătății și siguranței, a 
condițiilor sociale și de muncă și a drepturilor lucrătorilor. Transferul de informații 
comerciale sensibile este interzis.

Amendamentul 341
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre dezvoltă infrastructura 
lor națională de cale ferată, ținând cont, 
dacă este cazul, de nevoile generale ale 
Uniunii. În acest scop, statele membre 
publică, cel târziu la doi ani după intrarea 
în vigoare a prezentei directive, o strategie 
de dezvoltare a infrastructurii feroviare în 
vederea satisfacerii necesităților viitoare de 
mobilitate, pe baza unei finanțări solide și 
sustenabile a sistemului feroviar. Strategia 
acoperă o perioadă de cel puțin cinci ani și 
este reînnoibilă.

1. Statele membre dezvoltă infrastructura 
lor națională de cale ferată, ținând cont, 
dacă este cazul, de nevoile generale ale 
Uniunii. În acest scop, statele membre 
publică, cel târziu la doi ani după intrarea 
în vigoare a prezentei directive, o strategie 
de dezvoltare a infrastructurii feroviare în 
vederea satisfacerii necesităților viitoare de 
mobilitate, pe baza unei finanțări solide și 
sustenabile a sistemului feroviar, care va fi 
rezultatul consultărilor cu autoritățile 
locale și regionale și cu alte părți 
interesate. Strategia acoperă o perioadă de 
cel puțin cinci ani și este reînnoibilă. 

Or. es

Justificare

Pentru ca proiectele să fie elaborate într-un mod mai eficient, este necesară participarea 
părților în cauză. Experiența ne arată că deschiderea conferă valoare adăugată proiectelor 
inițiale și că facilitează punerea ulterioară în aplicare a acestora.

Amendamentul 342
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre dezvoltă infrastructura 
lor națională de cale ferată, ținând cont, 
dacă este cazul, de nevoile generale ale 
Uniunii. În acest scop, statele membre 
publică, cel târziu la doi ani după intrarea 
în vigoare a prezentei directive, o strategie 
de dezvoltare a infrastructurii feroviare în 
vederea satisfacerii necesităților viitoare de 
mobilitate, pe baza unei finanțări solide și 
sustenabile a sistemului feroviar. Strategia 
acoperă o perioadă de cel puțin cinci ani și 
este reînnoibilă.

(1) Statele membre dezvoltă infrastructura 
lor națională de cale ferată, ținând cont, 
dacă este cazul, de nevoile generale ale 
Uniunii. În acest scop, statele membre 
publică, cel târziu la doi ani după intrarea 
în vigoare a prezentei directive, și după 
consultarea tuturor părților interesate, în 
special a sindicatelor, a uniunilor 
sindicale din domeniu și a 
reprezentanților utilizatorilor, o strategie 
de dezvoltare a infrastructurii feroviare în 
vederea satisfacerii necesităților viitoare de 
mobilitate, pe baza unei finanțări solide și 
sustenabile a sistemului feroviar. Strategia 
acoperă o perioadă de cel puțin zece ani cu 
obiective intermediare la fiecare cinci ani 
și este reînnoibilă.

Or. ro

Justificare

Având în vedere că necesitățile de investiții în infrastructura feroviară sunt mari, strategia de 
dezvoltare a sistemelor naționale feroviare trebuie să acopere o perioadă de cel puțin 10 ani, 
cu obiective intermediare la fiecare 5 ani. La elaborarea acestor strategii trebuie să participe 
toate părțile interesate, în special sindicatele, uniunile sindicale din domeniu și reprezentanții 
utilizatorilor.

Amendamentul 343
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Având în vedere articolele 93, 107 și 
108  din tratat, statele membre pot de 
asemenea acorda administratorului 
infrastructurii finanțări la un nivel 
corespunzător cu sarcinile acestuia, cu 

2. Fără a aduce atingere cadrului de 
tarifare prevăzut la articolele 31 și 32 și 
având în vedere articolele 93, 107 și 108
din tratat, statele membre pot de asemenea 
acorda administratorului infrastructurii 
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dimensiunea infrastructurii și cu 
necesitățile financiare, în special pentru 
acoperirea investițiilor noi.

finanțări la un nivel corespunzător cu 
sarcinile acestuia, cu dimensiunea 
infrastructurii și cu necesitățile financiare, 
în special pentru acoperirea investițiilor 
noi.

Or. en

Justificare

Administratorii de infrastructură obțin venituri din tarife și din finanțarea acordată de stat. 
Prin urmare, fără a aduce prejudicii cadrului de tarifare, ar trebui stipulat în mod clar faptul 
că statele membre sunt obligate să finanțeze restul de nevoi ale administratorilor de 
infrastructură, în vederea asigurării dezvoltării infrastructurii feroviare.

Amendamentul 344
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Având în vedere articolele 93, 107 și 
108 din tratat, statele membre pot de 
asemenea acorda administratorului 
infrastructurii finanțări la un nivel 
corespunzător cu sarcinile acestuia, cu 
dimensiunea infrastructurii și cu 
necesitățile financiare, în special pentru 
acoperirea investițiilor noi.

2. Ori de câte ori veniturile nu sunt 
suficiente pentru a acoperi nevoile 
financiare ale administratorului de 
infrastructură, fără a aduce atingere 
cadrului de tarifare prevăzut la 
articolele 31 și 32, având în vedere 
articolele 3, 107 și 108 din tratat, statele 
membre trebuie să acorde
administratorului infrastructurii finanțări la 
un nivel corespunzător cu sarcinile 
acestuia, cu dimensiunea infrastructurii și 
cu necesitățile financiare, în special pentru 
acoperirea investițiilor noi.

Or. en

Amendamentul 345
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Având în vedere articolele 93, 107 și 
108 din tratat, statele membre pot de 
asemenea acorda administratorului 
infrastructurii finanțări la un nivel 
corespunzător cu sarcinile acestuia, cu 
dimensiunea infrastructurii și cu 
necesitățile financiare, în special pentru 
acoperirea investițiilor noi.

2. Fără a aduce atingere articolelor 31 și 
32 și având în vedere articolele 93, 107 și 
108  din tratat, statele membre trebuie să 
acorde administratorului infrastructurii 
finanțări la un nivel corespunzător cu 
sarcinile acestui, cu dimensiunea 
infrastructurii și cu necesitățile financiare, 
în special pentru acoperirea investițiilor 
noi.

Or. en

Justificare

Pentru a susține dezvoltarea infrastructurii feroviare și a asigura o structură financiară 
solidă pentru administratorii de infrastructură, în funcție de alegerea politicilor privind 
transportul adoptată de statele membre, această clarificare va ajuta, de asemenea, 
administratorii de infrastructură să aplice corect cadrul de tarifare prevăzut la articolele 31 
și 32.

Amendamentul 346
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Având în vedere articolele 93, 107 și 
108 din tratat, statele membre pot de 
asemenea acorda administratorului 
infrastructurii finanțări la un nivel 
corespunzător cu sarcinile acestuia, cu 
dimensiunea infrastructuri și cu necesitățile 
financiare, în special pentru acoperirea 
investițiilor noi.

2. Ori de câte ori veniturile nu sunt 
suficiente pentru a acoperi nevoile 
financiare ale administratorului de 
infrastructură, fără a aduce atingere 
cadrului de tarifare prevăzut la 
articolele 31 și 32 și având în vedere 
articolele 93, 107 și 108 din tratat, statele 
membre trebuie, de asemenea, să acorde
administratorului infrastructurii finanțări la 
un nivel corespunzător cu sarcinile 
acestuia, cu dimensiunea infrastructuri și 
cu necesitățile financiare, în special pentru 
acoperirea investițiilor noi.
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Or. en

Amendamentul 347
Mathieu Grosch

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Având în vedere articolele 93, 107 și 
108 din tratat, statele membre pot de 
asemenea acorda administratorului 
infrastructurii finanțări la un nivel 
corespunzător cu sarcinile acestuia, cu 
dimensiunea infrastructurii și cu 
necesitățile financiare, în special pentru 
acoperirea investițiilor noi.

2. Având în vedere articolele 93, 107 și 
108 din tratat, statele membre trebuie de 
asemenea să acorde administratorului 
infrastructurii finanțări la un nivel 
corespunzător cu sarcinile acestuia, cu 
dimensiunea infrastructurii și cu 
necesitățile financiare, în special pentru 
acoperirea investițiilor noi.

Or. en

Amendamentul 348
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 
adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare. 
Planul se întocmește astfel încât să asigure 
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură 
că solicitanții sunt consultați înainte de 
aprobarea planului de afaceri. Organismul

(3) În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 
adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare. 
Planul se întocmește astfel încât să asigure 
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură 
că solicitanții și autoritățile competente 
prevăzute în Regulamentul 
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de reglementare menționat la articolul 55 
emite un aviz cu caracter neobligatoriu, 
referitor la capacitatea acestui plan de 
afaceri de a realiza obiectivele stabilite.

nr. 2007/1370/CE sunt consultați în mod 
nediscriminatoriu înainte de aprobarea 
planului de afaceri, ținându-se seama de 
condițiile privind accesul și utilizarea, 
precum și de caracteristicile, modul de 
furnizare și dezvoltarea infrastructurii. 
Autoritatea de reglementare menționată la 
articolul 55 emite un aviz cu caracter 
neobligatoriu, referitor la măsura în care 
planul de afaceri face diferența între 
solicitanți.

Or. fr

Justificare

Solicitanții cărora li se alocă capacitate de infrastructură de către administratorul 
infrastructurii ar trebui consultați cu privire la părțile din planul de afaceri care afectează 
accesul la infrastructură, utilizarea acesteia, furnizarea sau dezvoltarea sa în beneficiul 
sectorului. Este important ca aceste consultări să aibă loc într-un mod nediscriminatoriu. 
Autoritatea de reglementare ar trebui să își dea avizul privind măsura în care planul de 
afaceri face diferența între solicitanți.

Amendamentul 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 
adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare. 
Planul se întocmește astfel încât să asigure 
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură 
că solicitanții sunt consultați înainte de 
aprobarea planului de afaceri. Organismul 

(3) În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 
adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare. 
Planul se întocmește astfel încât să asigure
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură
că solicitanții sunt consultați înainte de 
aprobarea planului de investiții. 
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de reglementare menționat la articolul 55 
emite un aviz cu caracter neobligatoriu, 
referitor la capacitatea acestui plan de 
afaceri de a realiza obiectivele stabilite.

Organismul de reglementare menționat la 
articolul 55 emite un aviz cu caracter 
neobligatoriu, referitor la capacitatea 
acestui plan de afaceri de a realiza 
obiectivele stabilite.

Or. fr

Amendamentul 350
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 
adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare.
Planul se întocmește astfel încât să asigure 
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură 
că solicitanții sunt consultați înainte de 
aprobarea planului de afaceri. Organismul 
de reglementare menționat la articolul 55 
emite un aviz cu caracter neobligatoriu, 
referitor la capacitatea acestui plan de 
afaceri de a realiza obiectivele stabilite.

3. În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 
adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare. 
Planul se întocmește astfel încât să asigure 
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură 
că solicitanții potențial interesați sau 
existenți sunt consultați înainte de 
aprobarea planului de afaceri.

Or. en

Justificare

Consultarea trebuie să facă referire la solicitanții interesați vizați, iar organismul de 
reglementare nu poate suplimenta organismele reprezentative competente din statele membre 
în elaborarea unui aviz în calitate de arbitru tehnic pentru cazuri de dispută.
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Amendamentul 351
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 
adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare. 
Planul se întocmește astfel încât să asigure 
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură 
că solicitanții sunt consultați înainte de 
aprobarea planului de afaceri. Organismul 
de reglementare menționat la articolul 55 
emite un aviz cu caracter neobligatoriu, 
referitor la capacitatea acestui plan de 
afaceri de a realiza obiectivele stabilite.

3. În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 
adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare. 
Planul se întocmește astfel încât să asigure 
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură 
că solicitanții sunt consultați înainte de 
aprobarea planului de afaceri. Organismul 
de reglementare menționat la articolul 55 
asigură că legislația relevantă este 
aplicată în mod corect.

Or. nl

Justificare

Organismele de reglementare sunt responsabile cu monitorizarea și nu elaborează politici.

Amendamentul 352
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 

3. În cadrul politicii generale stabilite de 
stat și ținând cont de strategia de dezvoltare 
a infrastructurii feroviare menționată la 
alineatul (1), administratorul infrastructurii 
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adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare. 
Planul se întocmește astfel încât să asigure 
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură 
că solicitanții sunt consultați înainte de 
aprobarea planului de afaceri. Organismul 
de reglementare menționat la articolul 55 
emite un aviz cu caracter neobligatoriu, 
referitor la capacitatea acestui plan de 
afaceri de a realiza obiectivele stabilite.

adoptă un plan de afaceri care să includă 
programele de investiții și de finanțare. 
Planul se întocmește astfel încât să asigure 
utilizarea, furnizarea și dezvoltarea optimă 
și eficientă a infrastructurii, concomitent cu 
asigurarea unui echilibru financiar și 
punerea la dispoziție a mijloacelor necesare 
pentru realizarea acestor obiective. 
Administratorul infrastructurii se asigură 
că solicitanții sunt consultați în mod 
nediscriminatoriu înainte de aprobarea 
programului de investiții. Organismul de 
reglementare menționat la articolul 55 
emite un aviz cu caracter neobligatoriu, 
referitor la măsura în care planul de 
afaceri face diferența între solicitanți.

Or. en

Amendamentul 353
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să se asigure că, 
în condiții normale de activitate și pe o 
perioadă de timp care nu depășește trei 
ani, conturile unui administrator al 
infrastructurii prezintă cel puțin un 
echilibru între venitul rezultat din tarifele 
de utilizare a infrastructurii, excedentul 
rezultat din alte activități comerciale și 
finanțările de la stat, pe de o parte, și 
cheltuielile infrastructurii, pe de altă 
parte, incluzând plățile în avans de la stat, 
dacă este cazul.

eliminat

Or. en

Justificare

Dispoziție inutilă și mult prea prescriptivă.
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Amendamentul 354
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să se asigure că, în 
condiții normale de activitate și pe o 
perioadă de timp care nu depășește trei 
ani, conturile unui administrator al 
infrastructurii prezintă cel puțin un 
echilibru între venitul rezultat din tarifele 
de utilizare a infrastructurii, excedentul 
rezultat din alte activități comerciale și 
finanțările de la stat, pe de o parte, și 
cheltuielile infrastructurii, pe de altă parte 
incluzând plățile în avans de la stat, dacă 
este cazul

Statele membre trebuie să se asigure că, în 
condiții normale de activitate și pe o 
perioadă de timp rezonabilă, conturile unui 
administrator al infrastructurii prezintă cel 
puțin un echilibru între venitul rezultat din 
tarifele de utilizare a infrastructurii, 
excedentul rezultat din alte activități 
comerciale și finanțările de la stat, pe de o 
parte, și cheltuielile infrastructurii, pe de 
altă parte, incluzând plățile în avans de la 
stat, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Textul existent în Directiva 2001/14 este mai puțin prescriptiv, acordând statelor membre 
responsabilitatea de a evalua conturile administratorului infrastructurii.

Amendamentul 355
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să se asigure că, în 
condiții normale de activitate și pe o 
perioadă de timp care nu depășește trei 
ani, conturile unui administrator al
infrastructurii prezintă cel puțin un 
echilibru între venitul rezultat din tarifele 

Statele membre trebuie să se asigure că, în 
condiții normale de activitate conturile
administratorului infrastructurii nu 
prezintă un deficit financiar pentru mai 
mult de doi ani consecutivi și cel puțin un 
echilibru între venitul rezultat din tarifele 
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de utilizare a infrastructurii, excedentul 
rezultat din alte activități comerciale și 
finanțările de la stat, pe de o parte, și 
cheltuielile infrastructurii, pe de altă parte, 
incluzând plățile în avans de la stat, dacă 
este cazul.

de utilizare a infrastructurii, fonduri 
private, excedentul rezultat din alte 
activități comerciale și finanțările de la stat, 
pe de o parte, și cheltuielile infrastructurii, 
pe de altă parte, incluzând plățile în avans 
de la stat, ratele anuale ale dobânzilor și 
fonduri sustenabile de reînnoire a 
activelor pe termen lung, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 356
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără să aducă atingere obiectivului 
posibil pe termen lung privind acoperirea 
de către utilizator a costurilor 
infrastructurii pentru toate modurile de 
transport, pe baza unei concurențe loiale 
și nediscriminatorii între diversele moduri 
de transport, în situația în care 
transportul feroviar poate concura cu alte 
moduri de transport, în cadrul de tarifare 
prevăzut la articolele 31 și 32, un stat 
membru poate cere administratorului 
infrastructurii să-și echilibreze conturile 
fără a apela la finanțarea statului.

eliminat

Or. en

Justificare

Fără un angajament eficient asumat în celelalte moduri de transport pentru a acoperi 
costurile legate de infrastructură, referința la „concurența echitabilă” nu are sens.

Amendamentul 357
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bilanțul unității poate fi încărcat, până la 
stingere, cu toate împrumuturile luate de 
întreprindere pentru a finanța atât 
investiția, cât și pentru a acoperi 
cheltuielile de funcționare în exces, care 
rezultă din activitățile de transport feroviar 
sau din administrarea infrastructurii 
feroviare. Datoriile care provin din 
operațiunile filialelor nu sunt luate în 
considerație.

Bilanțul unității poate fi încărcat, până la 
stingere, cu toate împrumuturile luate de 
întreprindere pentru a finanța atât 
investiția, cât și pentru a acoperi 
cheltuielile de funcționare în exces, care 
rezultă din activitățile de transport feroviar 
sau din administrarea infrastructurii 
feroviare.

Or. ro

Justificare

Pentru a putea asigura reducerea transparentă a îndatorării întreprinderilor feroviare, 
trebuie luate în considerație și datoriile care provin de la operațiunile filialelor acestora.

Amendamentul 358
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 9 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatele (1) și (2) nu se aplică datoriilor 
sau dobânzilor generate de datoriile 
contractate de întreprinderi după 15 martie 
2001 sau după data aderării la Uniune în 
cazul statelor membre care au aderat 
după 15 martie 2001.

Alineatele (1) și (2) nu se aplică datoriilor 
sau dobânzilor generate de datoriile 
contractate de întreprinderi după intrarea 
în vigoare a prezentei directive.

Or. de

Justificare

Sunt necesare în continuare reabilitarea financiară a întreprinderilor feroviare și anularea 
datoriilor istorice ale acestora. În pofida dispozițiilor adoptate deja în 1991 (Directiva 
91/440 CEE), în numeroase state, acest lucru nu s-a realizat. Pentru a oferi sprijin eficient 
sectorului feroviar este necesară reducerea nivelului datoriilor. În această privință, data de 
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15 martie 2001, respectiv data aderării noilor state membre, este prematură.

Amendamentul 359
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile feroviare care fac obiectul 
prezentei directive primesc dreptul de 
acces la infrastructura tuturor statelor 
membre în scopul exploatării unui serviciu 
de transport internațional de călători. Pe 
parcursul derulării unui serviciu de 
transport internațional de călători,
întreprinderile feroviare au dreptul să 
îmbarce călători din orice stație situată pe 
ruta internațională respectivă și să îi 
debarce în altă stație, inclusiv în stații 
situate în același stat membru.

Întreprinderile feroviare care fac obiectul 
prezentei directive primesc dreptul de 
acces la infrastructura tuturor statelor 
membre în scopul exploatării unui serviciu 
de transport internațional de călători. 
Întreprinderile feroviare au dreptul să 
îmbarce călători din orice stație situată pe 
ruta respectivă și să îi debarce în altă stație, 
inclusiv în stații situate în același stat 
membru.

Or. en

Justificare

Este necesar pentru a include liberalizarea pieței naționale de transport de călători. Nu ar 
trebui să așteptăm propunerea Comisiei Europene din 2012, ci să includem o deschidere 
continuă către concurență a pieței europene deja vizată în reformarea actuală.

Amendamentul 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile feroviare care fac obiectul 
prezentei directive primesc dreptul de 
acces la infrastructura tuturor statelor 
membre în scopul exploatării unui serviciu 
de transport internațional de călători. Pe 

Întreprinderile feroviare care fac obiectul 
prezentei directive primesc dreptul de 
acces la infrastructura tuturor statelor 
membre în scopul exploatării unui serviciu 
de transport internațional și intern de 
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parcursul derulării unui serviciu de 
transport internațional de călători, 
întreprinderile feroviare au dreptul să 
îmbarce călători din orice stație situată pe 
ruta internațională respectivă și să îi 
debarce în altă stație, inclusiv în stații 
situate în același stat membru.

călători.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop extinderea domeniului de aplicare al dispoziției la 
serviciile de transport intern de călători.

Amendamentul 361
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În statele membre în care ponderea 
transportului feroviar internațional de 
călători constituie mai mult de jumătate 
din cifra aferentă fluctuației călătorilor 
clienți ai întreprinderilor feroviare, 
dreptul de acces la infrastructură trebuie 
acordat până la 31 decembrie 2011.

eliminat

Or. en

Justificare

Este necesar pentru a include liberalizarea pieței naționale de transport de călători. Nu ar 
trebui să așteptăm propunerea Comisiei Europene din 2012, ci să includem o deschidere 
continuă către concurență a pieței europene deja vizată în reformarea actuală.

Amendamentul 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În statele membre în care ponderea 
transportului feroviar internațional de 
călători constituie mai mult de jumătate 
din cifra aferentă fluctuației călătorilor 
clienți ai întreprinderilor feroviare, 
dreptul de acces la infrastructură trebuie 
acordat până la 31 decembrie 2011.

eliminat

Or. fr

Justificare

Prezentul alineat a devenit caduc, întrucât directiva prevede, de asemenea, deschiderea 
serviciilor de transport intern de călători.

Amendamentul 363
Silvia-Adriana Țicău

Propunerea de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În statele membre în care ponderea 
transportului feroviar internațional de 
călători constituie mai mult de jumătate din 
cifra aferentă fluctuației călătorilor clienți 
ai întreprinderilor feroviare, dreptul de 
acces la infrastructură trebuie acordat până 
la 31 decembrie 2011.

În statele membre în care ponderea 
transportului feroviar internațional de 
călători constituie mai mult de jumătate din 
cifra aferentă fluctuației călătorilor clienți 
ai întreprinderilor feroviare, dreptul de 
acces la infrastructură trebuie acordat până 
la cel târziu șase luni de la publicarea 
prezentei directive.

Or. ro

Justificare

Termenii stabiliți de prezenta directivă trebuie să fie realiști și să țină cont de perioada 
necesară adoptării și publicării în Jurnalul Oficial al UE.

Amendamentul 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma unei solicitări înaintate de către 
autoritățile competente sau de către 
întreprinderile feroviare interesate, 
organismul sau organismele de 
reglementare competente menționate la 
articolul 55  trebuie să stabilească dacă 
scopul principal al serviciului prestat este 
acela de a transporta călători între stații 
situate în state membre diferite.

eliminat

Or. fr

Justificare

Prezentul alineat nu mai este pertinent, întrucât directiva prevede deschiderea la concurență 
a serviciilor de transport intern de călători.

Amendamentul 365
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma unei solicitări înaintate de către 
autoritățile competente sau de către 
întreprinderile feroviare interesate, 
organismul sau organismele de 
reglementare competente menționate la 
articolul 55 trebuie să stabilească dacă 
scopul principal al serviciului prestat este 
acela de a transporta călători între stații
situate în state membre diferite.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 366
Silvia-Adriana Țicău

Propunerea de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În nici un caz, condițiile de acces la 
infrastructura feroviară nu trebuie să 
conducă la imposibilitatea călătorilor de a 
primi informații și de a cumpăra un bilet 
pentru a ajunge de la o localitate la alta, 
indiferent de câți operatori de transport 
feroviar furnizează, integral sau parțial, 
servicii de transport de călători între cele 
două localități.

Or. ro

Justificare

În nici un caz, condițiile de acces la infrastructura feroviară nu trebuie să conducă la 
imposibilitatea călătorilor de a primi informații și de a cumpăra un bilet pentru a ajunge de 
la o localitate la alta, indiferent de câți operatori de transport feroviar furnizează, integral 
sau parțial, servicii de transport de călători între cele două localități.

Amendamentul 367
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri de punere în 
aplicare care să stabilească detaliile 
procedurii și criteriilor care trebuie 
urmate în vederea punerii în aplicare a 
prezentului alineat. Aceste măsuri, 
concepute a asigura punerea în aplicare a 
prezentei directive în condiții unitare, se 
adoptă ca acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

eliminat

Or. fr
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Justificare

Nu este oportun să se acorde mijloace neadecvate Comisiei pentru a aborda chestiuni 
feroviare interne.

Amendamentul 368
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri de punere în 
aplicare care să stabilească detaliile 
procedurii și criteriilor care trebuie 
urmate în vederea punerii în aplicare a 
prezentului alineat. Aceste măsuri, 
concepute a asigura punerea în aplicare a 
prezentei directive în condiții unitare, se 
adoptă ca acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 369
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri de punere în 
aplicare care să stabilească detaliile 
procedurii și criteriilor care trebuie 
urmate în vederea punerii în aplicare a 
prezentului alineat. Aceste măsuri, 
concepute a asigura punerea în aplicare a 
prezentei directive în condiții unitare, se 
adoptă ca acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

eliminat
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Or. en

Justificare

Măsurile și criteriile actualizate pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedura de codecizie.

Amendamentul 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragrafele 4a și 4b(noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în termen de douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive, 
este permis accesul la infrastructură în 
toate statele membre al întreprinderilor 
feroviare care intră sub incidența 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive, în condiții de egalitate, de 
nediscriminare și transparente, în scopul 
exploatării tuturor tipurilor de transport 
feroviar de pasageri, cu excepția 
contractelor de servicii publice deja 
existente, care vor fi în continuare 
valabile până la expirarea acestora.
Dispozițiile prezentului paragraf nu 
solicită niciunui stat membru, înainte de 
scadența celor douăsprezece luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
să acorde un drept de acces pentru 
exploatarea serviciilor de transport 
național de pasageri întreprinderilor 
feroviare și întreprinderilor controlate 
direct sau indirect de acestea, care posedă 
licență într-un stat membru în care nu se 
acordă drepturi de acces de acest fel.

Or. it

Justificare

La nivel european, sectorul de transport feroviar este unul dintre puținele sectoare în cadrul 
căruia nu a fost finalizată încă piața unică. Prin urmare, este necesară completarea 
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deschiderii pieții cu liberalizarea transportului național. În timpul perioadei de tranziție care 
duce la realizarea uniformă a pieței unice, ar trebui, totodată, prevăzută o clauză de 
reciprocitate care să asigure protecția piețelor deja liberalizate.

Amendamentul 371
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot limita dreptul de 
acces prevăzut la articolul 10 la serviciile 
exploatate între un punct de plecare și o 
destinație care fac obiectul unuia sau mai 
multor contracte de serviciu public care 
respectă legislația Uniunii în vigoare. O 
astfel de limitare nu are efectul de a 
restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor 
în orice stație situată pe ruta unui serviciu 
internațional și de debarcare a acestora în 
altă stație, inclusiv în stațiile situate în 
același stat membru, cu excepția cazului în 
care exercitarea acestui drept ar periclita 
echilibrul economic al unui contract de 
serviciu public.

(1) Statele membre pot limita dreptul de 
acces prevăzut la articolul 10 la serviciile 
exploatate între un punct de plecare și o 
destinație care fac obiectul unuia sau mai 
multor contracte de serviciu public care 
respectă legislația Uniunii în vigoare. O 
astfel de limitare nu are efectul de a 
restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor 
în orice stație situată pe ruta unui serviciu 
internațional și de debarcare a acestora în 
altă stație, inclusiv în stațiile situate în 
același stat membru, cu excepția cazului în 
care exercitarea acestui drept ar periclita 
economia generală a unui contract de 
serviciu public.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se acorde prioritate de alegere în favoarea serviciilor de interes general.

Amendamentul 372
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot limita dreptul de 
acces prevăzut la articolul 10 la serviciile 

1. Statele membre pot limita dreptul de 
acces prevăzut la articolul 10 la serviciile 
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exploatate între un punct de plecare și o 
destinație care fac obiectul unuia sau mai 
multor contracte de serviciu public care 
respectă legislația Uniunii în vigoare. O 
astfel de limitare nu ar efectul de a 
restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor 
în orice stație situată pe ruta unui serviciu 
internațional și de debarcare a acestora în 
altă stație, inclusiv în stațiile situate în 
același stat membru, cu excepția cazului în 
care exercitarea acestui drept ar periclita 
echilibrul economic al unui contract de 
serviciu public.

exploatate între un punct de plecare și o 
destinație care fac obiectul unuia sau mai 
multor contracte de serviciu public care 
respectă legislația Uniunii în vigoare. O 
astfel de limitare nu are efectul de a 
restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor 
în orice stație situată pe rută, inclusiv în 
stațiile situate în același stat membru, cu 
excepția cazului în care exercitarea acestui 
drept ar periclita echilibrul economic al 
unui contract de serviciu public.

Or. en

Amendamentul 373
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot limita dreptul de 
acces prevăzut la articolul 10 la serviciile 
exploatate între un punct de plecare și o
destinație care fac obiectul unuia sau mai 
multor contracte de serviciu public care 
respectă legislația Uniunii în vigoare. O 
astfel de limitare nu are efectul de a 
restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor 
în orice stație situată pe ruta unui serviciu
internațional și de debarcare a acestora în 
altă stație, inclusiv în stațiile situate în 
același stat membru, cu excepția cazului în 
care exercitarea acestui drept ar periclita 
echilibrul economic al unui contract de 
serviciu public.

1. Statele membre sau autoritățile locale 
competente vizate care prevăd un contract 
de servicii publice pot limita dreptul de 
acces prevăzut la articolul 10 la serviciile 
exploatate între un punct de plecare și o 
destinație care fac obiectul unuia sau mai 
multor contracte de serviciu public care 
respectă legislația Uniunii în vigoare. O 
astfel de limitare nu are efectul de a 
restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor 
în orice stație situată pe ruta unui serviciu 
internațional și de debarcare a acestora în 
altă stație, inclusiv în stațiile situate în 
același stat membru, cu excepția cazului în 
care exercitarea acestui drept ar periclita 
echilibrul socioeconomic și obiectivele 
politicii de coeziune specificate într-un
contract de serviciu public.

Or. en
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Justificare

Politica de coeziune socială și obiectivele conexe privind transportul, specificate într-un 
contract de serviciu public, trebuie luate în considerare în decizia privind dreptul de acces 
sau de îmbarcare de călători.

Amendamentul 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot limita dreptul de 
acces prevăzut la articolul 10 la serviciile 
exploatate între un punct de plecare și o 
destinație care fac obiectul unuia sau mai 
multor contracte de serviciu public care 
respectă legislația Uniunii în vigoare. O 
astfel de limitare nu are efectul de a 
restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor 
în orice stație situată pe ruta unui serviciu 
internațional și de debarcare a acestora în 
altă stație, inclusiv în stațiile situate în 
același stat membru, cu excepția cazului în 
care exercitarea acestui drept ar periclita 
echilibrul economic al unui contract de 
serviciu public.

1. Statele membre pot limita dreptul de 
acces prevăzut la articolul 10 la serviciile 
exploatate între un punct de plecare și o 
destinație care fac obiectul unuia sau mai 
multor contracte de serviciu public care 
respectă legislația Uniunii în vigoare. O 
astfel de limitare nu are efectul de a 
restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor 
în orice stație situată pe ruta unui serviciu 
internațional și de debarcare a acestora în 
altă stație, inclusiv în stațiile situate în 
același stat membru sau de-a lungul 
traseului unui serviciu național, cu 
excepția cazului în care exercitarea acestui 
drept ar periclita echilibrul economic al 
serviciilor care fac obiectul unui contract 
de serviciu public.

Or. it

Amendamentul 375
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Condițiile de acces la infrastructura 
feroviară nu trebuie să conducă la 
imposibilitatea călătorilor de a primi 
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informații și de a cumpăra un bilet pentru 
a ajunge de la o localitate la alta, 

indiferent de câţi operatori de transport 

feroviar furnizează, integral sau parțial, 
servicii de transport de călători între cele 
două localități.

Or. ro

Justificare

Condiţiile de acces la infrastructura feroviara nu trebuie să conducă la imposibilitatea 

călătorilor de a primi informații și de a cumpăra un bilet pentru a ajunge de la o localitate la 
alta, indiferent de câți operatori de transport feroviar furnizează, integral sau parțial, servicii 
de transport de călători între cele doua localități.

Amendamentul 376
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul sau organismele de 
reglementare menționate la articolul 55 
stabilesc, pe baza unei analize economice 
obiective și a unor criterii predeterminate, 
dacă echilibrul economic al contractului 
de serviciu public ar fi periclitat, în urma 
unei solicitări din partea oricăreia dintre 
următoarele:

Autoritatea sau autoritățile de 
reglementare competente menționate la 
articolul 55 stabilesc, pe baza unei analize 
economice obiective și a unor criterii 
predeterminate, dacă economia generală a
contractului de serviciu public ar fi 
periclitat, în urma unei solicitări din partea 
oricăreia dintre următoarele:

Or. fr
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Justificare

Este necesar să se acorde prioritate de alegere în favoarea serviciilor de interes general și să 
se restabilească capacitățile de acțiune ale reprezentanților utilizatorilor și ai lucrătorilor.

Amendamentul 377
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul sau organismele de 
reglementare menționate la articolul 55 
stabilesc, pe baza unei analize economice
obiective și a unor criterii predeterminate, 
dacă echilibrul economic al contractului 
de serviciu public ar fi periclitat, în urma 
unei solicitări din partea oricăreia dintre 
următoarele:

Organismului sau organismelor de 
reglementare menționate la articolul 55 li 
se poate solicita să ia o decizie în caz de 
litigiu privind decizia adoptată de 
autoritate în conformitate cu dispozițiile 
de la alineatul (1), pe baza unei analize 
obiective și a unor criterii predeterminate și 
în urma unei solicitări din partea oricăreia 
dintre următoarele:

Or. en

Justificare

Organismului de reglementare i se solicită să intervină în caz de dispute.

Amendamentul 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul sau organismele de 
reglementare menționate la articolul 55 
stabilesc, pe baza unei analize economice 
obiective și a unor criterii predeterminate, 
dacă echilibrul economic al contractului de 
serviciu public ar fi periclitat, în urma unei 
solicitări din partea oricăreia dintre 

Organismul sau organismele de 
reglementare menționate la articolul 55 
stabilesc, pe baza unei analize economice 
obiective și a unor criterii predeterminate, 
dacă echilibrul economic al serviciilor care 
fac obiectul contractului de serviciu public 
ar fi periclitat, în urma unei solicitări din 
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următoarele: partea oricăreia dintre următoarele:

Or. it

Amendamentul 379
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asociații reprezentative ale 
utilizatorilor și ale personalului.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se acorde prioritate de alegere în favoarea serviciilor de interes general și să 
se restabilească capacitățile de acțiune ale reprezentanților utilizatorilor și ai lucrătorilor.

Amendamentul 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente și întreprinderile 
feroviare care prestează aceste servicii 
publice trebuie să pună la dispoziția 
organismului sau organismelor de 
reglementare competente informațiile 
necesare în limite rezonabile pentru a putea 
lua o decizie. Organismul de reglementare 
trebuie să analizeze informațiile puse la 
dispoziție, cu consultarea tuturor părților 
implicate, după caz, și să informeze părțile 
cu privire la decizia sa motivată într-un 
termen predeterminat și rezonabil, și, în 
orice caz, în maximum două luni de la 

Autoritățile competente și întreprinderile 
feroviare care prestează aceste servicii 
publice trebuie să pună la dispoziția 
organismului sau organismelor de 
reglementare competente informațiile 
necesare în limite rezonabile pentru a putea 
lua o decizie. Organismul de reglementare 
trebuie să analizeze informațiile puse la 
dispoziție, cu consultarea tuturor părților 
implicate, după caz, și să informeze părțile 
cu privire la decizia sa motivată într-un 
termen predeterminat și rezonabil, și, în 
orice caz, în maximum douăzeci de zile 
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primirea tuturor informațiilor relevante. lucrătoare de la primirea cererii.

Or. en

Justificare

Este esențial ca respectivele companii feroviare să primească la timp deciziile privind 
solicitările lor referitoare la trase, precum și cererile de arbitraj.

Amendamentul 381
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente și întreprinderile 
feroviare care prestează aceste servicii 
publice trebuie să pună la dispoziția 
organismului sau organismelor de 
reglementare competente informațiile 
necesare în limite rezonabile pentru a putea 
lua o decizie. Organismul de reglementare 
trebuie să analizeze informațiile puse la 
dispoziție, cu consultarea tuturor părților 
implicate, după caz, și să informeze părțile 
cu privire la decizia sa motivată într-un
termen predeterminat și rezonabil, și, în 
orice caz, în maximum două luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante.

Autoritățile competente și întreprinderile 
feroviare care prestează aceste servicii 
publice trebuie să pună la dispoziția 
organismului sau organismelor de 
reglementare competente informațiile 
necesare în limite rezonabile pentru a putea 
lua o decizie. Organismul de control 
trebuie să analizeze informațiile puse la 
dispoziție, cu consultarea tuturor părților 
implicate, după caz și să informeze părțile 
cu privire la decizia sa motivată în termen 
de două săptămâni de la primirea tuturor 
informațiilor relevante.

Or. en

Justificare

Perioada de două săptămâni ar trebui să fie ținta noastră optimă.

Amendamentul 382
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente și întreprinderile 
feroviare care prestează aceste servicii 
publice trebuie să pună la dispoziția 
organismului sau organismelor de 
reglementare competente informațiile 
necesare în limite rezonabile pentru a putea 
lua o decizie. Organismul de reglementare 
trebuie să analizeze informațiile puse la 
dispoziție, cu consultarea tuturor părților 
implicate, după caz, și să informeze părțile 
cu privire la decizia sa motivată într-un 
termen predeterminat și rezonabil, și, în 
orice caz, în maximum două luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante.

Autoritățile competente și întreprinderile 
feroviare care prestează aceste servicii 
publice trebuie să pună la dispoziția 
organismului sau organismelor de 
reglementare competente informațiile 
necesare în limite rezonabile pentru a putea 
lua o decizie. Organismul de reglementare 
trebuie să analizeze informațiile puse la 
dispoziție, cu consultarea tuturor părților 
implicate, după caz, și să informeze părțile 
cu privire la decizia sa motivată într-un 
termen predeterminat și rezonabil, și, în 
orice caz, în termen de o lună de la 
primirea tuturor informațiilor relevante.

Or. de

Justificare

Un criteriu esențial pentru a aprecia eficiența unui organism de reglementare îl reprezintă 
perioada de timp de care acesta are nevoie pentru a lua decizii. Prin urmare, deciziile și 
eventualele măsuri corective ar trebui luate în termen de o lună.

Amendamentul 383
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 11 - alineatul 2 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente și întreprinderile 
feroviare care prestează aceste servicii 
publice trebuie să pună la dispoziția 
organismului sau organismelor de 
reglementare competente informațiile 
necesare în limite rezonabile pentru a 
putea lua o decizie. Organismul de 
reglementare trebuie să analizeze 
informațiile puse la dispoziție, cu 
consultarea tuturor părților implicate, după 
caz, și să informeze părțile cu privire la 
decizia sa motivată într-un termen 

Autoritățile competente și întreprinderile 
feroviare care prestează aceste servicii 
publice trebuie să pună la dispoziția 
organismului sau organismelor de 
reglementare competente toate informațiile 
cerute pentru a adopta decizia adecvată. 
Organismul de reglementare trebuie să 
analizeze informațiile puse la dispoziție, cu 
consultarea tuturor părților implicate, după 
caz, și să informeze părțile cu privire la 
decizia sa motivată într-un termen 
predeterminat și rezonabil, și, în orice caz, 
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predeterminat și rezonabil, și, în orice caz, 
în maximum două luni de la primirea 
tuturor informațiilor relevante.

în maximum două luni de la primirea 
tuturor informațiilor relevante.

Or. es

Justificare

Necesitatea de a dispune de toate informațiile necesare pentru a putea adopta decizia 
corectă.

Amendamentul 384
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare care să stabilească 
detaliile procedurii și criteriilor care 
trebuie urmate în vederea punerii în 
aplicare a alineatelor 1, 2 și 3 ale 
prezentului articol. Aceste măsuri, 
concepute a asigura punerea în aplicare a 
prezentei directive în condiții unitare, se 
adoptă ca acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

eliminat

Or. fr

Justificare

Nu este oportun să se acorde mijloace neadecvate Comisiei pentru a aborda chestiuni 
feroviare interne.

Amendamentul 385
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia poate adopta măsuri de punere 
în aplicare care să stabilească detaliile 
procedurii și criteriilor care trebuie 
urmate în vederea punerii în aplicare a 
alineatelor 1, 2 și 3 ale prezentului articol. 
Aceste măsuri, concepute a asigura 
punerea în aplicare a prezentei directive 
în condiții unitare, se adoptă ca acte de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
articolul 63 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Măsurile și criteriile actualizate ar trebui puse în aplicare conform procedurii de codecizie.

Amendamentul 386
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. De asemenea, statele membre pot limita 
dreptul de îmbarcare și de debarcare a 
călătorilor în stațiile situate în același stat 
membru pe ruta unui serviciu de transport 
internațional de călători în cazul în care a 
fost acordat dreptul exclusiv de a 
transporta călători între stațiile respective 
conform unui contract de concesiune 
atribuit înainte de 4 decembrie 2007 pe 
baza unei proceduri competitive de 
atribuire desfășurată în condiții de 
competitivitate și echitate și în 
conformitate cu principiile aplicabile de 
drept al Uniunii. Această limitare poate 
continua fie pe durata inițială a 
contractului, fie pe un termen de 15 ani, 
oricare dintre aceste două termene este mai 

5. De asemenea, statele membre pot limita 
dreptul de îmbarcare și de debarcare a 
călătorilor în stațiile situate în același stat 
membru, în cazul în care a fost acordat 
dreptul exclusiv de a transporta călători 
între stațiile respective conform unui 
contract de concesiune atribuit înainte de 
4 decembrie 2007 pe baza unei proceduri 
competitive de atribuire desfășurată în 
condiții de competitivitate și echitate și în 
conformitate cu principiile aplicabile de 
drept al Uniunii. Această limitare poate 
continua fie pe durata inițială a 
contractului, fie pe un termen de 15 ani, 
oricare dintre aceste două termene este mai 
scurt.
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scurt.

Or. en

Justificare

Este necesar pentru a include liberalizarea pieței naționale de transport de călători. Nu ar 
trebui să așteptăm propunerea Comisiei Europene din 2012, ci să includem o deschidere 
continuă către concurență a pieței europene deja vizată în reformarea actuală.

Amendamentul 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) De asemenea, statele membre pot limita 
dreptul de îmbarcare și de debarcare a 
călătorilor în stațiile situate în același stat 
membru pe ruta unui serviciu de transport 
internațional de călători în cazul în care a 
fost acordat dreptul exclusiv de a 
transporta călători între stațiile respective 
conform unui contract de concesiune 
atribuit înainte de 4 decembrie 2007 pe 
baza unei proceduri competitive de 
atribuire desfășurată în condiții de 
competitivitate și echitate și în 
conformitate cu principiile aplicabile de 
drept al Uniunii. Această limitare poate 
continua fie pe durata inițială a 
contractului, fie pe un termen de 15 ani, 
oricare dintre aceste două termene este mai 
scurt.

(5) De asemenea, statele membre pot limita 
dreptul de îmbarcare și de debarcare a 
călătorilor în stațiile situate în același stat 
membru pe ruta unui serviciu de transport 
internațional și/sau intern de călători în 
cazul în care a fost acordat dreptul exclusiv 
de a transporta călători între stațiile 
respective conform unui contract de 
concesiune atribuit înainte de 4 decembrie 
2007 pe baza unei proceduri competitive 
de atribuire desfășurată în condiții de 
competitivitate și echitate și în 
conformitate cu principiile aplicabile de 
drept al Uniunii. Această limitare poate 
continua fie pe durata inițială a 
contractului, fie pe un termen de 15 ani, 
oricare dintre aceste două termene este mai 
scurt.

Or. fr

Justificare

Acest amendament are ca scop extinderea domeniului de aplicare al acestei dispoziții la 
transportul intern de călători.
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Amendamentul 388
Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia însărcinează Agenția Europeană 
a Căilor Ferate să pregătească o analiză 
comparativă privind stabilirea valorii 
taxelor aplicate în statele membre, în 
vederea stabilirii unei metode uniforme de 
calcul pentru a determina valoarea 
taxelor.

Or. nl

Amendamentul 389
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Întreprinderile feroviare au dreptul, în 
mod nediscriminatoriu, la setul minim de 
acces prevăzut în anexa III punctul 1.

1. Administratorii de infrastructură vor 
asigura întreprinderilor feroviare, în mod 
nediscriminatoriu, setul minim de acces 
prevăzut în anexa III punctul 1.

Or. en

Amendamentul 390
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Întreprinderile feroviare au dreptul, în 
mod nediscriminatoriu, la setul minim de 

1. Administratorii de infrastructură vor 
asigura întreprinderilor feroviare, în mod 
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acces prevăzut în anexa III punctul 1. nediscriminatoriu, accesul la servicii
prevăzut în anexa III punctul 1.

Or. en

Justificare

Clarificare textuală importantă pentru a sublinia faptul că primul pas în asigurarea accesului 
ține de responsabilitatea administratorului de infrastructură.

Amendamentul 391
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Întreprinderile feroviare au dreptul, în 
mod nediscriminatoriu, la setul minim de 
acces prevăzut în anexa III punctul 1.

1. Administratorii de infrastructură vor 
asigura întreprinderilor feroviare, în mod 
nediscriminatoriu, setul minim de acces 
prevăzut în anexa III punctul 1.

Or. en

Amendamentul 392
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Întreprinderile feroviare au dreptul, în 
mod nediscriminatoriu, la setul minim de 
acces prevăzut în anexa III punctul 1.

(1) Operatorii de infrastructură pun la 
dispoziția întreprinderilor feroviare, în 
mod nediscriminatoriu, setul minim de 
acces prevăzut în anexa III punctul 1.

Or. de

Amendamentul 393
Gilles Pargneaux
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile menționate la anexa III punctul 2
se prestează de către toți operatorii 
infrastructurilor de servicii în mod
nediscriminatoriu

Serviciile menționate la anexa III punctul 2 
se prestează de către toți operatorii 
infrastructurilor de servicii în mod 
nediscriminatoriu, iar solicitările 
întreprinderilor feroviare nu pot fi 
respinse decât dacă există alte opțiuni 
viabile la condițiile de piață. 
În cazul în care serviciile nu sunt 
asigurate de către un singur administrator 
al infrastructurii, furnizorul 
„infrastructurii principale” depune toate 
eforturile rezonabile pentru a facilita 
furnizarea acestor servicii.

Or. fr

Justificare

Acest amendament menține obligațiile operatorilor infrastructurilor de servicii până la 
lectura făcută în fața Curții Europene de Justiție sesizate de Comisie.

Amendamentul 394
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile menționate la anexa III punctul 2 
se prestează de către toți operatorii 
infrastructurilor de servicii în mod
nediscriminatoriu

Căile de acces la serviciile menționate la 
anexa III punctul 2, precum și utilizarea 
acestora, se prestează de către toți 
operatorii infrastructurilor de servicii în 
mod nediscriminatoriu, în măsura în care 
aceste servicii sunt considerate facilități 
esențiale, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 punctul 21a (nou).

Or. fr
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Justificare

Accesul la căi pentru a profita de facilitățile esențiale trebuie garantat în mod 
nediscriminatoriu.

Amendamentul 395
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile menționate la anexa III punctul 2 
se prestează de către toți operatorii 
infrastructurilor de servicii în mod 
nediscriminatoriu.

Operatorii de infrastructuri de servicii vor 
asigura întreprinderilor feroviare 
serviciile menționate la anexa III punctul 2 
în mod nediscriminatoriu și sub controlul 
organismului de reglementare.

Or. en

Amendamentul 396
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile menționate la anexa III punctul 
2 se prestează de către toți operatorii 
infrastructurilor de servicii în mod 
nediscriminatoriu.

Operatorii feroviari care asigură 
infrastructurile de servicii menționate la 
anexa III pentru întreprinderile feroviare 
ar putea fi monitorizați cu privire la 
această activitate de către organismul de 
reglementare în vederea evitării disputelor 
sau a unor întârzieri nerezonabile; pentru 
a garanta deplina transparență și accesul 
egal la infrastructurile lor, operatorii 
feroviari vizați, indiferent dacă dețin sau 
aparțin unui grup feroviar, trebuie să 
prezinte conturi separate pentru fiecare 
infrastructură de servicii pusă la 
dispoziție.
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Or. en

Justificare

Accesul și disponibilitatea infrastructurilor de servicii este esențială pentru a permite 
funcționarea întreprinderilor feroviare și pentru a asigura transparența; furnizorii de servicii 
feroviare, indiferent de cine sunt deținuți, trebuie să prezinte conturi separate, fără a 
prejudicia calitatea de membru al unui grup integrat.

Amendamentul 397
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile menționate la anexa III punctul 2
se prestează de către toți operatorii 
infrastructurilor de servicii în mod 
nediscriminatoriu.

Operatorii de infrastructuri de servicii vor 
asigura întreprinderilor feroviare 
serviciile menționate la anexa III punctul 2 
în mod nediscriminatoriu și sub controlul 
organismului de reglementare.

Or. en

Amendamentul 398
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toți operatorii de infrastructuri de servicii 
prestează, în mod nediscriminatoriu, 
serviciile prevăzute în Anexa III punctul 2.

Operatorii de infrastructuri de servicii 
prestează, în mod nediscriminatoriu față de 
întreprinderile feroviare, sub 
supravegherea autorităților de 
reglementare, serviciile prevăzute în 
Anexa III punctul2.

Or. de
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Amendamentul 399
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile menționate la anexa III punctul 2 
se prestează de către toți operatorii 
infrastructurilor de servicii în mod 
nediscriminatoriu.

Accesul pe cale ferată la serviciile
menționate la anexa III punctul 2 și 
utilizarea acestora se prestează de către 
toți operatorii infrastructurilor de servicii în 
mod nediscriminatoriu.

Or. en

Amendamentul 400
Mathieu Grosch

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile menționate la anexa III punctul 2 
se prestează de către toți operatorii 
infrastructurilor de servicii în mod 
nediscriminatoriu.

Serviciile menționate la anexa III punctul 2 
se prestează de către toți operatorii 
infrastructurilor de servicii în mod 
nediscriminatoriu, dat fiind că reprezintă 
infrastructuri esențiale, în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (21a) (nou).

Or. en

Amendamentul 401
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care operatorul infrastructurii 
de servicii aparține unui organism sau 

eliminat
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unei firme care, de asemenea, activează și 
deține o poziție dominantă pe cel puțin 
una din piețele de servicii de transport 
feroviar pentru care se utilizează 
infrastructura, acesta trebuie să se 
organizeze într-o manieră independentă 
din punct de vedere juridic, organizatoric 
și decizional față de respectivul organism 
sau de respectiva firmă.

Or. en

Justificare

Redundant potrivit dispozițiilor de la alineatul (2) paragraful 1.

Amendamentul 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care operatorul infrastructurii 
de servicii aparține unui organism sau 
unei firme care, de asemenea, activează și 
deține o poziție dominantă pe cel puțin 
una din piețele de servicii de transport 
feroviar pentru care se utilizează 
infrastructura, acesta trebuie să se 
organizeze într-o manieră independentă 
din punct de vedere juridic, organizatoric 
și decizional față de respectivul organism 
sau de respectiva firmă.

Operatorii unei infrastructurii de servicii 
trebuie să aibă conturi separate pentru 
fiecare categorie de infrastructuri de 
servicii menționate în anexa III punctul 2.

Or. en

Amendamentul 403
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care operatorul infrastructurii de 
servicii aparține unui organism sau unei 
firme care, de asemenea, activează și 
deține o poziție dominantă pe cel puțin una 
din piețele de servicii de transport feroviar 
pentru care se utilizează infrastructura, 
acesta trebuie să se organizeze într-o 
manieră independentă din punct de 
vedere juridic, organizatoric și decizional 
față de respectivul organism sau de 
respectiva firmă.

În cazul în care operatorul infrastructurii de 
servicii aparține unui organism sau unei 
firme care, de asemenea, activează și 
deține o poziție dominantă pe cel puțin una 
din piețele de servicii de transport feroviar 
pentru care se utilizează infrastructura, 
acesta trebuie să se organizeze astfel încât 
să garanteze o transparență deplină și un 
acces nediscriminatoriu la accesul și la 
utilizarea acestor servicii.. Această 
independență nu trebuie să implice 
crearea unui organism separat pentru 
infrastructura de servicii. Organismul 
național de reglementare competent 
exercită controlul condițiilor de acces.

Or. fr

Justificare

Separarea completă a serviciilor de transport nu va duce neapărat la o concurență echitabilă 
între aceste activități. Aceasta va avea drept consecință costuri de organizare suplimentare, 
creșterea birocrației și a sarcinilor administrative. Competențele organismelor naționale de 
reglementare respective trebuie să fie consolidate, astfel încât acestea să poată verifica faptul 
că deciziile sunt luate într-un mod transparent și că nu există practici discriminatorii.

Amendamentul 404
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care operatorul infrastructurii
de servicii aparține unui organism sau 
unei firme care, de asemenea, activează și 
deține o poziție dominantă pe cel puțin 
una din piețele de servicii de transport 
feroviar pentru care se utilizează 
infrastructura, acesta trebuie să se 
organizeze într-o manieră independentă 

Pentru a garanta deplina transparență și 
accesul nediscriminatoriu la 
infrastructurile de servicii menționate în 
anexa III punctul 2, precum și furnizarea 
de servicii în aceste infrastructuri, 
operatorul unei astfel de infrastructuri de 
servicii deține conturi separate pentru 
serviciile vizate.
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din punct de vedere juridic, organizatoric 
și decizional față de respectivul organism 
sau de respectiva firmă.

Or. en

Amendamentul 405
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care operatorul infrastructurii
de servicii aparține unui organism sau unei 
firme care, de asemenea, activează și 
deține o poziție dominantă pe cel puțin 
una din piețele de servicii de transport 
feroviar pentru care se utilizează 
infrastructura, acesta trebuie să se 
organizeze într-o manieră independentă din 
punct de vedere juridic, organizatoric și 
decizional față de respectivul organism sau 
de respectiva firmă.

Pentru a garanta deplina transparență și 
accesul nediscriminatoriu la 
infrastructurile de servicii menționate în 
anexa III punctul 2 litera (a), (b), (c), (e) 
și (g), precum și furnizarea de servicii în 
aceste infrastructuri, în cazul în care 
operatorul unei astfel de infrastructuri de 
servicii se află sub controlul direct sau 
indirect al unui organism sau unei firme 
care, de asemenea, activează și deține o 
poziție dominantă pe piețele naționale de 
servicii de transport feroviar pentru care se 
utilizează infrastructura, acesta trebuie să 
se organizeze într-o manieră independentă 
față de respectivul organism sau de 
respectiva firmă. Această independență nu 
obligă la înființarea unui organism sau 
unei firme separate pentru 
infrastructurile de servicii.

Or. en

Amendamentul 406
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care operatorul infrastructurii 
de servicii aparține unui organism sau 
unei firme care, de asemenea, activează și 
deține o poziție dominantă pe cel puțin 
una din piețele de servicii de transport 
feroviar pentru care se utilizează 
infrastructura, acesta trebuie să se 
organizeze într-o manieră independentă 
din punct de vedere juridic, organizatoric 
și decizional față de respectivul organism 
sau de respectiva firmă.

eliminat

Or. de

Justificare

Disponibilitatea de a investi în infrastructuri de servicii se va diminua. 
Constructorul/operatorul infrastructurii nu mai poate pleca de la premisa că va fi în măsură 
să satisfacă propriile nevoi, întrucât părți terțe, al căror concept de afaceri acesta fie nu-l 
cunoaște, fie nu-l poate evalua, beneficiază în mod inevitabil de condiții similare și îl 
privează de capacități. Pe de altă parte, operatorul unei infrastructuri de servicii suportă 
toate riscurile economice aferente infrastructurii. Reglementările sunt defavorabile 
investițiilor și impun restricții disproporționate în privința drepturilor de proprietate.

Amendamentul 407
Carlo Fidanza

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care operatorul infrastructurii de 
servicii aparține unui organism sau unei
firme care, de asemenea, activează și 
deține o poziție dominantă pe cel puțin una 
din piețele de servicii de transport feroviar 
pentru care se utilizează infrastructura, 
acesta trebuie să se organizeze într-o 
manieră independentă din punct de vedere 
juridic, organizatoric și decizional față de 
respectivul organism sau de respectiva
firmă.

În cazul în care operatorul infrastructurii de 
servicii aparține unei întreprinderi 
feroviare care, de asemenea, activează și 
deține o poziție dominantă pe cel puțin una 
din piețele de servicii de transport feroviar 
pentru care se utilizează infrastructura, 
acesta trebuie să se organizeze într-o 
manieră independentă din punct de vedere 
juridic, organizatoric și decizional față de 
respectiva întreprindere feroviară.



AM\870642RO.doc 165/197 PE467.166v01-00

RO

Or. it

Justificare

Amendamentul prevede ca cerințele de independență organizațională a operatorilor 
infrastructurii de servicii să fie aplicate întreprinderilor feroviare, având în vedere faptul că 
cerințele de independență deja prevăzute pentru administratorii infrastructurii asigură și 
serviciile pe care aceștia le gestionează.

Amendamentul 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă 
există alternative viabile care le permit 
operarea serviciului respectiv de transport 
de marfă sau călători pe aceeași rută în 
condiții acceptabile din punct de vedere 
economic. Sarcina de a dovedi existența 
unei alternative viabile revine 
operatorului infrastructurii de servicii.

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă 
supracapacitatea este insuficientă pentru 
a permite un răspuns pozitiv cu privire la 
aceste cereri de acces. Operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să 
prezinte justificări și să dovedească 
indisponibilitatea unei supracapacități 
suficiente. În caz de conflict, candidatul 
poate introduce un recurs la organismul 
de reglementare, împotriva refuzului 
accesului.

Or. en

Amendamentul 409
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii trebuie să primească răspuns 
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alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii.

într-un termen fix, stabilit de organismul 
național de reglementare și pot fi respinse 
numai dacă există alternative viabile care 
le permit operarea serviciului respectiv de 
transport de marfă sau călători pe aceeași 
rută în condiții acceptabile din punct de 
vedere economic. Sarcina de a dovedi 
existența unei alternative viabile revine 
operatorului infrastructurii de servicii.

Or. en

Amendamentul 410
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii.

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii definite la articolul 3 punctul 2 
pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile la condițiile de piață 
sau dacă, prin sesizare și examen, 
autoritatea de reglementare menționată la 
articolul 55 consideră că există un motiv 
valabil pentru operatorul de servicii de a 
refuza accesul la serviciul solicitat. În 
cazul în care operatorul contestă decizia 
autorității de reglementare, acesta are 
dreptul de a furniza o justificare pentru 
refuzul accesului.

Or. fr

Justificare

Propunerea Comisiei nu este suficient de clară în ceea ce privește definiția facilităților 
esențiale. Rolul autorității de reglementare în caz de refuz de acces trebuie, de asemenea, să 
fie definit mai clar.
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Amendamentul 411
Hubert Pirker

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile 
feroviare pentru acordarea accesului la 
infrastructura de servicii pot fi respinse
numai dacă există alternative viabile care 
le permit operarea serviciului respectiv de 
transport de marfă sau călători pe aceeași 
rută în condiții acceptabile din punct de 
vedere economic. Sarcina de a dovedi 
existența unei alternative viabile revine 
operatorului infrastructurii de servicii.

O cerere depusă de o întreprindere 
feroviară pentru acordarea accesului la 
infrastructura de servicii poate fi respinsă
numai dacă există alternative viabile care 
le permit operarea serviciului respectiv de 
transport de marfă sau călători pe aceeași 
rută în condiții acceptabile din punct de 
vedere economic. Atunci când o cerere 
este respinsă, operatorului infrastructurii 
de servicii îi revine obligația de a prezenta 
solicitantului și organismului de 
reglementare motivele respingerii.
Organismul de reglementare analizează 
motivele respingerii și ia, dacă este cazul, 
măsuri corective. Articolul 56 alineatul 
(5) al doilea paragraf se aplică în privința 
deciziei organismului de reglementare.

Or. de

Justificare

Sarcina de a examina motivele care stau la baza deciziei de respingere a unei solicitări și, 
dacă este cazul, de a lua măsuri revine organismului de reglementare.

Amendamentul 412
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care permit
întreprinderii feroviare solicitante



PE467.166v01-00 168/197 AM\870642RO.doc

RO

sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii.

operarea serviciului respectiv de transport 
de marfă sau călători pe aceeași rută sau pe 
rute alternative în condiții acceptabile din 
punct de vedere economic. Acest fapt nu 
va impune operatorului de infrastructură 
de servicii să investească în vederea 
satisfacerii tuturor cererilor depuse de 
întreprinderile feroviare. Sarcina de a 
dovedi existența unei alternative viabile
revine organismului de reglementare.
Furnizorul de servicii trebuie să prezinte 
o justificare a refuzului accesului la 
infrastructura sa sau la serviciile vizate.

Or. en

Amendamentul 413
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii.

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care permit
întreprinderii feroviare solicitante
operarea serviciului respectiv de transport 
de marfă sau călători pe aceeași rută sau pe 
rute alternative în condiții acceptabile din 
punct de vedere economic. Acest fapt nu 
va impune operatorului feroviar de 
infrastructură de servicii să investească în 
vederea satisfacerii tuturor cererilor 
primite din partea întreprinderilor 
feroviare. Sarcina de a dovedi existența 
unei alternative viabile revine
organismului de reglementare, evitând 
astfel disputele și întârzierile.

Or. en
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Justificare

Informațiile și sugestia privind utilizarea rutelor alternative viabile din punct de vedere 
economic ar putea proveni de la organismul de reglementare în cazul în care operatorul 
feroviar care administrează infrastructura de servicii vizată refuză accesul.

Amendamentul 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii.

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
În caz de litigiu, organismul de 
reglementare menționat la articolul 55 
decide având în vedere elementele 
prezentate de părți. În toate cazurile, 
operatorul infrastructurii de servicii 
trebuie să motiveze decizia sa de refuz.

Or. fr

Amendamentul 415
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
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acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii.

acceptabile din punct de vedere economic.

Or. de

Justificare

Disponibilitatea de a investi în infrastructuri de servicii se va diminua. 
Constructorul/operatorul infrastructurii nu mai poate pleca de la premisa că va fi în măsură 
să satisfacă propriile nevoi, întrucât părți terțe, al căror concept de afaceri acesta fie nu-l 
cunoaște, fie nu-l poate evalua, beneficiază în mod inevitabil de condiții similare și îl 
privează de capacități. Pe de altă parte, operatorul unei infrastructuri de servicii suportă 
toate riscurile economice aferente infrastructurii. Reglementările sunt defavorabile 
investițiilor și impun restricții disproporționate în privința drepturilor de proprietate.

Amendamentul 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic.
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii.

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
În cazul refuzului accesului la 
infrastructura de servicii, operatorul 
acesteia are obligația de a-și motiva 
refuzul în scris.

Or. pl

Justificare

Operatorul infrastructurii de servicii care refuză accesul la infrastructura pe care o 
gestionează, nu poate fi obligat să dovedească faptul că există alternative viabile, din punct 
de vedere economic și tehnic, de care solicitantul poate beneficia fără o creștere 
semnificativă a costurilor, întrucât nu deține cunoștințe despre infrastructura administrată de 
alți operatori.
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Amendamentul 417
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii.

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii. Prin 
infrastructuri de servicii se înțelege 
ateliere, instalații de întreținere, 
echipamente și linii secundare, grupe de 
primiri și linii de triaj pentru exploatarea 
și accesul la instalațiile de întreținere, 
precum și terminale și stații de triaj 
private.

Or. de

Amendamentul 418
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la 
infrastructura de servicii pot fi respinse 
numai dacă există alternative viabile care 
le permit operarea serviciului respectiv de 
transport de marfă sau călători pe aceeași 
rută în condiții acceptabile din punct de 
vedere economic. Sarcina de a dovedi 

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la și furnizarea 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care permit
întreprinderii feroviare solicitante
operarea serviciului respectiv de transport 
de marfă sau călători pe aceeași rută sau pe 
rute alternative în condiții acceptabile din 
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existența unei alternative viabile revine
operatorului infrastructurii de servicii.

punct de vedere economic. Acest fapt nu 
va impune asupra operatorului de 
infrastructură de servicii obligația să 
investească în vederea satisfacerii tuturor 
cererilor depuse de întreprinderile 
feroviare. Sarcina de a dovedi existența 
unei alternative viabile revine
organismului de reglementare.
Furnizorul de servicii trebuie să prezinte 
o justificare a refuzului accesului la 
infrastructura sa sau la serviciile vizate.

Or. en

Amendamentul 419
Mathieu Grosch

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii.

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile și acceptabile care le 
permit operarea serviciului respectiv de 
transport de marfă sau călători pe aceeași 
rută în condiții acceptabile din punct de 
vedere economic. Sarcina de a dovedi 
existența unei alternative viabile revine 
operatorului infrastructurii de servicii.

Or. en

Amendamentul 420
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorul de servicii feroviare care 
operează infrastructura trebuie să 
prezinte o justificare a refuzului accesului 
la infrastructura sa sau la serviciile 
specifice vizate.

Or. en

Justificare

Este rezonabilă prezentarea unei justificări corespunzătoare pentru a contribui la verificare, 
în cazul în care aceasta este necesară pentru organismul de reglementare.

Amendamentul 421
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte corespunzătoare 
din capacitate este dedicată altor 
întreprinderi feroviare decât celor care fac 
parte din organismul sau firma de care 
aparține și operatorul infrastructurii. Cu 
toate acestea, infrastructurile de întreținere 
și alte infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte corespunzătoare 
din capacitate este dedicată altor 
întreprinderi feroviare decât celor care fac 
parte din organismul sau firma de care 
aparține și operatorul infrastructurii. Cu 
toate acestea, infrastructurile de întreținere 
și alte infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
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cinci ani de la începerea exploatării (lor). cinci ani de la începerea exploatării (lor). 
În cazul în care este imposibil ca o parte 
adecvată din capacitate să fie acordată 
altor întreprinderi feroviare decât cele 
care fac parte din organismul sau firma 
de care aparține operatorul 
infrastructurii, organismul de 
reglementare elaborează soluții 
alternative, împreună cu toate părțile 
interesate implicate.

Or. en

Justificare

Dacă este imposibil ca o parte adecvată din capacitate să fie acordată altor întreprinderi 
feroviare decât cele care fac parte din organismul sau firma de care aparține operatorul 
infrastructurii, organismul de reglementare elaborează soluții alternative, împreună cu toate 
părțile interesate implicate.

Amendamentul 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile.
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura 
respectivă pe baza necesarului 
demonstrat, organismul de reglementare 
menționat la articolul 55, din proprie 
inițiativă sau în urma unei plângeri, ia 
măsurile necesare pentru a asigura că o 
parte corespunzătoare din capacitate este 
dedicată altor întreprinderi feroviare 
decât celor care fac parte din organismul 
sau firma de care aparține și operatorul 
infrastructurii. Cu toate acestea, 
infrastructurile de întreținere și alte 

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să 
folosească supracapacitatea existentă 
pentru a soluționa cererile de acces.
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infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot 
fi rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă 
de cinci ani de la începerea exploatării 
(lor).

Or. en

Amendamentul 423
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte corespunzătoare 
din capacitate este dedicată altor 
întreprinderi feroviare decât celor care fac 
parte din organismul sau firma de care 
aparține și operatorul infrastructurii. Cu 
toate acestea, infrastructurile de întreținere 
și alte infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
cinci ani de la începerea exploatării (lor).

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii respective de servicii trebuie 
să încerce să satisfacă cât mai bine toate 
cererile. Dacă nu există nicio alternativă 
viabilă și nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a verifica dacă solicitarea a fost 
refuzată fără un motiv valabil și, în acest 
caz, pentru a asigura că o parte 
corespunzătoare din capacitate este 
dedicată altor întreprinderi feroviare decât 
celor care fac parte din organismul sau 
firma de care aparține și operatorul 
infrastructurii. Cu toate acestea, în cazul în 
care infrastructurile de întreținere și alte 
infrastructuri tehnice sunt nou construite 
pentru un anumit material rulant în cadrul 
unui contract de servicii publice în 
conformitate cu Regulamentul 
nr. 1370/2007, utilizarea acestora poate fi 
rezervată prioritar operatorului 
contractant pentru durata contractului, 
întrucât acest lucru este necesar pentru 
prestarea serviciului public. În celelalte 
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cazuri, aceste facilități pot fi rezervate 
pentru utilizarea de către o întreprindere 
feroviară pentru o perioadă de zece ani de 
la începerea exploatării (lor). Cu toate 
acestea, toate capacitățile excedentare 
trebuie să fie accesibile pentru orice 
operator feroviar, în conformitate cu 
reglementarea organismului de 
reglementare.

Or. fr

Justificare

Organismul de reglementare trebuie să verifice validitatea unui refuz de acces la servicii. În 
cazul în care nu a existat un motiv acceptabil, acesta poate ordona accesul solicitantului la 
aceste servicii. Pentru a evita ca noii intrați să fie blocați în mod artificial, capacitățile 
excedentare sunt accesibile tuturor operatorilor.

Amendamentul 424
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte 
corespunzătoare din capacitate este 
dedicată altor întreprinderi feroviare 
decât celor care fac parte din organismul 
sau firma de care aparține și operatorul 
infrastructurii. Cu toate acestea, 
infrastructurile de întreținere și alte 
infrastructuri tehnice nou construite 

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare.
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pentru un anumit material rulant nou pot 
fi rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă 
de cinci ani de la începerea exploatării 
(lor).

Or. en

Amendamentul 425
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte 
corespunzătoare din capacitate este 
dedicată altor întreprinderi feroviare 
decât celor care fac parte din organismul 
sau firma de care aparține și operatorul 
infrastructurii. Cu toate acestea, 
infrastructurile de întreținere și alte 
infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot 
fi rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă 
de cinci ani de la începerea exploatării 
(lor).

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul feroviar al 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare.

Or. en
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Justificare

Informațiile deținute de organismul de reglementare și incluse în documentul de referință al 
rețelei sunt suficiente pentru a găsi o soluție.

Amendamentul 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte corespunzătoare 
din capacitate este dedicată altor 
întreprinderi feroviare decât celor care fac 
parte din organismul sau firma de care 
aparține și operatorul infrastructurii. Cu 
toate acestea, infrastructurile de întreținere 
și alte infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
cinci ani de la începerea exploatării (lor).

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, evaluează dacă 
infrastructura este esențială pentru 
furnizarea serviciului de transport și, 
dacă este necesar, ia măsurile necesare 
pentru a stabili dacă o cerere a fost 
refuzată în mod nejustificat și, în acest 
caz, pentru a asigura că o parte 
corespunzătoare din capacitate, care poate 
fi pusă la dispoziție, este dedicată altor 
întreprinderi feroviare decât celor care fac 
parte din organismul sau firma de care 
aparține și operatorul infrastructurii. Cu 
toate acestea, infrastructurile de întreținere 
și alte infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
cinci ani de la începerea exploatării (lor).

Or. it
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Justificare

Amendamentul prevede ca organismul de reglementare să evalueze dacă o anumită 
infrastructură constituie un element esențial al furnizării serviciilor de transport și să 
stabilească dacă solicitările de utilizare a capacității au fost respinse în mod nejustificat.

Amendamentul 427
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte 
corespunzătoare din capacitate este 
dedicată altor întreprinderi feroviare decât 
celor care fac parte din organismul sau 
firma de care aparține și operatorul 
infrastructurii. Cu toate acestea, 
infrastructurile de întreținere și alte 
infrastructuri tehnice nou construite pentru 
un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
cinci ani de la începerea exploatării (lor).

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a verifica dacă cererea a fost 
respinsă în mod nejustificat. În ultimul 
caz, se asigură că o parte corespunzătoare 
din capacitate este dedicată altor 
întreprinderi feroviare decât celor care fac 
parte din organismul sau firma de care 
aparține și operatorul infrastructurii. Cu 
toate acestea, infrastructurile de întreținere 
și alte infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
cinci ani de la începerea exploatării (lor).

Or. de

Justificare

Disponibilitatea de a investi în infrastructuri de servicii se va diminua. 
Constructorul/operatorul infrastructurii nu mai poate pleca de la premisa că va fi în măsură 
să satisfacă propriile nevoi, întrucât părți terțe, al căror concept de afaceri acesta fie nu-l 
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cunoaște, fie nu-l poate evalua, beneficiază în mod inevitabil de condiții similare și îl 
privează de capacități. Pe de altă parte, operatorul unei infrastructuri de servicii suportă 
toate riscurile economice aferente infrastructurii. Reglementările sunt defavorabile 
investițiilor și impun restricții disproporționate în privința drepturilor de proprietate.

Amendamentul 428
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte 
corespunzătoare din capacitate este 
dedicată altor întreprinderi feroviare 
decât celor care fac parte din organismul 
sau firma de care aparține și operatorul 
infrastructurii. Cu toate acestea, 
infrastructurile de întreținere și alte 
infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot 
fi rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă 
de cinci ani de la începerea exploatării 
(lor).

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare.

Or. en

Amendamentul 429
Peter van Dalen
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte corespunzătoare 
din capacitate este dedicată altor 
întreprinderi feroviare decât celor care fac 
parte din organismul sau firma de care 
aparține și operatorul infrastructurii. Cu 
toate acestea, infrastructurile de întreținere 
și alte infrastructuri tehnice nou construite 
pentru un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
cinci ani de la începerea exploatării (lor).

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, în urma unei plângeri, ia 
măsurile necesare pentru a asigura că o 
parte corespunzătoare din capacitate este 
dedicată altor întreprinderi feroviare decât 
celor care fac parte din organismul sau 
firma de care aparține și operatorul 
infrastructurii. Cu toate acestea, 
infrastructurile de întreținere și alte 
infrastructuri tehnice nou construite pentru 
un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
cinci ani de la începerea exploatării (lor).

Or. nl

Amendamentul 430
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii trebuie să încerce 
să satisfacă cât mai bine toate cererile. 
Dacă nu există nicio alternativă viabilă și 
nu se pot rezolva toate cererile de 
capacitate pentru infrastructura respectivă 
pe baza necesarului demonstrat, 
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organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a asigura că o parte 
corespunzătoare din capacitate este 
dedicată altor întreprinderi feroviare 
decât celor care fac parte din organismul 
sau firma de care aparține și operatorul 
infrastructurii. Cu toate acestea,
infrastructurile de întreținere și alte 
infrastructuri tehnice nou construite pentru 
un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
cinci ani de la începerea exploatării (lor).

organismul de reglementare menționat la 
articolul 55, din proprie inițiativă sau în 
urma unei plângeri, ia măsurile necesare 
pentru a evita orice tip de discriminare 
și/sau de condiții inegale de garantare a 
transparenței. Cu toate acestea, 
infrastructurile de întreținere și alte 
infrastructuri tehnice nou construite, în 
conformitate cu Decizia 2008/232/CE a 
Comisiei din 21 februarie 2008 privind o 
specificație tehnică pentru 
interoperabilitate cu privire la subsistemul 
material rulant al sistemului feroviar 
transeuropean de mare viteză1, pentru un 
material rulant de mare viteză pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pe o perioadă de 
zece ani de la începerea exploatării lor, 
reînnoibilă o dată, sub supravegherea 
organismului de reglementare.
Infrastructurile de întreținere și alte 
infrastructuri tehnice nou construite pentru 
un anumit material rulant nou pot fi 
rezervate pentru utilizarea de către o 
întreprindere feroviară pentru o perioadă de 
cinci ani de la începerea exploatării lor.

Or. en

Amendamentul 431
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii 
nu a fost în folosință timp de cel puțin doi 
ani la rând, proprietarul acesteia trebuie 
să publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

eliminat

Or. de



AM\870642RO.doc 183/197 PE467.166v01-00

RO

Justificare

Această propunere reprezintă o atingere adusă dreptului de proprietate. Organismul de 
reglementare trebuie să dispună de suficiente competențe pentru a asigura și verifica accesul 
nediscriminatoriu la infrastructuri.

Amendamentul 432
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii 
nu a fost în folosință timp de cel puțin doi 
ani la rând, proprietarul acesteia trebuie 
să publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 433
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii 
nu a fost în folosință timp de cel puțin doi 
ani la rând, proprietarul acesteia trebuie 
să publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu are sens în relație cu toate dispozițiile care asigură dreptul de acces la infrastructura 
feroviară.
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Amendamentul 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii 
nu a fost în folosință timp de cel puțin doi 
ani la rând, proprietarul acesteia trebuie 
să publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

eliminat

Or. pl

Justificare

Dispoziția se referă la modalitatea de gestionare a activelor și încalcă, într-o măsură destul 
de mare, dreptul la proprietate garantat de actele de bază ale Uniunii Europene. Decizia 
privind închirierea sau vânzarea unei infrastructuri de servicii ar trebui să se bazeze pe 
motive economice și fie luată independent, de către proprietarul infrastructurii respective.

Amendamentul 435
Ismail Ertug

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau
închiriere a operării infrastructurii.

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare,
închiriere sau vânzare a operării 
infrastructurii.

Or. de

Justificare

Ar trebui ca întreprinderile feroviare să aibă și posibilitatea de a vinde infrastructurile.
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Amendamentul 436
Brian Simpson

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin un an, 
proprietarul acesteia trebuie să publice un 
anunț privind concesionarea, închirierea 
sau vânzarea operării infrastructurii, 
pentru activități legate de sectorul 
feroviar.

Or. en

Amendamentul 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii sau să 
redeschidă infrastructura în cazul în care 
există cereri în acest sens.

Or. en

Amendamentul 438
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii 
nu a fost în folosință timp de cel puțin doi 
ani la rând, proprietarul acesteia trebuie 
să publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

eliminat

Or. de

Justificare

Disponibilitatea de a investi în infrastructuri de servicii se va diminua. 
Constructorul/operatorul infrastructurii nu mai poate pleca de la premisa că va fi în măsură 
să satisfacă propriile nevoi, întrucât părți terțe, al căror concept de afaceri acesta fie nu-l 
cunoaște, fie nu-l poate evalua, beneficiază în mod inevitabil de condiții similare și îl 
privează de capacități. Pe de altă parte, operatorul unei infrastructuri de servicii suportă 
toate riscurile economice aferente infrastructurii. Reglementările sunt defavorabile 
investițiilor și impun restricții disproporționate în privința drepturilor de proprietate.

Amendamentul 439
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, iar interesul este exprimat pe baza 
nevoilor demonstrate, proprietarul acesteia 
trebuie să publice un anunț de concesionare 
sau închiriere a operării infrastructurii, cu 
excepția cazului în care operatorul unei 
astfel de infrastructuri de servicii 
demonstrează că procesul de reconversie 
aflat în desfășurare împiedică utilizarea 
acesteia de către orice altă întreprindere 
feroviară.

Or. en
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Amendamentul 440
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

În cazul în care infrastructura de servicii 
menționată în anexa III punctul 2 nu a 
fost în folosință timp de cel puțin trei ani la 
rând, iar interesul întreprinderilor 
feroviare pentru accesul la această 
infrastructură este transmis operatorului 
acestei infrastructuri de servicii pe baza 
nevoilor demonstrate, proprietarul acesteia 
trebuie să publice un anunț de concesionare 
sau închiriere, în întregime sau parțial, a 
operării infrastructurii ca infrastructură de 
servicii feroviare, cu excepția cazului în 
care operatorul unei astfel de 
infrastructuri de servicii demonstrează că 
procesul de reconversie aflat în 
desfășurare împiedică utilizarea acesteia 
de către orice altă întreprindere feroviară.

Or. en

Amendamentul 441
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 2 - paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de vânzare, concesionare 
sau închiriere a operării infrastructurii, cu 
excepția cazului în care proprietarul poate 
demonstra că infrastructura trece printr-
un proces de reconversie, ceea ce 
împiedică folosirea acesteia de către o 



PE467.166v01-00 188/197 AM\870642RO.doc

RO

întreprindere feroviară.

Or. es

Justificare

Este necesar să se ofere un anumit grad de flexibilitate operatorilor infrastructurii, în cazul 
în care aceștia demonstrează că infrastructurile în cauză se află pe un teren, care poate face 
obiectul unui proces de reconversie, de exemplu de tip urbanistic, caz în care este normal să 
treacă o perioadă lungă înainte de punerea în folosință a terenului.

Amendamentul 442
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 2 - paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii. În 
cazul în care infrastructura a fost 
atribuită în prealabil, întreprinderea 
feroviară va trebui să clarifice motivele 
nefolosirii acesteia.

Or. es

Justificare

Cunoașterea motivelor care stau la baza nefolosirii infrastructurilor va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor prestate și la atingerea obiectivelor directivei.

Amendamentul 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 
publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii pentru 
activități feroviare conexe. În cazul 
nerepartizării din cauza lipsei de cereri 
corespunzătoare, în urma unei evaluări a 
interesului public pentru serviciu, 
desfășurată de organismul de 
reglementare menționat la articolul 55, se 
poate continua cu eliberarea acesteia și 
vânzarea serviciului.

Or. en

Justificare

Se vizează clarificarea faptului că serviciile publice pot fi vândute, dar nu fără o consultare a 
organismului de reglementare.

Amendamentul 444
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care infrastructura de servicii
nu a fost în folosință timp de cel puțin doi 
ani la rând, proprietarul acesteia trebuie 
să publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii.

Proprietarul infrastructurii de servicii va 
folosi respectiva infrastructură în 
conformitate cu principiile eficienței 
prevăzute în prezenta directivă și va 
publica un anunț de disponibilitate a 
operării infrastructurii, sub orice formă de 
cedare, în cazul în care nu o pune în 
folosință timp de cel puțin doi ani la rând.

Or. en
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Amendamentul 445
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În situația în care un administrator al 
infrastructurii asigură oricare dintre 
serviciile descrise în anexa III punctul3 
sub forma unui serviciu suplimentar, 
acesta îl furnizează la cerere 
întreprinderilor feroviare, într-o manieră 
nediscriminatorie.

eliminat

Or. en

Justificare

Dispozițiile anterioare din cadrul acestui articol sunt suficiente.

Amendamentul 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În situația în care un administrator al 
infrastructurii asigură oricare dintre 
serviciile descrise în anexa III punctul3 sub 
forma unui serviciu suplimentar, acesta îl 
furnizează la cerere întreprinderilor 
feroviare, într-o manieră nediscriminatorie.

3. În situația în care un administrator al 
infrastructurii asigură oricare dintre 
serviciile descrise în anexa III punctul3 sub 
forma unui serviciu suplimentar, acesta îl 
furnizează la cerere întreprinderilor 
feroviare, într-o manieră nediscriminatorie.

Întreprinderea feroviară care 
achiziționează electricitate pentru 
tracțiunea obișnuită este liberă să aleagă 
furnizorul de electricitate.
Prețurile unitare pentru energie nu sunt 
depind de tipul sau dimensiunea unei 
întreprinderi feroviare, dar ar trebui să fie 
echitabile pentru toți clienții.
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Or. en

Amendamentul 447
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În situația în care un administrator al 
infrastructurii asigură oricare dintre 
serviciile descrise în anexa III punctul 3 
sub forma unui serviciu suplimentar, acesta 
îl furnizează la cerere întreprinderilor 
feroviare, într-o manieră nediscriminatorie.

3. În situația în care un operator de servicii
asigură oricare dintre serviciile descrise în 
anexa III punctul 3 sub forma unui serviciu 
suplimentar, acesta îl furnizează la cerere 
întreprinderilor feroviare, într-o manieră
nediscriminatorie.

Or. en

Amendamentul 448
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Întreprinderile feroviare pot cere 
administratorului infrastructurii sau altor 
furnizori o gamă mai largă de servicii 
auxiliare, enumerate în anexa III punctul 
4. Administratorul infrastructurii nu este 
obligat să presteze aceste servicii 
auxiliare.

eliminat

Or. en

Justificare

Dispozițiile anterioare din cadrul acestui articol sunt suficiente.
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Amendamentul 449
Mathieu Grosch

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Organismul de reglementare trebuie 
informat și trebuie să aibă acces la 
documentele relevante privind cererile și 
deciziile, potrivit anexei III punctul 1 și 
punctul 2, pentru a putea asigura 
caracterul nediscriminatoriu al deciziilor 
adoptate.

Or. en

Amendamentul 450
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Anexa III poate fi modificată, în 
funcție de experiența dobândită, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 60.

eliminat

Or. en

Amendamentul 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa III poate fi modificată, în funcție 
de experiența dobândită, în conformitate 

eliminat
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cu procedura menționată la articolul 60.

Or. de

Justificare

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona (articolul 290), actele delegate pot fi utilizate doar 
pentru a completa sau modifica anumite aspecte neesențiale ale actului legislativ. 
Propunerea – prezentată aici – de a conferi Comisiei competența de a modifica aspecte 
esențiale ale politicii și reglementării în domeniul feroviar prin acte delegate depășește cu 
mult ceea ce ar fi justificat în temeiul delegării de competențe către Comisie. Prin urmare, 
modificările ar trebui să facă obiectul procedurii normale de codecizie.

Amendamentul 452
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Anexa III poate fi modificată, în 
funcție de experiența dobândită, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 60.

eliminat

Or. en

Justificare

Element esențial care nu intră sub incidența procedurii privind actele delegate.

Amendamentul 453
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa III poate fi modificată, în funcție 
de experiența dobândită, în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 60.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 454
Mathieu Grosch

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Anexa III poate fi modificată, în 
funcție de experiența dobândită, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 60.

eliminat

Or. en

Amendamentul 455
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Anexa III poate fi modificată, în 
funcție de experiența dobândită, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 60.

eliminat 

Or. en

Amendamentul 456
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice dispoziție inclusă în acordurile eliminat
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transfrontaliere între state membre, care 
discriminează între întreprinderile
feroviare sau care limitează libertatea 
întreprinderilor feroviare de a opera 
servicii transfrontaliere, este caducă.
Aceste acorduri sunt notificate Comisiei. 
Comisia analizează conformitatea 
respectivelor acorduri cu prezenta 
directivă și decide în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 64 
alineatul (2) dacă acordurile respective se 
pot aplica în continuare. Comisia își 
comunică decizia Parlamentului 
European, Consiliului și statelor membre.

Or. fr

Justificare

Este necesar ca statelor membre să le revină sarcina de a defini cooperările necesare, în 
special în contextul serviciilor de interes general pe care le-au definit. Este vorba despre 
revizuirea noțiunii de subsidiaritate.

Amendamentul 457
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice dispoziție inclusă în acordurile 
transfrontaliere între state membre, care 
discriminează între întreprinderile 
feroviare sau care limitează libertatea
întreprinderilor feroviare de a opera 
servicii transfrontaliere, este caducă.

Statele membre trebuie să asigure că 
acordurile transfrontaliere pe care le 
încheie nu discriminează anumite 
întreprinderi feroviare sau reprezintă 
restricții în calea libertății întreprinderilor 
feroviare de a opera servicii 
transfrontaliere.

Or. fr

Justificare

Acordurile transfrontaliere ar trebui să rezulte în continuare din autonomia statelor și să 
aparțină de competența acestora. Uniunea Europeană trebuie să acționeze numai dacă 
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obiectivele nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și dacă acestea pot 
fi realizate mai bine de către Uniunea Europeană.

Amendamentul 458
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste acorduri sunt notificate Comisiei. 
Comisia analizează conformitatea 
respectivelor acorduri cu prezenta directivă 
și decide în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 64 alineatul (2) 
dacă acordurile respective se pot aplica în 
continuare. Comisia își comunică decizia 
Parlamentului European, Consiliului și 
statelor membre.

Aceste acorduri sunt notificate Comisiei. 
Comisia analizează conformitatea 
respectivelor acorduri cu prezenta 
directivă. În cazul în care Comisia 
constată o incompatibilitate între un 
acord transfrontalier și o dispoziție a 
dreptului comunitar, aceasta poate decide 
inițierea unei acțiuni în constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, în temeiul 
articolului 258 din TFUE, pentru 
încălcarea dreptului comunitar.

Or. fr

Justificare

Comisia Europeană nu poate anula printr-o simplă decizie aplicarea unui acord 
transfrontalier aprobat de două state membre în forma corespunzătoare. Comisia trebuie să 
asigure, în conformitate cu articolul 17 din TFUE aplicarea tratatelor, precum și măsuri 
adoptate de instituții în temeiul acestora, sub supravegherea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

Amendamentul 459
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere repartizării 
competențelor între Uniune și statele 

Fără a aduce atingere repartizării 
competențelor între Uniune și statele 
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membre, în conformitate cu legislația 
Uniunii, negocierea și punerea în aplicare 
a acordurilor transfrontaliere între state 
membre și țări terțe sunt supuse unei 
proceduri de cooperare între statele 
membre și Comisie.

membre, în conformitate cu legislația 
Uniunii, statele membre trebuie să 
informeze Comisia cu privire la negocieri
și la punerea în aplicare a acordurilor 
transfrontaliere între state membre și țări 
terțe.

Or. fr


