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Amendamentul 460
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia întreprinde măsurile necesare 
pentru monitorizarea condițiilor tehnice și 
economice și a evoluțiilor de pe piața 
transportului feroviar european.

(1) Comisia întreprinde măsurile necesare 
pentru monitorizarea condițiilor tehnice și 
economice și a evoluțiilor de pe piața 
transportului feroviar european evoluțiilor 
în materie de ocupare a forței de muncă și 
a condițiilor sociale, precum și a 
respectării normelor privind concurența 
în Uniune.

Or. ro

Justificare

Monitorizarea evoluției în materie de ocupare a forței de muncă și a condițiilor sociale, 
precum și a respectării normelor privind concurența în UE este foarte importanta pentru 
realizarea "spațiului unic feroviar european".

Amendamentul 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre și ai 
sectoarelor implicate, inclusiv cu 
utilizatorii, astfel încât aceștia să poată 
urmări mai bine dezvoltarea sectorului 
feroviar și evoluția pieței, să evalueze 
efectul măsurilor adoptate și să analizeze 
impactul măsurilor planificate de Comisie.

(2) În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre, ai 
Parlamentului European, ai Agenției 
Europene a Căilor Ferate și ai sectoarelor 
implicate, inclusiv cu utilizatorii, astfel 
încât aceștia să poată urmări mai bine 
dezvoltarea sectorului feroviar și evoluția 
pieței, să evalueze efectul măsurilor 
adoptate și să analizeze impactul măsurilor 
planificate de Comisie.
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Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop implicarea Parlamentului European și a Agenției 
Europene a Căilor Ferate în activitățile Comisiei Europene.

Amendamentul 462
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre și ai 
sectoarelor implicate, inclusiv cu 
utilizatorii, astfel încât aceștia să poată 
urmări mai bine dezvoltarea sectorului 
feroviar și evoluția pieței, să evalueze 
efectul măsurilor adoptate și să analizeze 
impactul măsurilor planificate de Comisie.

(2) În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre, inclusiv cu 
reprezentanți ai autorităților de 
reglementare, și ai sectoarelor implicate, 
inclusiv cu partenerii sociali și 
organizațiile reprezentative ale clienților 
sectorului feroviar, astfel încât aceștia să 
poată urmări mai bine dezvoltarea acestui 
sector și evoluția pieței, să evalueze efectul 
măsurilor adoptate și să analizeze impactul 
măsurilor planificate de Comisie.

Or. fr

Justificare

Comisia trebuie să includă reprezentanți ai partenerilor sociali și ai utilizatorilor în 
activitățile sale de supraveghere a pieței feroviare. În ceea ce privește Agenția Europeană a 
Căilor Ferate, aceasta trebuie să rămână în privința acestor competențe la un nivel optim de 
securitate.

Amendamentul 463
Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2



AM\870643RO.doc 5/167 PE467.167v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre și ai 
sectoarelor implicate, inclusiv cu 
utilizatorii, astfel încât aceștia să poată 
urmări mai bine dezvoltarea sectorului 
feroviar și evoluția pieței, să evalueze 
efectul măsurilor adoptate și să analizeze 
impactul măsurilor planificate de Comisie.

2. În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre, inclusiv cu
reprezentanți ai organismelor de 
reglementare, și ai sectoarelor implicate, 
inclusiv cu partenerii sociali și clienții 
sectorului feroviar, astfel încât aceștia să 
poată urmări mai bine dezvoltarea 
sectorului feroviar și evoluția pieței, să 
evalueze efectul măsurilor adoptate și să 
analizeze impactul măsurilor planificate de 
Comisie. Dacă este cazul, Comisia se 
consultă, de asemenea, cu Agenția 
Europeană a Căilor Ferate.

Or. nl

Amendamentul 464
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre și ai 
sectoarelor implicate, inclusiv cu 
utilizatorii, astfel încât aceștia să poată 
urmări mai bine dezvoltarea sectorului 
feroviar și evoluția pieței, să evalueze 
efectul măsurilor adoptate și să analizeze 
impactul măsurilor planificate de Comisie.

În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre, ai 
organismelor de reglementare, ai 
întreprinderilor feroviare în cauză și ai 
sectoarelor implicate, inclusiv cu 
utilizatorii, astfel încât aceștia să poată 
urmări mai bine dezvoltarea sectorului 
feroviar și evoluția pieței, să evalueze 
efectul măsurilor adoptate și să analizeze 
impactul măsurilor planificate de Comisie.

Or. de

Amendamentul 465
Silvia-Adriana Țicău
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Propunerea de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre și ai 
sectoarelor implicate, inclusiv cu 
utilizatorii, astfel încât aceștia să poată 
urmări mai bine dezvoltarea sectorului 
feroviar și evoluția pieței, să evalueze 
efectul măsurilor adoptate și să analizeze 
impactul măsurilor planificate de Comisie.

(2) În acest context, Comisia cooperează 
îndeaproape în activitatea sa cu 
reprezentanții statelor membre și ai 
sectoarelor implicate, inclusiv cu 
sindicatele și cu uniunile sindicatele din 
domeniu și cu reprezentanții utilizatorilor, 
astfel încât aceștia să poată urmări mai bine 
dezvoltarea sectorului feroviar și evoluția 
pieței, să evalueze efectul măsurilor 
adoptate și să analizeze impactul măsurilor 
planificate de Comisie.

Or. ro

Justificare

Având in vedere rolul important al sindicatelor, al uniunilor sindicale din domeniu si, mai 

ales, al reprezentanţilor utilizatorilor de servicii feroviare, este important ca aceștia sa fie 

consultaţi si sa sprijine Comisia in procesul de monitorizare a condiţiilor tehnice si 

economice si a evoluţiilor de pe piaţa transportului feroviar european.

Amendamentul 466
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia monitorizează utilizarea 
rețelelor și evoluția condițiilor cadru în 
sectorul feroviar, în special regimul de 
tarifare aferent infrastructurii, repartizarea 
capacităților, investițiile în infrastructura 
feroviară, evoluția prețurilor și a calității 
serviciilor de transport feroviar, serviciile 
de transport feroviar vizate de contracte de 
serviciu public, autorizarea, precum și 
gradul de apropiere între statele membre.
Comisia asigură cooperarea activă între 
organismele de reglementare din statele 
membre.

3. Comisia monitorizează utilizarea 
rețelelor și evoluția condițiilor cadru în 
sectorul feroviar, în special regimul de 
tarifare aferent infrastructurii, repartizarea 
capacităților, investițiile în infrastructura 
feroviară, evoluția prețurilor și a calității 
serviciilor de transport feroviar, serviciile 
de transport feroviar vizate de contracte de 
serviciu public, autorizarea, gradul de 
deschidere a pieței, precum și gradul de 
apropiere între statele membre. Comisia 
asigură cooperarea activă între organismele 
de reglementare din statele membre.

Or. en

Justificare

Este esențial ca această reformare să pună în evidență importanța finalizării pieței interne în 
sectorul feroviar și, pentru a realiza acest lucru, deschiderea pieței și concurența echitabilă 
reprezintă elemente de bază.

Amendamentul 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia monitorizează utilizarea 
rețelelor și evoluția condițiilor cadru în 
sectorul feroviar, în special regimul de 
tarifare aferent infrastructurii, repartizarea 
capacităților, investițiile în infrastructura 
feroviară, evoluția prețurilor și a calității 
serviciilor de transport feroviar, serviciile 
de transport feroviar vizate de contracte de 
serviciu public, autorizarea, precum și 
gradul de apropiere între statele membre.
Comisia asigură cooperarea activă între 
organismele de reglementare din statele 

(3) Comisia monitorizează utilizarea 
rețelelor și evoluția condițiilor cadru în 
sectorul feroviar, în special regimul de 
tarifare aferent infrastructurii, repartizarea 
capacităților, investițiile în infrastructura 
feroviară, evoluția prețurilor și a calității 
serviciilor de transport feroviar, serviciile 
de transport feroviar vizate de contracte de 
serviciu public, autorizarea, precum și 
gradul de apropiere între și în statele 
membre, în special în materie de drepturi 
sociale. Comisia asigură cooperarea activă 
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membre. între organismele de reglementare din 
statele membre.

Or. fr

Amendamentul 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia raportează periodic 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la:

(4) Comisia raportează periodic, și cel 
puțin odată la patru ani, Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la:

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop clarificarea frecvenței cu care Comisia trebuie să 
raporteze Parlamentului și Consiliului cu privire la activitățile sale.

Amendamentul 469
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evoluția pieței interne a serviciilor 
feroviare;

(a) evoluția pieței interne a serviciilor 
feroviare, inclusiv gradul de deschidere a 
pieței;

Or. en

Amendamentul 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

condițiile de lucru din sectorul feroviar 
din fiecare stat membru în parte.

Or. de

Justificare

Consolidare incorectă. Formularea este similară cu cea a Directivei 2004/51/CE de 
modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea căilor ferate 
comunitare. În orice caz, raportul trebuie să țină seama de aspectele care afectează angajații, 
întrucât aceștia reprezintă cheia unui sistem feroviar eficient, sigur și eficace. În plus, acest 
lucru ar trebui și ar putea constitui astfel un mijloc de îndeplinire a obiectivelor Strategiei de 
la Lisabona.

Amendamentul 471
Brian Simpson

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia monitorizează evoluția 
piețelor de întreținere și realizează un 
studiu, până în 2012, pentru a evalua 
avantajele deschiderii piețelor de 
întreținere. Studiul ar trebui să analizeze 
impactul pe care deschiderea pieței 
serviciilor de întreținere l-ar avea asupra 
pieței de operatori feroviari și asupra 
facilitării continue a accesului la servicii 
legate de domeniul feroviar pentru 
operatorii feroviari.

Or. en

Justificare

Trebuie analizat potențialul piețelor de întreținere de a oferi avantaje majore la nivelul 
eficienței. Rezultatul studiului și al monitorizării piețelor de întreținere poate asigura 
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informații Comisiei pentru posibile măsuri de reglementare.

Amendamentul 472
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul monitorizării pieței de către 
Comisie, statele membre furnizează anual 
informațiile prevăzute în anexa IV, precum 
și orice alte date necesare solicitate de 
Comisie.

În scopul monitorizării pieței de către 
Comisie, statele membre furnizează anual 
informațiile prevăzute în anexa IV, precum 
și orice alte date necesare solicitate de 
Comisie, în special:

(a) gradul de deschidere a pieței și 
concurența echitabilă în fiecare stat 
membru;

Or. en

Justificare

Este esențial ca această reformare să pună în evidență importanța finalizării pieței interne în 
sectorul feroviar și, pentru a realiza acest lucru, deschiderea pieței și concurența echitabilă 
reprezintă elemente de bază.

Amendamentul 473
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul monitorizării pieței de către 
Comisie, statele membre furnizează anual 
informațiile prevăzute în anexa IV, precum 
și orice alte date necesare solicitate de 
Comisie.

În scopul monitorizării pieței de către 
Comisie, statele membre furnizează anual 
informațiile prevăzute în anexa IV, precum 
și orice alte date necesare solicitate de 
Comisie.

Listarea și publicarea tipului și 
numărului de plângeri, notificări și alte 
contestații din partea întreprinderilor 
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feroviare și a discriminărilor, sau de 
măsuri păgubitoare luate de către 
operatorii de infrastructuri, foste 
întreprinderi feroviare de stat, respectiv 
întreprinderile succesoare acestora.

Or. de

Amendamentul 474
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul monitorizării pieței de către 
Comisie, statele membre furnizează anual 
informațiile prevăzute în anexa IV, precum 
și orice alte date necesare solicitate de 
Comisie.

În scopul monitorizării pieței de către 
Comisie, statele membre furnizează anual 
informațiile prevăzute în anexa IV, precum 
și orice alte date necesare solicitate de 
Comisie.

(a) evoluția performanțelor transportului 
feroviar și compensarea obligațiilor de 
serviciu public (OSP):
(b) cota modală a întreprinderilor 
feroviare în performanța totală a 
sectorului de transporturi;
(c) resursele și activitățile organismelor de 
reglementare dedicate funcționării lor ca 
organisme de recurs;
(d) evoluțiile relevante în ceea ce privește 
restructurarea întreprinderilor feroviare 
istorice și adoptarea/implementarea 
strategiilor naționale în domeniul 
transportului în ultimul an;
(e) măsurile/inițiativele importante în 
materie de formare în domeniul 
transportului feroviar luate într-un stat 
membru pe parcursul anului precedent;
(f) condițiile sociale și de muncă în 
întreprinderile feroviare, administratorii 
infrastructurilor și ai altor companii 
active în domeniul feroviar la sfârșitul 
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anului precedent;
(g) investițiile în rețeaua de căi ferate de 
mare viteză pe parcursul anului 
precedent;
(h) lungimea rețelei de căi ferate la 
sfârșitul anului precedent;
(i) tarifele de acces pe calea ferată pe 
parcursul anului precedent;
(j) existența unui sistem bazat pe 
performanța trenului stabilit în 
conformitate cu articolul 35 din prezenta 
directivă;
(k) numărul de licențe active emise de 
autoritatea națională competentă;
(l) statutul implementării ERTMS;

(m) numărul de incidente, accidente și 
accidente grave, astfel cum sunt definite 
în Directiva 2004/49/CE, care au avut loc 
în cadrul rețelei pe parcursul anului 
precedent;
(n) alte progrese relevante în domeniu.

Or. en

Amendamentul 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IV 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 
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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 476
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O întreprindere feroviară are dreptul să 
solicite o licență în statul membru în care 
este stabilită cu condiția ca statele membre 
sau cetățenii statelor membre să dețină în 
total mai mult de 50 % din respectiva 
întreprindere feroviară și să o controleze
efectiv, direct sau indirect prin una sau mai 
multe întreprinderi intermediare, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel 
într-un acord cu o țară terță, la care 
Uniunea Europeană este parte.

1. O întreprindere feroviară are dreptul să 
solicite o licență în statul membru în care 
este stabilită. Un stat membru va decide cu 
privire la solicitarea de licență din partea 
unei întreprinderi feroviare stabilite pe 
teritoriul său în cazul în care 
întreprinderea feroviară este deținută în 
proporție de peste 50 % în total de părți 
terțe din afara UE și dacă aceste părți 
terțe o controlează efectiv, direct sau 
indirect prin una sau mai multe 
întreprinderi intermediare.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei vizează protejarea operatorilor feroviari din țările vecine țărilor terțe 
împotriva acțiunilor copleșitor de puternice ale întreprinderilor feroviare din țările terțe, 
desfășurate într-un mod anticoncurențial față de operatorii din UE. Reformularea textului (cu 
mențiunea clară că sunt vizate interesele părților terțe) va asigura statelor membre dreptul 
final de a se opune solicitării de licență din partea unor întreprinderi din țări terțe. Se mențin 
criteriile propuse de Comisie.

Amendamentul 477
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O întreprindere feroviară are dreptul să 
solicite o licență în statul membru în care 
este stabilită, cu condiția ca statele 
membre sau cetățenii statelor membre să 
dețină în total mai mult de 50 % din 
respectiva întreprindere feroviară și să o 
controleze efectiv, direct sau indirect prin 
una sau mai multe întreprinderi 
intermediare, cu excepția cazului în care 
se prevede altfel într-un acord cu o țară 
terță, la care Uniunea Europeană este 
parte.

(1) O întreprindere feroviară are dreptul să 
solicite o licență în statul membru în care 
este stabilită.

Or. fr

Justificare

Elementele introduse de către Comisia Europeană nu oferă detalii juridice suplimentare, ci 
fac inaccesibilă înțelegerea acestora.

Amendamentul 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O întreprindere feroviară are dreptul să 
solicite o licență în statul membru în care 
este stabilită cu condiția ca statele membre 
sau cetățenii statelor membre să dețină în 
total mai mult de 50 % din respectiva 
întreprindere feroviară și să o controleze
efectiv, direct sau indirect prin una sau 
mai multe întreprinderi intermediare, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel 
într-un acord cu o țară terță, la care 
Uniunea Europeană este parte.

1. O întreprindere feroviară originară 
dintr-o țară terță are dreptul să solicite o 
licență într-un stat membru în care este 
stabilită dacă întreprinderilor feroviare 
europene le sunt acordate drepturi 
similare în țara terță vizată, cu excepția 
cazului în care se prevede altfel într-un 
acord cu o țară terță, la care Uniunea 
Europeană este parte.

Or. en
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Justificare

Reformularea introduce criteriile de reciprocitate.

Amendamentul 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia poate adopta măsuri de punere 
în aplicare care să stabilească detaliile 
procedurii care trebuie urmată în vederea 
punerii în aplicare a prezentului articol, 
inclusiv utilizarea unui tipizat comun 
pentru licență. 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).

5. Comisia adoptă măsuri de punere în 
aplicare care să stabilească detaliile 
procedurii care trebuie urmată în vederea 
punerii în aplicare a prezentului articol, 
inclusiv utilizarea unui tipizat comun 
pentru licență. 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).

Or. en

Justificare

Procedurile și criteriile care trebuie urmate de autoritățile naționale sunt foarte importante 
pentru a asigura un cadru omogen. Prin urmare, ar fi mai bine să se consolideze aspectele 
temporale legate de adoptarea acestora.

Amendamentul 480
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu au fost sancționate pentru încălcări 
grave sau repetate cu privire la 
îndeplinirea obligațiilor impuse de 
legislația socială sau legislația muncii, 
inclusiv obligațiile impuse de protecția 

(d) nu au fost sancționate pentru nicio 
încălcare cu privire la îndeplinirea 
obligațiilor impuse de legislația socială sau 
legislația muncii, inclusiv obligațiile 
impuse de protecția muncii și de legislația 
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muncii și de legislația privind asigurările 
de sănătate, precum și de legislația vamală, 
în cazul unei companii care dorește să 
opereze transporturi transfrontaliere de 
mărfuri supuse procedurilor vamale.

privind siguranța și asigurările de sănătate, 
precum și de legislația vamală, în cazul 
unei companii care dorește să opereze 
transporturi transfrontaliere de mărfuri 
supuse procedurilor vamale.

Or. en

Justificare

Respectarea dispozițiilor privind siguranța trebuie considerată esențială.

Amendamentul 481
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa V 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 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Propunere de directivă
Articolul 21 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele referitoare la competența 
profesională sunt îndeplinite dacă 
întreprinderea feroviară care solicită o 
licență poate să demonstreze că are sau va 
avea o organizație de gestionare care 
posedă cunoștințele sau experiența 

Cerințele referitoare la competența 
profesională sunt îndeplinite dacă 
întreprinderea feroviară care solicită o 
licență poate să demonstreze că are sau va 
avea o organizație de gestionare care 
posedă cunoștințele sau experiența 
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necesare pentru exercitarea unui control 
operațional și a unei supravegheri sigure și 
eficace a tipului de operații specificate în 
licență.

necesare pentru exercitarea unui control 
operațional și a unei supravegheri sigure și 
eficace a tipului de operații specificate în 
licență. Printre acestea se numără, se 
asemenea, dovedirea pregătirii necesare a 
personalului prin diplome eliberate de 
către o autoritate publică, certificate 
medicale de aptitudine și alte certificate 
de atestare profesională.
Întreprinderea face în continuare dovada 
faptului că deține un certificat de 
siguranță, în conformitate cu articolul 10 
din Directiva 2004/49/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind siguranța 
căilor ferate comunitare.
_____________
1 JO L 220, 26.6.04, p.26.

Or. de

Justificare

Prin această modificare, administratorului de căi ferate i se retrage competența exclusivă de 
a decide cu privire la finalizarea cu succes a cursurilor de pregătire a personalului. Prin 
aceasta trebuie, de asemenea, să se asigure că personalul deține toate certificatele medicale 
de aptitudine (sănătate, evaluare psihologică etc.) și certificatele de atestare profesională 
(diplomă, carnet de conductor de locomotivă, cunoștințe despre tronsoane etc.). În plus, o 
întreprindere feroviară trebuie să îndeplinească toate condițiile relevante înainte de a avea 
acces pe piață.

Amendamentul 483
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele referitoare la competența 
profesională sunt îndeplinite dacă 
întreprinderea feroviară care solicită o 
licență poate să demonstreze că are sau va 
avea o organizație de gestionare care 

Cerințele referitoare la competența 
profesională sunt îndeplinite dacă 
întreprinderea feroviară care solicită o 
licență poate să demonstreze că are sau va 
avea o organizație de gestionare care 
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posedă cunoștințele sau experiența 
necesare pentru exercitarea unui control 
operațional și a unei supravegheri sigure și 
eficace a tipului de operații specificate în 
licență.

posedă cunoștințele sau experiența 
necesare pentru exercitarea unui control 
operațional și a unei supravegheri sigure și 
eficace a tipului de operații specificate în 
licență. Atunci când depune cererea, 
solicitantul trebuie, de asemenea, să 
demonstreze că deține un certificat de 
siguranță potrivit articolului 10 din 
Directiva 2004/49.

Or. en

Justificare

Deținerea unui certificat de siguranță reprezintă o condiție prealabilă obligatorie.

Amendamentul 484
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 
1371/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului16, o întreprindere feroviară este 
asigurată în mod corespunzător pentru 
acoperirea, în conformitate cu legislația 
internă și internațională, a răspunderii sale 
civile în caz de accidente, în special în ceea 
ce privește mărfurile, poșta și terții.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 
1371/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului16, o întreprindere feroviară este 
asigurată în mod corespunzător sau deține
garanții în condițiile stabilite pe piață
pentru acoperirea, în conformitate cu 
legislația internă și internațională, a 
răspunderii sale civile în caz de accidente, 
în special în ceea ce privește mărfurile, 
poșta și terții.

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 răspundere civilă.
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Amendamentul 485
Ismail Ertug

Propunere de directivă
Articolul 22 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 
1371/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului, o întreprindere feroviară este 
asigurată în mod corespunzător pentru 
acoperirea, în conformitate cu legislația 
internă și internațională, a răspunderii sale 
civile în caz de accidente, în special în ceea 
ce privește mărfurile, poșta și terții. 

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 
1371/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului, o întreprindere feroviară este 
asigurată în mod corespunzător pentru 
acoperirea, în conformitate cu legislația 
internă și internațională, a răspunderii sale 
civile în caz de accidente, în special în ceea 
ce privește mărfurile, poșta și terții. În 
acest caz, gradul maxim de acoperire este 
de 100 de milioane de euro pe an și per 
accident. În cazul implicării unor părți 
terțe, contractantul trebuie să 
demonstreze că a achitat prima de 
asigurare echivalentă gradului de 
acoperire și că a plătit toate contribuțiile 
sociale obligatorii prevăzute de legislația 
națională.

Or. de

Justificare

Această referire are rolul de a clarifica faptul că și furnizorii externi de servicii de personal 
trebuie să achite polița de asigurare necesară.

Amendamentul 486
Brian Simpson

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 
1371/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului16, o întreprindere feroviară este 

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 
1371/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului16, o întreprindere feroviară este 
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asigurată în mod corespunzător pentru 
acoperirea, în conformitate cu legislația 
internă și internațională, a răspunderii sale 
civile în caz de accidente, în special în ceea 
ce privește mărfurile, poșta și terții.

asigurată în mod corespunzător pentru 
acoperirea sau deține garanții și 
dispozitive echivalente în cazul în care 
acestea sunt aprobate de organismul de 
reglementare, în conformitate cu legislația 
internă și internațională, a răspunderii sale 
civile în caz de accidente, în special în ceea 
ce privește mărfurile, poșta și terții.

Or. en

Justificare

Trebuie acordată o atenție specială exploatării mijloacelor feroviare în zone de patrimoniu 
folosind rețeaua feroviară națională, care trebuie aprobată de organismul național de 
reglementare.

Amendamentul 487
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
dacă o licență este suspendată sau retrasă 
din cauza nerespectării cerințelor privind 
capacitatea financiară, autoritatea care 
acordă licențele poate elibera o licență 
temporară până la reorganizarea 
întreprinderii feroviare, cu condiția ca 
siguranța să nu fie periclitată. Licența 
temporară nu este însă valabilă pe o
perioadă mai mare de șase luni de la data 
eliberării sale.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
dacă o licență este suspendată sau retrasă 
din cauza nerespectării cerințelor privind 
capacitatea financiară, autoritatea care 
acordă licențele poate elibera o licență 
temporară până la reorganizarea 
întreprinderii feroviare, cu condiția ca 
siguranța să nu fie periclitată și, pe 
perioada licenței temporare, 
întreprinderea să achite datoriile curente 
în materie de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale rezultate din activitatea 
întreprinderii. Licența temporară nu este 
însă valabilă pe o perioadă mai mare de 
șase luni de la data eliberării sale.

Or. ro

Justificare

este important ca acordarea licențelor temporare până la reorganizarea întreprinderii 
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feroviare să fie realizată, cu condiția ca siguranța să nu fie periclitată și, pe perioada licenței 
temporare, întreprinderea să achite datoriile curente în materie de impozite sau contribuții la 
asigurările sociale rezultate din activitatea întreprinderii.

Amendamentul 488
Ismail Ertug

Propunere de directivă
Articolul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pe lângă cerințele prezentei directive, o 
întreprindere feroviară trebuie să respecte 
dreptul intern și normele administrative 
compatibile cu legislația comunitară, care 
se aplică în mod nediscriminatoriu, în 
special:
specificațiile tehnice și de operare pentru 
serviciile feroviare;
condițiile de siguranță aplicabile 
personalului, materialului rulant și 
organizării interne a întreprinderii;
dispozițiile privind sănătatea, siguranța, 
condițiile sociale și drepturile lucrătorilor 
și ale consumatorilor;
cerințele aplicabile tuturor 
întreprinderilor din sectorul feroviar, 
menite să ofere beneficii sau protecție 
consumatorilor.
2. O întreprindere feroviară poate oricând 
supune Comisiei problema compatibilității 
cerințelor prevăzute de dreptul intern cu 
legislația comunitară, precum și problema 
dacă aceste cerințe se aplică în mod 
nediscriminatoriu.
În cazul în care Comisia consideră că 
dispozițiile prezentei directive nu au fost 
respectate, aceasta prezintă un aviz cu 
privire la interpretarea corectă a directivei 
fără să aducă atingere articolului 258 din 
tratat.
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Or. de

Justificare

Formularea inițială este menținută. În principiu, intenția de minimizare a dispozițiilor 
naționale în interesul Europei comune trebuie salutată. Totuși, acest lucru se poate realiza 
numai în condițiile existenței unor norme armonizate, general aplicabile și obligatorii 
(precum TSI-urile) la nivel european. Eliminarea articolului ar avea drept consecință 
reducerea siguranței. Fostul articol 226 corespunde articolului 258 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 489
Ismail Ertug

Propunere de directivă
Articolul 24b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile feroviare trebuie să 
respecte acordurile aplicabile 
transportului feroviar internațional în 
vigoare în statele membre în care 
operează. Acestea trebuie să respecte în 
egală măsură prevederile vamale și fiscale 
relevante.

Or. de

Justificare

Formularea inițială este menținută. În principiu, intenția de minimizare a dispozițiilor 
naționale în interesul Europei comune trebuie salutată. Totuși, acest lucru se poate realiza 
numai în condițiile existenței unor norme armonizate, general aplicabile și obligatorii 
(precum TSI-urile) la nivel european. Eliminarea articolului ar avea drept consecință 
reducerea siguranței.

Amendamentul 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După consultarea părților interesate, 
inclusiv a organismului de 
reglementare menționat la articolul 55, 
administratorul infrastructurii stabilește și 
publică un document de referință al rețelei, 
care se poate obține după achitarea unei 
taxe care nu depășește costul de publicare a 
acestui document. Documentul de referință 
se va publica în cel puțin două limbi 
oficiale ale Uniunii. Conținutul 
documentului de referință al rețelei va fi 
pus la dispoziție gratuit, în format 
electronic, prin intermediul portalului web 
al Agenției Europene a Căilor Ferate.

(1) După consultarea părților interesate, 
inclusiv a organismului de 
reglementare menționat la articolul 55, 
administratorul infrastructurii stabilește și 
publică un document de referință al rețelei, 
care se poate obține după achitarea unei 
taxe care nu depășește costul de publicare a 
acestui document. Documentul de referință 
se va publica cel puțin în cele trei limbi de 
lucru ale Comisiei. Conținutul 
documentului de referință al rețelei va fi 
pus la dispoziție gratuit, în format 
electronic, prin intermediul portalului web 
al Agenției Europene a Căilor Ferate.

Or. fr

Amendamentul 491
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După consultarea părților interesate, 
inclusiv a organismului de 
reglementare menționat la articolul 55, 
administratorul infrastructurii stabilește și 
publică un document de referință al rețelei, 
care se poate obține după achitarea unei 
taxe care nu depășește costul de publicare a 
acestui document. Documentul de referință 
se va publica în cel puțin două limbi 
oficiale ale Uniunii. Conținutul 
documentului de referință al rețelei va fi 
pus la dispoziție gratuit, în format 
electronic, prin intermediul portalului web 
al Agenției Europene a Căilor Ferate.

1. După consultarea părților interesate, 
inclusiv a organismului de 
reglementare menționat la articolul 55, 
administratorul infrastructurii stabilește și 
publică un document de referință al rețelei, 
care se poate obține după achitarea unei 
taxe care nu depășește costul de publicare a 
acestui document. Documentul de referință 
se va publica în cel puțin două limbi 
oficiale ale Uniunii. Conținutul 
documentului de referință al rețelei va fi 
pus la dispoziție gratuit, în format 
electronic, pe portalul web comun care 
urmează să fie creat de administratorii de 
infrastructuri în contextul cooperării 
prevăzute la articolele 37 și 40.
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Or. nl

Amendamentul 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VI 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 493
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VI 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.
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Amendamentul 494
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că regulile și 
cadrul de tarifare se publică în documentul 
de referință al rețelei.

Statele membre se asigură că regulile și 
cadrul de tarifare se publică în documentul 
de referință al rețelei.

În situațiile determinate de condițiile de 
concurență cu țări terțe, principiile și 
normele de tarifare nu sunt publicate în 
documentul de referință al rețelei, ci 
separat, în termen maxim de 3 luni, 
anterior datei intrării în vigoare a noului 
orar.

Or. en

Justificare

Potrivit acestei directive, principiile și normele de tarifare vor fi publicate mult mai devreme 
decât în mod obișnuit. Acest fapt va crea posibilitatea ca administratorii de infrastructuri 
concurente să cunoască nivelul tarifelor în timp util, pentru a ajusta în mod corespunzător (a 
reduce) tarifele pe care aceștia le propun (de exemplu, pentru vagoane de călători via 
Belarus sau Ucraina). Prin urmare, administratorii de infrastructuri și întreprinderile 
feroviare din UE se află într-o situație dezavantajată.

Amendamentul 495
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Administratorul infrastructurii calculează și 
percepe tariful pentru utilizarea 
infrastructurii.

Administratorul infrastructurii calculează și 
percepe tariful pentru utilizarea 
infrastructurii, cu excepția cazului în care 
parlamentul național deține competența 
de a le stabili, conform Constituției.

Or. en
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Justificare

În unele state membre, parlamentul național este cel care, potrivit Constituției acestora, 
reprezintă organismul competent pentru a stabili tarifele diferitelor moduri de transport. 
Acest amendament vizează introducerea acestei posibilități, la fel ca în cazul 
Directivei 2009/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 privind 
tarifele de aeroport.

Amendamentul 496
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
administratorii infrastructurii colaborează 
pentru a permite aplicarea unor sisteme 
tarifare eficiente pentru exploatarea 
serviciilor de transport feroviar care 
utilizează mai multe rețele de 
infrastructură. Administratorii 
infrastructurii urmăresc garantarea în 
special a competitivității optime a 
serviciilor de transport internațional 
feroviar și asigurarea utilizării eficiente a 
rețelelor feroviare.

Statele membre se asigură că 
administratorii infrastructurii colaborează 
pentru a permite aplicarea unor sisteme 
tarifare eficiente pentru exploatarea 
serviciilor de transport feroviar care
utilizează mai multe rețele de 
infrastructură.

Or. en

Justificare

Mențiune redundantă: Aceste obiective sunt deja reamintite în întreaga directivă, în special la 
articolul 26 privind utilizarea cea mai eficientă a capacității disponibile a infrastructurii, 
care include și serviciile internaționale.

Amendamentul 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că alineatul 
(1) se aplică în cadrul unui acord 
contractual încheiat între autoritatea 
competentă și administratorul 
infrastructurii pe o perioadă de cel puțin 
cinci ani, care să prevadă finanțare de la 
stat.

(2) Statele membre se asigură că alineatul 
(1) se aplică în cadrul unui acord 
contractual încheiat între autoritatea 
competentă și administratorul 
infrastructurii pe o perioadă de cel puțin 
cinci ani, care să prevadă finanțare de la 
stat și să cuprindă previziuni cu privire la 
nivelurile taxelor.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop includerea de previziuni cu privire la taxe în contractele 
multianuale, cu scopul de a permite întreprinderilor feroviare să dispună de o vizibilitate pe 
termen mediu.

Amendamentul 498
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Dacă, la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, există deja un acord 
contractual între statul membru și 
administratorul de infrastructură, acest 
acord este scutit de aplicarea dispozițiilor 
de la alineatele (3), (4) și (5) și din anexa 
VII până la expirarea acestuia sau, cel 
puțin, pe o perioadă de 5 ani de la data 
transpunerii acestui text de către 
respectivul stat membru.

Or. en

Justificare

Clarificare necesară pentru a evita ca normele revizuite să se aplice acordurilor contractuale 
la data intrării în vigoare a directivei, conform articolului 68; alte cerințe ar trebui numai să 
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fie puse în aplicare în cadrul unui acord ulterior, luând în considerare termenul de cinci ani 
de la data efectivă de transpunere în cadrul legislativ al statului membru, în conformitate cu 
articolul 66.

Amendamentul 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiile și parametrii de bază ai acestor 
acorduri sunt stabiliți în anexa VII, care 
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 500
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiile și parametrii de bază ai acestor 
acorduri sunt stabiliți în anexa VII, care 
poate fi modificată, în funcție de 
experiența dobândită, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 60.

Principiile și parametrii de bază ai acestor 
acorduri sunt stabiliți în anexa VII.

Or. en
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Justificare

Element esențial care nu intră sub incidența procedurii privind actele delegate.

Amendamentul 501
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de reglementare menționat la 
articolul 55 trebuie să evalueze adecvarea 
venitului preconizat pe termen mediu și 
lung al administratorului infrastructurii 
la obiectivele de performanță convenite și 
să facă recomandări pertinente cel târziu 
cu o lună înainte de semnarea 
contratului.

eliminat

Or. en

Justificare

Organismul de reglementare este un arbitru: evaluarea consecvenței la nivelul obiectivelor 
de performanță convenite, astfel cum se prevede în acordul contractual, este o competență de 
control a organismului politic din statul membru care l-a semnat.

Amendamentul 502
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de reglementare menționat la 
articolul 55 trebuie să evalueze adecvarea 
venitului preconizat pe termen mediu și 
lung al administratorului infrastructurii 
la obiectivele de performanță convenite și 
să facă recomandări pertinente cel târziu 
cu o lună înainte de semnarea 

eliminat
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contratului.

Or. en

Amendamentul 503
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intenționează să devieze de la aceste 
recomandări, autoritatea competentă 
trebuie să își justifice poziția în fața 
organismului de reglementare.

eliminat

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă trebuie să raporteze organismului politic din statul membru, 
responsabil cu asigurarea consecvenței acordului contractual.

Amendamentul 504
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intenționează să devieze de la aceste 
recomandări, autoritatea competentă 
trebuie să își justifice poziția în fața 
organismului de reglementare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizuirea contractului nu poate fi 
prevăzută decât după aprobarea de către 
autoritatea de reglementare. Aceasta 
trebuie să verifice necesitatea și urgența 
revizuirii contractului, precum și 
arhitectura financiară a noului contract. 
Statele membre consultă părțile interesate 
cel târziu cu o lună înainte de semnarea 
revizuirii contractului și îl publică în 
termen de o lună de la data încheierii 
sale.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează prevenirea oricărui abuz de revizuire a contractelor multianuale 
înainte de expirarea acestora.

Amendamentul 506
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Tarifele de utilizare a infrastructurii 
feroviare și a infrastructurii de servicii se 
plătesc administratorului infrastructurii și, 
respectiv, operatorului infrastructurii de 
servicii, iar aceștia le utilizează la 
finanțarea activităților lor.

1. Tarifele de utilizare a infrastructurii 
feroviare și a infrastructurii de servicii 
feroviare se plătesc administratorului 
infrastructurii și, respectiv, operatorului 
infrastructurii de servicii feroviare.

Or. en

Justificare

Mențiune redundantă: textul legislativ nu ar trebui să ofere sugestii privind motivațiile 
referitoare la solicitarea și plata de tarife.
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Amendamentul 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre ar trebui să se asigure 
că taxele și tarifele care se aplică 
accesului la infrastructură la nivel 
național și instalațiilor esențiale sunt 
percepute numai într-un mod echitabil 
față de alte taxe și tarife similare în 
cadrul altor moduri de transport. Comisia 
Europeană ar trebui să monitorizeze 
aplicarea acestui principiu pentru a evita 
distorsiunile pieței.

Or. en

Justificare

Au existat recent cazuri în care modificarea legislației privind impozitele aplicate încadrării 
în muncă dintr-o țară a condus la aplicarea unui impozit pe vagon (de călători) pentru toate 
companiile feroviare care operează pe teritoriul acesteia. Acest fapt a majorat prețurile în 
mod uniform pentru traficul de călători transfrontalier.

Amendamentul 508
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul 
minim de prestații sunt stabilite la costul 
direct imputabil exploatării serviciilor de 
transport feroviar, conform anexei VIII 
punctul 1.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul 
minim de prestații sunt stabilite la costul 
direct imputabil exploatării serviciilor de 
transport feroviar, conform anexei VIII 
punctul 1.
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Pentru a obține recuperarea în totalitate a 
costurilor suportate de către 
administratorul infrastructurii, dacă piața 
permite, un stat membru poate majora 
prețurile pe baza unor principii eficiente, 
transparente și nediscriminatorii, 
garantând totodată în special 
competitivitatea optimă a serviciilor 
feroviare internaționale. Sistemul de 
tarifare respectă sporurile de 
productivitate realizate de întreprinderile 
feroviare.
Totuși, nivelul tarifelor nu trebuie să 
excludă utilizarea infrastructurii de către 
segmentele de piață care pot plăti cel 
puțin costul suportat direct ca urmare a 
exploatării serviciilor de transport 
feroviar, plus un indice de rentabilitate 
dacă piața se pretează la aceasta.
Înaintea aprobării aplicării unor astfel de 
majorări, statele membre trebuie să 
evalueze relevanța acestora pentru 
segmente de piață specifice, luând în 
considerare cel puțin perechile enumerate 
în anexa VIII punctul 3 și păstrându-le pe 
cele relevante. Lista de segmente de piață 
definite de administratorii de 
infrastructuri trebuie să conțină cel puțin 
următoarele trei segmente: servicii de 
transport de marfă, servicii de transport 
de călători în cadrul unui contract de 
servicii publice și alte servicii de călători. 
Administratorii de infrastructură pot 
clasifica mai departe segmentele de piață.
Segmentele de piață în care 
întreprinderile feroviare nu operează în 
prezent, dar pot furniza servicii pe 
perioada de valabilitate a sistemului de 
tarifare trebuie, de asemenea, stabilite. 
Administratorul de infrastructură nu 
trebuie să includă majorări în cadrul 
sistemului de tarifare pentru aceste 
segmente de piață.
Lista segmentelor de piață trebuie 
publicată în documentul de referință al 
rețelei și va fi revizuită cel puțin o dată la 
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cinci ani.

Or. en

Justificare

Tarifele pentru utilizarea infrastructurii stabilite la nivelul costurilor directe nu pot acoperi 
toate cheltuielile administratorului de infrastructură. Prin urmare, nivelul de tarifare pe care 
îl poate suporta piața pentru fiecare segment de piață nu trebuie considerat drept o excepție, 
dar va reprezenta unul dintre principiile de bază ale tarifării. Așadar, textul referitor la 
majorări trebuie mutat de la articolul 32.1 (excepții) la articolul 31.3 (principii de tarifare de 
bază). Evaluarea relevanței majorărilor aplicate unor segmente specifice de piață ar trebui 
să țină de competența statelor membre.

Amendamentul 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul 
minim de prestații sunt stabilite la costul 
direct imputabil exploatării serviciilor de 
transport feroviar, conform anexei VIII 
punctul 1.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul 
minim de prestații sunt stabilite la costul 
direct imputabil exploatării serviciilor de 
transport feroviar, conform anexei VIII 
punctul 1. Cu excepția celor prevăzute la 
alineatul (5), administratorul 
infrastructurii nu poate aplica un nivel de 
taxare care depășește costul total al 
infrastructurii, pe segment de piață.

Or. fr

Justificare

Nivelul taxelor nu trebuie să depășească costul de recuperare a costului total al 
infrastructurilor, pe segment de piață. Acest lucru este esențial pentru a preveni punerea în 
aplicare de mecanisme de finanțare încrucișate neexplicite și pentru a conserva viabilitatea 
economică a anumitor traficuri.
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Amendamentul 510
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul 
minim de prestații sunt stabilite la costul 
direct imputabil exploatării serviciilor de 
transport feroviar, conform anexei VIII 
punctul 1.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul 
minim de prestații sunt stabilite la costul 
direct imputabil exploatării serviciilor de 
transport feroviar, conform anexei VIII 
punctul 1. Statele membre pot să nu aplice 
această cerință transporturilor de marfă 
din sau către țări terțe, desfășurate pe o 
rețea al cărei ecartament de cale ferată 
este diferit de cel al principalei rețele 
feroviare din Uniune.

Or. en

Amendamentul 511
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul 
minim de prestații sunt stabilite la costul 
direct imputabil exploatării serviciilor de 
transport feroviar, conform anexei VIII 
punctul 1.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul 
minim de prestații sunt stabilite la costul 
direct imputabil exploatării serviciilor de 
transport feroviar, conform anexei VIII 
punctul 1.

Pentru transporturile de marfă din sau 
către țări terțe, desfășurate pe o rețea al 
cărei ecartament de cale ferată este diferit 
de cel al principalei rețele feroviare din 
Uniune, administratorul de infrastructură 
poate stabili tarife mai mari în vederea 
obținerii unei recuperări complete a 
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costurilor implicate.

Or. en

Justificare

Traficul feroviar de transport de marfă care traversează statele baltice își are originea în 
afara UE. Propunerea Comisiei limitează în mod semnificativ posibilitatea administratorilor 
de infrastructură de a-și acoperi toate costurile și de a investi în dezvoltarea rețelei feroviare. 
Contribuabilii UE subvenționează infrastructura care este folosită, cu preponderență, pentru 
transporturile de marfă care provin din țări terțe. Părțile terțe ar beneficia în general de 
acest tip de model prezentat în propunerea Comisiei.

Amendamentul 512
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul 
minim de prestații sunt stabilite la costul 
direct imputabil exploatării serviciilor de 
transport feroviar, conform anexei VIII 
punctul 1.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 
sau articolului 32, tarifele pentru setul de 
prestații de exploatare, prevăzute în anexa 
III și pentru accesul la calea ferată al 
infrastructurilor feroviare vizate sunt 
stabilite la costul direct imputabil 
exploatării serviciilor de transport feroviar, 
conform anexei VIII punctul 1. Cu 
excepția modificărilor referitoare la 
dispozițiile privind zgomotul și 
constrângerile de mediu, tarifele pentru 
utilizarea infrastructurii nu trebuie să 
depășească costul total al infrastructurii 
pentru fiecare segment de piață a 
serviciilor feroviare.

Or. en

Justificare

Clarificare necesară în ceea ce privește accesul la infrastructura feroviară menționată în 
anexa III, protejând posibilele modificări, în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (5).
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Amendamentul 513
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctul 1 al anexei VIII poate fi 
modificat, în funcție de experiența 
dobândită, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 60

eliminat

Or. fr

Justificare

Control abuziv al Comisiei cu privire la chestiunile feroviare interne.

Amendamentul 514
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctul 1 al anexei VIII poate fi 
modificat, 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 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
de legislația Uniunii în materie de 
transport rutier, tarifele de utilizare a 
infrastructurii trebuie modificate pentru a 
se ține seama de costul efectelor 
zgomotului provocat de funcționarea 
trenului, în conformitate cu anexa VIII 
punctul 2.

Atunci când un stat membru aplică tarife 
altor moduri de transport pentru costul 
efectelor produse de zgomot, în 
conformitate cu legislația Uniunii, tarifele 
de utilizare a infrastructurii acestui stat 
membru trebuie modificate pentru a se ține 
seama de costul efectelor zgomotului 
provocat de funcționarea trenului, în 
conformitate cu anexa VIII punctul 2.

Or. fr

Justificare

O aplicare sistematică a dispozițiilor de la articolul 31 alineatul (5), cu toate că dispozițiile 
de internalizare a costurilor externe prevăzute în cadrul noului sistem Eurovinieta au o 
aplicare opțională ar crea o concurență neloială între diferite moduri de transport, în special 
între transportul feroviar și cel rutier.

Amendamentul 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
de legislația Uniunii în materie de 
transport rutier, tarifele de utilizare a 
infrastructurii trebuie modificate pentru a 
se ține seama de costul efectelor 
zgomotului provocat de funcționarea 
trenului, în conformitate cu anexa VIII 
punctul 2.

Tarifele de utilizare a infrastructurii trebuie 
modificate pentru a se ține seama de costul 
efectelor zgomotului provocat de 
funcționarea trenului, în conformitate cu 
anexa VIII punctul 2.

Aceste modificări nu vor viza veniturile 
atât timp cât statul membru în care este 
stabilită infrastructura în cauză nu aplică 
tarife pentru zgomot sectorului rutier.

Or. en
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Justificare

Introducerea tarifelor în funcție de zgomot ar trebui să vizeze toate modurile de transport, în 
vederea stabilirii unui mediu concurențial echitabil.

Amendamentul 517
Hubert Pirker

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
de legislația Uniunii în materie de 
transport rutier, tarifele de utilizare a 
infrastructurii trebuie modificate pentru a
se ține seama de costul efectelor 
zgomotului provocat de funcționarea 
trenului, în conformitate cu anexa VIII 
punctul 2.

Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
de legislația națională a unui stat membru 
în materie de transport rutier, tarifele de 
utilizare a infrastructurii respectivului stat 
membru trebuie modificate astfel încât să
se țină seama de costul efectelor 
zgomotului provocat de funcționarea 
trenului, în conformitate cu anexa VIII 
punctul 2.

Or. de

Justificare

Prin această formulare se creează condiții similare pentru cele două moduri de transport.

Amendamentul 518
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
de legislația Uniunii în materie de transport
rutier, tarifele de utilizare a infrastructurii 
trebuie modificate pentru a se ține seama 
de costul efectelor zgomotului provocat de 

Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
în mod obligatoriu de legislația Uniunii în 
materie de transport rutier, tarifele de 
utilizare a infrastructurii trebuie modificate
în consecință pentru a se ține seama de 
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funcționarea trenului, în conformitate cu 
anexa VIII punctul 2.

costul efectelor zgomotului provocat de 
funcționarea trenului, în conformitate cu 
anexa VIII punctul 2, astfel încât să 
stimuleze utilizarea de materiale rulante 
post-echipate în favoarea unui 
echipament mai puțin zgomotos.

Or. en

Justificare

Taxarea costului zgomotului vizează atât sectorul rutier, cât și cel feroviar: în sectorul 
feroviar trebuie puse în aplicare investiții adecvate și eficiente.

Amendamentul 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
de legislația Uniunii în materie de transport 
rutier, tarifele de utilizare a infrastructurii 
trebuie modificate pentru a se ține seama 
de costul efectelor zgomotului provocat de 
funcționarea trenului, în conformitate cu 
anexa VIII punctul 2.

5. Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
de legislația Uniunii în materie de transport 
rutier, tarifele de utilizare a infrastructurii 
pot fi modificate pentru a se ține seama de 
costul efectelor zgomotului provocat de 
funcționarea trenului.

Or. pl

Justificare

Referirea la compensarea investițiilor în instalarea unui sistem de reducere a zgomotului în 
vagoane nu este adecvată în ceea ce privește costurile suportate. Finanțarea directă a 
echipării materialului rulant cu componente corespunzătoare (saboți de frână din materiale 
compozite) se poate dovedi o modalitate de reducere a zgomotului mai eficientă decât 
diferențierea tarifelor percepute de administratori. În același timp, adoptarea principiului 
conform căruia se reduc tarifele de acces la infrastructură pentru materialul rulant cu nivel 
scăzut de zgomot poate conduce la creșterea tarifelor pentru operatorii de transport care nu 
dispun de un asemenea material rulant.
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Amendamentul 520
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
de legislația Uniunii în materie de 
transport rutier, tarifele de utilizare a 
infrastructurii trebuie modificate pentru a 
se ține seama de costul efectelor 
zgomotului provocat de funcționarea 
trenului, în conformitate cu anexa VIII 
punctul 2.

Tarifele de utilizare a infrastructurii trebuie 
modificate pentru a se ține seama de costul 
efectelor zgomotului provocat de 
funcționarea trenului, în conformitate cu 
anexa VIII punctul 2.

Or. nl

Amendamentul 521
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când tarifarea pentru costul 
efectelor produse de zgomot este permisă 
de legislația Uniunii în materie de transport
rutier, tarifele de utilizare a infrastructurii 
trebuie modificate pentru a se ține seama 
de costul efectelor zgomotului provocat de 
funcționarea trenului, în conformitate cu 
anexa VIII punctul 2.

Atunci când un stat membru aplică 
tarifarea pentru costul efectelor produse de 
zgomot în conformitate cu legislația 
Uniunii în materie de transport rutier, 
tarifele de utilizare a infrastructurii acestui 
stat membru pot fi modificate pentru a se 
ține seama de costul efectelor zgomotului 
provocat de funcționarea trenului, în 
conformitate cu anexa VIII punctul 2.

Or. fr

Justificare

Pentru a nu crea un dezavantaj pentru transportul feroviar, introducerea unei internalizări a 
costurilor externe pentru transportul feroviar trebuie realizată în paralel și în condiții 
similare celor pentru alte moduri de transport, în acest caz, transportul rutier.
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Amendamentul 522
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această modificare a tarifelor de utilizare 
a infrastructurii permite compensarea 
investițiilor realizate pentru reamenajarea 
vehiculelor feroviare cu scopul de a le 
echipa cu frâne mai silențioase, în cele 
mai bune condiții de rentabilitate.

Or. fr

Justificare

Cel mai bun mod de a reduce zgomotul este instalarea sistemelor de frânare. Introducerea 
unui sistem de stimulente ar trebui să încurajeze dezvoltarea și modernizarea materialului 
rulant.

Amendamentul 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIII punctul 2 poate fi modificată, 
în funcție de experiența dobândită, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 60, în special pentru a specifica 
elementele de tarifare diferențiate pentru 
infrastructuri.

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. 
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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 524
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIII punctul 2 poate fi modificată, 
în funcție de experiența dobândită, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 60, în special pentru a specifica 
elementele de tarifare diferențiate pentru 
infrastructuri.

eliminat

Or. en

Justificare

Element esențial care nu intră sub incidența procedurii privind actele delegate.

Amendamentul 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIII punctul 2 poate fi modificată, 
în funcție de experiența dobândită, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 60, în special pentru a specifica 
elementele de tarifare diferențiate pentru 
infrastructuri.

Anexa VIII punctul 2 poate fi modificată, 
în funcție de experiența dobândită, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 60, în special pentru a specifica 
elementele de tarifare diferențiate pentru 
infrastructuri, cu condiția ca aceasta să nu 
conducă la o denaturare a concurenței în 
detrimentul transportului feroviar.
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Or. fr

Justificare

Dispozițiile care vizează integrarea factorilor externi legați de zgomot nu trebuie să dăuneze 
competitivității transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport.

Amendamentul 526
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tarifele de utilizare a infrastructurii pot fi 
modificate pentru a ține cont de costurile 
altor efecte asupra mediului determinate de 
exploatarea feroviară și nemenționate în 
anexa VIII punctul 2. Orice astfel de 
modificare, care poate asigura 
internalizarea costurilor externe aferente 
poluanților atmosferici emiși ca rezultat al 
exploatării feroviare, este diferențiată în 
funcție de amploarea efectelor produse.

Tarifele de utilizare a infrastructurii pot fi 
modificate pentru a ține cont de costurile 
altor efecte asupra mediului determinate de 
exploatarea feroviară și nemenționate în 
anexa VIII punctul 2. Orice astfel de 
modificare, care poate asigura 
internalizarea costurilor externe aferente 
poluanților atmosferici și zgomotelor emise
ca rezultat al exploatării feroviare, este 
diferențiată în funcție de amploarea 
efectelor produse.

Or. de

Amendamentul 527
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tarifarea altor costuri de mediu care 
determină o creștere a valorii globale a 
încasărilor ce revin administratorului 
infrastructurii este, totuși, permisă doar 
dacă o astfel de tarifare este permisă de 
legislația Uniunii în cazul transportului 
rutier de marfă. Dacă tarifarea acestor 
costuri de mediu pentru transportul rutier 

eliminat
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de marfă nu este permisă de legislația 
Uniunii, modificarea respectivă nu 
determină nicio schimbare totală a 
veniturilor administratorului 
infrastructurii.

Or. nl

Amendamentul 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tarifarea altor costuri de mediu care 
determină o creștere a valorii globale a
încasărilor ce revin administratorului 
infrastructurii este permisă doar dacă este 
permisă de legislația Uniunii în cazul 
transportului rutier de marfă. Dacă 
tarifarea acestor costuri de mediu, pentru 
transportul rutier de marfă nu este 
permisă de legislația Uniunii modificarea 
respectivă nu determină nicio schimbare 
totală a veniturilor administratorului 
infrastructurii.

Tarifarea altor costuri de mediu ar trebui 
să fie neutră din punctul de vedere al 
încasărilor ce revin administratorului 
infrastructurii, atât timp cât o tarifare 
similară nu este introdusă pentru sectorul 
rutier din statul membru specific.

Or. en

Justificare

Internalizarea costurilor externe reprezintă o preocupare de bază a politicii europene în 
domeniul transporturilor. Legislația trebuie să includă toate sectoarele; în același timp, 
sectorul feroviar ar trebui să poată face primele demersuri – în orice caz, fără a crea un 
dezavantaj competitiv.

Amendamentul 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă tarifarea în cazul costurilor de mediu 
determină venituri suplimentare, statele 
membre decid asupra modului de utilizare 
a acestora. Autoritățile competente 
păstrează informațiile necesare pentru a se 
asigura că se poate identifica originea 
tarifării costurilor de mediu și că utilizarea 
acesteia poate fi urmărită. Statele membre 
pun, în mod regulat, aceste informații la 
dispoziția Comisiei.

Dacă tarifarea în cazul costurilor de mediu 
determină venituri suplimentare, statele 
membre decid asupra modului de utilizare 
a acestora în beneficiul sistemelor de 
transport. Autoritățile competente 
păstrează informațiile necesare pentru a se 
asigura că se poate identifica originea 
tarifării costurilor de mediu și că utilizarea 
acesteia poate fi urmărită. Statele membre 
pun, în mod regulat, aceste informații la 
dispoziția Comisiei.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează introducerea unui principiu de alocare a veniturilor suplimentare 
sistemelor de transport („earmarking”).

Amendamentul 530
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă tarifarea în cazul costurilor de mediu 
determină venituri suplimentare, statele 
membre decid asupra modului de utilizare 
a acestora. Autoritățile competente 
păstrează informațiile necesare pentru a se 
asigura că se poate identifica originea 
tarifării costurilor de mediu și că utilizarea 
acesteia poate fi urmărită. Statele membre 
pun, în mod regulat, aceste informații la 
dispoziția Comisiei.

Dacă tarifarea în cazul costurilor de mediu 
determină venituri suplimentare, statele 
membre decid asupra modului de utilizare 
a acestora pentru dezvoltarea sectorului 
feroviar. Autoritățile competente păstrează 
informațiile necesare pentru a se asigura că 
se poate identifica originea tarifării 
costurilor de mediu și că utilizarea acesteia 
poate fi urmărită. Statele membre pun, în 
mod regulat, aceste informații la dispoziția 
Comisiei.

Or. fr
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Amendamentul 531
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 31 - alineatul 5 - paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă tarifarea în cazul costurilor de mediu 
determină venituri suplimentare, statele 
membre decid asupra modul de utilizare a 
acestora. Autoritățile competente păstrează 
informațiile necesare pentru a se asigura că 
se poate identifica originea tarifării 
costurilor de mediu și că utilizarea acesteia 
poate fi urmărită. Statele membre pun, în 
mod regulat, aceste informații la dispoziția 
Comisiei.

Dacă tarifarea în cazul costurilor de mediu 
determină venituri suplimentare, acestea 
vor fi alocate de către statele membre 
îmbunătățirii infrastructurii feroviare. 
Autoritățile competente păstrează 
informațiile necesare pentru a se asigura că 
se poate identifica originea tarifării 
costurilor de mediu și că utilizarea acesteia 
poate fi urmărită. Statele membre pun, în 
mod regulat, aceste informații la dispoziția 
Comisiei.

Or. es

Justificare

Dat fiind că una dintre problemele importante este lipsa de investiții în rețeaua feroviară din 
partea statelor membre, este logic ca veniturile generate să poată fi realocate aceleiași 
infrastructuri, în vederea îmbunătățirii acesteia.

Amendamentul 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a). Pentru a încuraja reducerea 
zgomotului la sursă, normele UE privind 
cofinanțarea ar trebui modificate astfel 
încât să permită cofinanțarea 
postechipării materialului rulant, iar 
normele privind ajutorul de stat ar trebui 
adaptate în consecință.

Or. en
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Justificare

Acestea sunt cifre care sugerează că se pot face economii substanțiale prin investirea în cele 
mai recente tehnologii de reducere a zgomotului la sursă, în comparație cu măsurile de 
protecție împotriva zgomotului. Costul pentru „tehnologia la sursă” este de aproximativ 3-4 
ori mai eficient în comparație cu măsurile de protecție.

Amendamentul 533
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Furnizarea serviciilor menționate în 
anexa III punctul 2 nu face obiectul 
prezentului articol. În orice caz tariful 
perceput pentru aceste servicii nu trebuie 
să depășească costul furnizării lor, plus 
un profit rezonabil.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu se prevede nicio distincție la nivelul asigurării accesului și al utilizării, dacă este necesar, 
al serviciilor enumerate în anexa III: fiecare furnizor de servicii feroviare, inclusiv 
administratorul de infrastructură, are dreptul de a primi tariful corespunzător pentru 
serviciul prestat.

Amendamentul 534
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8). În situația în care serviciile 
menționate în anexa III punctele 3 și 4 ca 
prestații suplimentare și auxiliare sunt 
oferite de un singur furnizor, tariful 
perceput pentru respectivul serviciu nu 

eliminat



AM\870643RO.doc 49/167 PE467.167v01-00

RO

depășește costul prestației, plus un profit 
rezonabil.

Or. en

Justificare

Nu se prevede nicio distincție la nivelul asigurării accesului și al utilizării, dacă este necesar, 
al serviciilor enumerate în anexa III: fiecare furnizor de servicii feroviare, inclusiv 
administratorul de infrastructură, are dreptul de a primi tariful corespunzător pentru 
serviciul prestat.

Amendamentul 535
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1). Pentru recuperarea în totalitate a 
costurilor suportate de către 
administratorul infrastructurii, dacă piața 
permite, un stat membru poate majora 
prețurile pe baza unor principii eficiente, 
transparente și nediscriminatorii, 
garantând totodată în special 
competitivitatea optimă a transportului 
feroviar internațional de marfă. Sistemul 
de tarifare respectă sporurile de 
productivitate realizate de întreprinderile 
feroviare.

eliminat

Totuși, nivelul tarifelor nu trebuie să 
excludă utilizarea infrastructurii de către 
segmentele de piață care pot plăti cel 
puțin costul suportat direct ca urmare a 
exploatării serviciilor de transport 
feroviar, plus un indice de rentabilitate 
dacă piața se pretează la aceasta.
Aceste segmente de piață sunt stabilite în 
conformitate cu criteriile prevăzute în 
anexa VIII punctul 3, sub rezerva 
aprobării prealabile a organismului de 
reglementare. În cazul segmentelor de 
piață unde nu există trafic, majorările nu 
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se includ în sistemul de tarifare.
Punctul 3 al anexei VIII poate fi 
modificat, în funcție de experiența 
dobândită, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 60

Or. en

Justificare

Tarifele pentru utilizarea infrastructurii stabilite la nivelul costurilor directe nu pot acoperi 
toate cheltuielile administratorului de infrastructură. Prin urmare, nivelul de tarifare pe care 
îl poate suporta piața pentru fiecare segment de piață nu trebuie considerat drept o excepție, 
dar va reprezenta unul dintre principiile de bază ale tarifării. Așadar, textul referitor la 
majorări trebuie mutat de la articolul 32.1 (excepții) la articolul 31.3 (principii de tarifare de 
bază).

Amendamentul 536
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru recuperarea în totalitate a costurilor 
suportate de către administratorul 
infrastructurii, dacă piața permite, un stat 
membru poate majora prețurile pe baza 
unor principii eficiente, transparente și 
nediscriminatorii, garantând totodată în 
special competitivitatea optimă a
transportului feroviar internațional de 
marfă. Sistemul de tarifare respectă 
sporurile de productivitate realizate de 
întreprinderile feroviare.

Pentru recuperarea în totalitate a costurilor 
suportate de către administratorul 
infrastructurii, un stat membru poate
autoriza administratorul de 
infrastructură, pentru un anumit segment 
de piață și dacă respectivul segment de 
piață permite, să majoreze prețurile pe 
baza unor principii eficiente, transparente 
și nediscriminatorii, garantând totodată 
competitivitatea optimă a sectorului 
feroviar.

Or. en

Amendamentul 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru recuperarea în totalitate a costurilor 
suportate de către administratorul 
infrastructurii, dacă piața permite, un stat 
membru poate majora prețurile pe baza 
unor principii eficiente, transparente și 
nediscriminatorii, garantând totodată în 
special competitivitatea optimă a 
transportului feroviar internațional de 
marfă. Sistemul de tarifare respectă 
sporurile de productivitate realizate de 
întreprinderile feroviare.

Pentru recuperarea în totalitate a costurilor 
suportate de către administratorul 
infrastructurii, dacă segmentul de piață
permite, un stat membru poate permite 
administratorului infrastructurii să 
majoreze prețurile pe baza unor principii 
eficiente, transparente și nediscriminatorii, 
garantând totodată în special 
competitivitatea optimă a transportului 
feroviar internațional de marfă. Sistemul de 
tarifare respectă sporurile de productivitate 
realizate de întreprinderile feroviare.

Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament sunt clarificate rolurile diferiților actori și este indicat faptul că 
aplicarea acestei proceduri trebuie realizată pe segment de piață.

Amendamentul 538
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru recuperarea în totalitate a costurilor 
suportate de către administratorul 
infrastructurii, dacă piața permite, un stat 
membru poate majora prețurile pe baza 
unor principii eficiente, transparente și 
nediscriminatorii, garantând totodată în 
special competitivitatea optimă a
transportului feroviar internațional de 
marfă. Sistemul de tarifare respectă 
sporurile de productivitate realizate de 
întreprinderile feroviare.

Pentru recuperarea în totalitate a costurilor 
suportate de către administratorul 
infrastructurii, un stat membru poate
autoriza administratorul de 
infrastructură, pentru un anumit segment 
al pieței de servicii feroviare și în cazul în 
care condițiile în cauză permit, să 
majoreze prețurile pe baza unor principii 
eficiente, transparente și nediscriminatorii, 
garantând totodată eficiența optimă a
sectorului feroviar. Sistemul de tarifare 
respectă sporurile de productivitate 
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realizate de întreprinderile feroviare.

Or. en

Justificare

În statele membre ale UE se aplică modele diferite de tarifare pentru utilizarea infrastructurii 
feroviare. cu autorizația statului membru, administratorul de infrastructură poate aplica 
majorări în vederea eficientizării și optimizării rețelei feroviare, astfel cum se prevede la 
articolul 26.

Amendamentul 539
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste segmente de piață sunt stabilite în 
conformitate cu criteriile prevăzute în
anexa VIII punctul 3, sub rezerva aprobării 
prealabile a organismului de reglementare. 
În cazul segmentelor de piață unde nu 
există trafic, majorările nu se includ în 
sistemul de tarifare.

Aceste segmente de piață sunt stabilite în 
conformitate cu anexa VIII punctul 3, după 
analiza perechilor enumerate în 
respectiva anexă și reținerea celor 
relevante, sub rezerva aprobării prealabile 
a organismului de reglementare. În cazul 
segmentelor de piață unde nu există trafic, 
majorările nu se includ în sistemul de 
tarifare.

Or. en

Amendamentul 540
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste segmente de piață sunt stabilite în 
conformitate cu criteriile prevăzute în 
anexa VIII punctul 3, sub rezerva 
aprobării prealabile a organismului de 

Aceste segmente de piață feroviară și 
majorările corespunzătoare propuse sunt 
stabilite în conformitate cu procedura 
prevăzută în anexa VIII punctul 3. În cazul 
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reglementare. În cazul segmentelor de 
piață unde nu există trafic, majorările nu se 
includ în sistemul de tarifare.

segmentelor de piață unde nu există trafic, 
majorările nu se includ inițial în sistemul 
de tarifare.

Or. en

Justificare

Pentru a proteja segmentele feroviare în care, inițial, nu există trafic, majorările trebuie să 
fie nule, urmând ca acestea să fie crescute dacă traficul se dezvoltă și segmentul permite 
această creștere.

Amendamentul 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctul 3 al anexei VIII poate fi 
modificat, 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 542
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctul 3 al anexei VIII poate fi 
modificat, 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 543
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trenurile echipate cu sistemul european de 
control al trenurilor (ETCS), care circulă 
pe linii echipate cu sisteme naționale de 
control-comandă și de semnalizare, 
beneficiază de o reducere temporară a 
tarifului de utilizare a infrastructurii, în 
conformitate cu anexa VIII punctul 5.

Trenurile echipate cu sistemul european de 
control al trenurilor (ETCS), care circulă 
pe linii echipate cu sisteme naționale de 
control-comandă și de semnalizare, 
beneficiază de o reducere temporară a 
tarifului de utilizare a infrastructurii, în 
conformitate cu anexa VIII punctul 5.
Administratorul infrastructurii poate 
garanta că această reducere nu determină 
pierderi ale veniturilor. Această reducere 
se compensează prin creșterea tarifelor pe 
aceeași linie feroviară pentru trenurile 
care nu sunt echipate cu ETCS.

Or. fr

Justificare

Echiparea trenurilor cu sistemul ETCS ar trebui sprijinită printr-un sistem de bonus-malus 
care să nu conducă la reducerea resurselor pentru administratorul infrastructurii. Pentru 
implementarea sistemului de bonus-malus se preferă o abordare în funcție de linia feroviară. 
Pe de altă parte, nu este necesar să se acorde Comisiei capacități de acțiune unilaterală.
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Amendamentul 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Trenurile echipate cu sistemul european 
de control al trenurilor (ETCS), care 
circulă pe linii echipate cu sisteme 
naționale de control-comandă și de 
semnalizare, beneficiază de o reducere 
temporară a tarifului de utilizare a 
infrastructurii, în conformitate cu anexa 
VIII punctul 5.

3. Trenurile echipate cu sistemul european 
de control al trenurilor (ETCS), care 
circulă pe linii echipate cu sisteme 
naționale de control-comandă și de 
semnalizare, beneficiază de o reducere 
temporară a tarifului de utilizare a 
infrastructurii pe liniile cuprinse în Planul 
european de desfășurare, pe care a fost 
instalat sistemul ERTMS.

Or. pl

Amendamentul 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctul 5 al anexei VIII poate fi 
modificat, 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.
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Amendamentul 546
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctul 5 al anexei VIII poate fi 
modificat, 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 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele de tarifare a infrastructurii 
încurajează întreprinderile feroviare și 
administratorul infrastructurii să reducă 
perturbările și să îmbunătățească 
performanțele rețelei feroviare printr-un 
sistem de îmbunătățire a performanței. 
Acesta poate conține sancțiuni pentru 
acțiunile care perturbă exploatarea rețelei, 
compensații pentru întreprinderile care au 
avut de suferit din cauza perturbării și 
prime care recompensează depășirea 
performanțelor.

(1) Sistemele de tarifare a infrastructurii 
încurajează întreprinderile feroviare și 
administratorul infrastructurii să reducă 
perturbările și să îmbunătățească 
performanțele rețelei feroviare printr-un 
sistem de îmbunătățire a performanței. 
Acesta poate conține sancțiuni pentru 
acțiunile care perturbă exploatarea rețelei, 
compensații pentru întreprinderile care au 
avut de suferit din cauza perturbării și 
prime care recompensează depășirea 
performanțelor, fără a aduce atingere 
normelor privind răspunderea aflate în 
vigoare.

Or. en
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Justificare

Sistemele de îmbunătățire a performanțelor nu sunt corelate cu normele privind răspunderea 
– adică drepturile călătorilor sau aranjamente privind calitatea mărfii.

Amendamentul 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia va evalua lista indicativă de 
principii de bază privind sistemul de 
îmbunătățire a performanțelor 
infrastructurii feroviare, din anexa VIII 
punctul 4, după o perioadă de 4 ani.

Or. en

Justificare

Indicatorii de performanță pot evolua în timp și au fost deja adaptați de însuși sectorul 
feroviar. Revizuirea indicatorilor ar asigura că evoluțiile pieței sunt luate în considerare.

Amendamentul 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiile de bază ale sistemului de 
performanță enumerate în anexa VIII 
punctul 4 se aplică întregii rețele.

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. 
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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 550
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctul 4 al anexei VIII poate fi 
modificat, în funcție de experiența 
dobândită, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 60

eliminat

Or. fr

Justificare

După mutarea principalelor elemente ale anexei VIII punctul 4 în textul principal, anexa 
conține elemente mai detaliate ale sistemului de performanță, care nu pot fi modificate de 
către Comisie sub pretextul asigurării unui grad suficient de flexibilitate.

Amendamentul 551
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctul 4 al anexei VIII poate fi 
modificat, 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.
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Amendamentul 552
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Administratorii infrastructurilor pot 
percepe un tarif corespunzător pentru 
capacitatea alocată, dar neutilizată. Acest 
tarif încurajează utilizarea eficientă a 
capacităților. Dacă există mai mult de un 
solicitant pentru o trasă ce urmează a fi 
alocată în cadrul exercițiului de stabilire a 
graficului anual, se percepe un tarif de 
rezervare.

Administratorii infrastructurilor pot 
percepe un tarif corespunzător pentru 
capacitatea alocată, dar neutilizată. Acest 
tarif încurajează utilizarea eficientă a 
capacităților. Dacă există doi sau mai 
mulți candidați solicită suprapunerea 
traseelor ce urmează a fi alocate în cadrul 
exercițiului de stabilire a graficului anual, 
se percepe un tarif de rezervare
candidatului care nu a fost folosit partea 
din traseu sau tot traseul care i-a fost 
alocat.

Or. en

Justificare

În cazul în care mai multe candidați solicită o trasă, se percepe un tarif de rezervare numai în 
situație în care trasa este alocată unui candidat care nu o folosește.

Amendamentul 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care un solicitant 
intenționează să solicite o capacitate de 
infrastructură în vederea prestării unui 
serviciu de transport internațional de 
călători, astfel cum este definit la articolul 
2, acesta trebuie să informeze 
administratorii de infrastructură și 
organismele de reglementare respective. 

(4) În cazul în care un solicitant 
intenționează să solicite o capacitate de 
infrastructură în vederea prestării unui 
serviciu de transport internațional și/sau 
intern de călători, astfel cum este definit la 
articolul 2, acesta trebuie să informeze 
administratorii de infrastructură și 
organismele de reglementare respective. 
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Pentru ca aceștia să poată evalua dacă 
scopul serviciului internațional este de a 
transporta călători între stații situate în 
state membre diferite și care este 
potențialului impact economic asupra 
contractelor de servicii publice existente, 
organismele de reglementare trebuie să se 
asigure că sunt informate toate autoritățile 
competente care au atribuit un serviciu 
feroviar de călători pe ruta respectivă, 
definit într-un contract de servicii publice, 
toate celelalte autorități competente 
interesate care au dreptul de a limita 
accesul în temeiul articolului 9 alineatul 
(3), precum și toate întreprinderile 
feroviare care execută contractul de servicii 
publice pe ruta serviciului de transport 
internațional de călători respectiv.

Pentru ca aceștia să poată evalua care este 
potențialului impact economic asupra 
contractelor de servicii publice existente, 
organismele de reglementare trebuie să se 
asigure că sunt informate toate autoritățile 
competente care au atribuit un serviciu 
feroviar de călători pe ruta respectivă, 
definit într-un contract de servicii publice, 
toate celelalte autorități competente 
interesate care au dreptul de a limita 
accesul în temeiul articolului 9 alineatul 
(3), precum și toate întreprinderile 
feroviare care execută contractul de servicii 
publice pe ruta serviciului de transport 
internațional și/sau intern de călători 
respectiv.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop luarea în considerare a deschiderii la concurența 
serviciilor de transport național de călători.

Amendamentul 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că reprezentanții 
administratorilor de infrastructură ale căror 
decizii de alocare au impact asupra altor 
administratori de infrastructură se asociază 
pentru coordonarea alocării sau pentru 
alocarea tuturor capacităților de 
infrastructură relevante la nivel 
internațional, fără a aduce atingere 
reglementărilor specifice din legislația 
Uniunii în materie de rețele feroviare 
orientate pe transportul de marfă. 
Reprezentanți corespunzători ai 

Statele membre se asigură că reprezentanții 
administratorilor de infrastructură ale căror 
decizii de alocare au impact asupra altor 
administratori de infrastructură se asociază 
pentru coordonarea alocării sau pentru 
alocarea tuturor capacităților de 
infrastructură relevante la nivel 
internațional, fără a aduce atingere 
reglementărilor specifice din legislația 
Uniunii în materie de rețele feroviare 
orientate pe transportul de marfă. Acești 
reprezentanți asigură că lista 
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administratorilor de infrastructuri din țări 
terțe pot fi asociați acestor proceduri.

participanților, metodele de operare și 
toate criteriile utilizate pentru evaluarea și 
alocarea capacităților de infrastructură 
sunt făcute publice. Reprezentanți 
corespunzători ai administratorilor de 
infrastructuri din țări terțe pot fi asociați 
acestor proceduri.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop integrarea alineatului (4) al articolului 40 în alineatul (1) 
al aceluiași articol.

Amendamentul 555
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și reprezentanții organismelor 
de reglementare, care cooperează conform 
articolului 57, sunt informați cu privire la 
organizarea întrunirilor care au ca temă 
elaborarea de principii și practici comune 
de alocare a capacităților de infrastructură 
și sunt invitați să participe la acestea în 
calitate de observatori. În cazul sistemelor 
de alocare bazate pe tehnologia 
informației, organismele de reglementare 
primesc de la aceste sisteme informații 
suficiente ca să le permită să își desfășoare 
supravegherea reglementară în 
conformitate cu dispozițiile articolului 56.

(2) Comisia și reprezentanții organismelor 
de reglementare, care cooperează conform 
articolului 57, sunt informați cu privire la 
organizarea întrunirilor care au ca temă 
elaborarea de principii și practici comune 
de alocare a capacităților de infrastructură. 
În cazul sistemelor de alocare bazate pe 
tehnologia informației, organismele de 
reglementare primesc de la aceste sisteme 
informații suficiente ca să le permită să își 
desfășoare supravegherea reglementară în 
conformitate cu dispozițiile articolului 56.

Or. en

Justificare

Textul propunerii Comisiei prevede un grad prea ridicat de intervenție din partea Comisiei și 
a organismelor de reglementare în cadrul activităților asociațiilor de administratori de 
infrastructură, prin urmare, ar trebui trasă o linie mai clară între rolul de 
supraveghetor/observator al organismului de reglementare și mediul de afaceri.
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Amendamentul 556
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și reprezentanții organismelor 
de reglementare, care cooperează conform 
articolului 57, sunt informați cu privire la 
organizarea întrunirilor care au ca temă 
elaborarea de principii și practici comune 
de alocare a capacităților de infrastructură 
și sunt invitați să participe la acestea. În 
cazul sistemelor de alocare bazate pe 
tehnologia informației, organismele de 
reglementare primesc de la aceste sisteme 
informații suficiente ca să le permită să își 
desfășoare supravegherea reglementară în 
conformitate cu dispozițiile articolului 56.

(2) Comisia și reprezentanții organismelor 
de reglementare, care cooperează conform 
articolului 57, sunt informați cu privire la 
principiile și practicile comune de alocare 
a capacităților de infrastructură. În cazul 
sistemelor de alocare bazate pe tehnologia 
informației, organismele de reglementare 
primesc de la aceste sisteme informații 
suficiente ca să le permită să își desfășoare 
supravegherea reglementară în 
conformitate cu dispozițiile articolului 56.

Or. fr

Justificare

Sistemul juridic aplicabil în Uniunea Europeană permite întreprinderilor să își organizeze 
activitățile în mod liber, fără a fi obligate să invite observatori. Comisia și organismele de 
reglementare sunt informate cu privire la deciziile luate de întreprinderi.

Amendamentul 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și reprezentanții organismelor 
de reglementare, care cooperează conform 
articolului 57, sunt informați cu privire la 
organizarea întrunirilor care au ca temă 
elaborarea de principii și practici comune 
de alocare a capacităților de infrastructură 

(2) Comisia și reprezentanții organismelor 
de reglementare, care cooperează conform 
articolului 57, sunt informați cu privire la 
organizarea întrunirilor care au ca temă 
principiile și practicile comune de alocare 
a capacităților de infrastructură. În cazul 
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și sunt invitați să participe la acestea în 
calitate de observatori. În cazul sistemelor 
de alocare bazate pe tehnologia 
informației, organismele de reglementare 
primesc de la aceste sisteme informații 
suficiente ca să le permită să își desfășoare 
supravegherea reglementară în 
conformitate cu dispozițiile articolului 56.

sistemelor de alocare bazate pe tehnologia 
informației, organismele de reglementare 
primesc de la aceste sisteme informații 
suficiente ca să le permită să își desfășoare 
supravegherea reglementară în 
conformitate cu dispozițiile articolului 56.

Or. en

Justificare

Comisia, precum și organismele de reglementare, trebuie să fie bine informate, dar nu trebuie 
să participe la procesul decizional al întreprinderii. 

Amendamentul 558
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și reprezentanții organismelor 
de reglementare, care cooperează conform 
articolului 57, sunt informați cu privire la 
organizarea întrunirilor care au ca temă 
elaborarea de principii și practici comune 
de alocare a capacităților de infrastructură 
și sunt invitați să participe la acestea în 
calitate de observatori. În cazul sistemelor 
de alocare bazate pe tehnologia 
informației, organismele de reglementare 
primesc de la aceste sisteme informații 
suficiente ca să le permită să își desfășoare 
supravegherea reglementară în 
conformitate cu dispozițiile articolului 56.

(2) Comisia și reprezentanții organismelor 
de reglementare, care cooperează conform 
articolului 57, sunt informați cu privire la 
organizarea întrunirilor care au ca temă 
elaborarea de principii și practici comune 
de alocare a capacităților de infrastructură.
În cazul sistemelor de alocare bazate pe 
tehnologia informației, organismele de 
reglementare primesc de la aceste sisteme 
informații suficiente ca să le permită să își 
desfășoare supravegherea reglementară în 
conformitate cu dispozițiile articolului 56.

Or. en

Justificare

Comisia Europeană și organismele de reglementare au roluri diferite; controlul, găsirea de 
soluții în calitate de arbitru și sancționarea sunt sarcinile lor, în timp ce deciziile strategice 
concurează unele cu celelalte, respectând pe deplin dispozițiile din această directivă.
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Amendamentul 559
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 40 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și reprezentanții organismelor 
de reglementare, care cooperează 
conform articolului 57, sunt informați cu 
privire la organizarea întrunirilor care au ca 
temă elaborarea de principii și practici 
comune de alocare a capacităților de 
infrastructură și sunt invitați să participe la 
acestea. În cazul sistemelor de alocare 
bazate pe tehnologia informației, 
organismele de reglementare primesc de la 
aceste sisteme informații suficiente ca să le 
permită să își desfășoare supravegherea 
reglementară în conformitate cu 
dispozițiile articolului 56. 

(2) Comisia este informată cu privire la 
organizarea întrunirilor care au ca temă 
elaborarea de principii și practici comune 
de alocare a capacităților de infrastructură 
și sunt invitați să participe la acestea în 
calitate de observator. În cazul sistemelor 
de alocare bazate pe tehnologia 
informației, organismele de reglementare 
primesc de la aceste sisteme informații 
suficiente ca să le permită să își desfășoare 
supravegherea reglementară în 
conformitate cu dispozițiile articolului 56 .

Or. es

Amendamentul 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La orice ședință sau altă activitate 
inițiată pentru a permite alocarea 
capacităților de infrastructură pentru 
serviciile de transport feroviar trans-rețele, 
deciziile sunt luate doar de către 
reprezentanții administratorilor 
infrastructurilor.

(3) La orice ședință sau altă activitate 
inițiată pentru a permite alocarea 
capacităților de infrastructură pentru 
serviciile de transport feroviar trans-rețele, 
deciziile sunt luate de către reprezentanții 
administratorilor infrastructurilor. În caz 
de dezacord între reprezentanții 
administratorilor de infrastructuri, 
rețeaua de organisme de gestionare, astfel 
cum este definită la articolul 57, poate fi 
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sesizată în scop de arbitraj.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează oferirea posibilității de intervenție a organismelor de control 
pentru arbitraj în caz de dezacord între administratorii de infrastructuri.

Amendamentul 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Participanții la cooperarea menționată 
la alineatul (1) se asigură că membrii săi, 
metodele sale de operare și toate criteriile 
importante utilizate pentru evaluarea și 
alocarea capacităților de infrastructură 
sunt făcute publice.

eliminat

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop mutarea alineatului la alineatul (1) al articolului 40.

Amendamentul 562
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 40 - alineatul 5 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lucrând în cooperare, în conformitate cu 
alineatul (1), administratorii 
infrastructurilor evaluează necesitățile și, în 
situația în care este cazul, pot propune și 
organiza trase internaționale pentru a 
facilita operarea trenurilor de marfă care 

Lucrând în cooperare, în conformitate cu 
alineatul (1), administratorii 
infrastructurilor evaluează necesitățile și, în 
situația în care este cazul, pot propune și 
organiza trase internaționale pentru a 
facilita operarea trenurilor de marfă care 
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fac obiectul unei cereri ad hoc, menționată 
la articolul 48.

fac obiectul unei cereri ad hoc, menționată 
la articolul 48. Această cooperare ar trebui 
să stabilească mecanismele care să 
permită limitarea termenului de răspuns 
la cel mult cinci zile lucrătoare, în cazul 
solicitărilor ad hoc adresate de serviciile 
feroviare internaționale.

Or. es

Justificare

Nu este clar dacă se menține, în acest caz, termenul de răspuns de cinci zile prevăzut la 
articolul 48.

Amendamentul 563
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot prevedea diferite 
norme pentru rețelele separate, din punct 
de vedere tehnologic, de rețeaua 
principală a UE, dacă este necesară 
cooperarea specifică cu privire la 
repartizarea capacităților infrastructurii 
pentru traficul care provine din sau se 
îndreaptă către țări terțe.

Or. en

Amendamentul 564
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot prevedea diferite 
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norme pentru rețelele separate, din punct 
de vedere tehnologic, de rețeaua 
principală a UE, dacă este necesară 
cooperarea specifică cu privire la 
repartizarea capacităților infrastructurii 
pentru traficul care provine din sau se 
îndreaptă către țări terțe.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește repartizarea capacității și coordonarea cu țările terțe, statele membre 
vizate – adică statele baltice – trebuie să fie îndreptățite să stabilească norme specifice care 
se aplică traficului de intrare sau de ieșire în și către țări terțe.

Amendamentul 565
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererile pentru obținerea unor 
capacități de infrastructură pot fi făcute de 
către solicitanți în sensul prezentei 
directive.

(1) Cererile pentru obținerea unor 
capacități de infrastructură pot fi făcute de 
către solicitanți. Pentru a utiliza această 
capacitate de infrastructură, și cu privire 
la rețeaua europeană feroviară pentru un 
transport de marfă competitiv, solicitanții 
desemnează o întreprindere feroviară care 
să încheie un acord cu administratorul de 
infrastructură în conformitate cu articolul 
28.

Or. fr

Justificare

Această modificare preia formularea utilizată în Regulamentul (UE) nr. 913/2010 privind 
rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv, pentru aceeași rețea și 
fără a urmări extinderea principiului.
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Amendamentul 566
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare care să stabilească 
detaliile procedurii care trebuie urmată în 
vederea punerii în aplicare a alineatului 
(2). 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

Control abuziv al Comisiei cu privire la chestiunile feroviare interne.

Amendamentul 567
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2010 se poate 
elabora un acord-cadru inițial cu o durată 
de 5 ani, care poate fi prelungit o singură 
dată, pe baza caracteristicilor capacității 
utilizate de către solicitanții care exploata 
serviciile înaintea datei de 1 ianuarie 2010, 
cu scopul de a ține cont de investițiile 
specializate sau de existența contractelor 
comerciale. Organismul de reglementare 
menționat la articolul 55 este responsabil 
cu autorizarea intrării în vigoare a unui 
astfel de acord.

Începând cu 1 ianuarie 2010 se poate 
elabora un acord-cadru inițial cu o durată 
de 5 ani, care poate fi prelungit o singură 
dată, pe baza caracteristicilor capacității 
utilizate de către solicitanții care exploata 
serviciile înaintea datei de 1 ianuarie 2010, 
cu scopul de a ține cont de investițiile 
specializate sau de existența contractelor 
comerciale.
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Or. en

Justificare

Dacă dorește, statul membru poate informa și consulta organismul de reglementare cu 
privire la acordul-cadru încheiat de administratorul de infrastructură și de un solicitant, în 
conformitate cu alineatul (1), însă autorizarea intrării în vigoare a unui astfel de acord nu 
intră în sfera de acțiune a organismului de reglementare decât dacă există o cerere specifică 
înaintată de alți solicitanți și în cazul unei dispute.

Amendamentul 568
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Administratorul infrastructurii respectă 
calendarul procesului de alocare stabilit în 
anexa IX.

Administratorul infrastructurii respectă 
calendarul procesului de alocare stabilit în 
anexa IX. Statele membre pot adopta 
programe diferite de repartizare a 
capacității pentru rețelele separate din 
punct de vedere tehnologic de rețeaua 
feroviară principală a UE și pot permite 
coordonarea cu rețelele feroviare ale 
țărilor terțe.

Or. en

Amendamentul 569
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr
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Justificare

Control abuziv al Comisiei cu privire la chestiunile feroviare interne.

Amendamentul 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IX 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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 43 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Administratorii infrastructurii convin 
de comun acord cu ceilalți administratori ai 
infrastructurii interesați asupra traselor 
internaționale ce urmează să fie incluse în 
graficul de circulație, înainte de a începe 
consultările asupra proiectului graficului de 
circulație. Se vor aduce modificări doar 
dacă este absolut necesar.

(2) Administratorii infrastructurii convin 
de comun acord cu ceilalți administratori ai 
infrastructurii interesați asupra traselor 
internaționale ce urmează să fie incluse în 
graficul de circulație, înainte de a începe 
consultările asupra proiectului graficului de 
circulație. Se vor aduce modificări doar 
dacă este absolut necesar și acestea trebuie 
să fie justificate în mod corespunzător.
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Or. es

Justificare

Acest lucru ar genera o creștere a gradului de transparență a gestiunii

Amendamentul 572
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Solicitanții cer capacități de 
infrastructură care străbat mai multe rețele 
adresând o cerere unui singur administrator 
al infrastructurii. Respectivului 
administrator al infrastructurii i se permite 
apoi să acționeze în numele solicitantului 
pentru a solicita capacitățile de la ceilalți 
administratori ai infrastructurii relevanți.

(4) Solicitanții pot cere capacități de 
infrastructură care străbat mai multe rețele 
adresând o cerere unui singur administrator 
al infrastructurii. Respectivului 
administrator al infrastructurii i se permite 
apoi să acționeze în numele solicitantului 
pentru a solicit capacitățile de la ceilalți 
administratori ai infrastructurii relevanți.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu Regulamentul privind coridoarele de transport de marfă, recent 
adoptat, în care nu se prevede obligația pentru solicitanți de a cere capacitate din partea 
unui singur administrator de infrastructură.

Amendamentul 573
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 45 - alineatul 4 - punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La cerere și într-un termen rezonabil și 
în timp util pentru procesul de coordonare 
menționat la articolul 46, administratorul 
infrastructurii pune în mod gratuit la 
dispoziția solicitanților următoarele 

(4) La cerere și într-un termen de maxim o 
lună de la atribuirea tronsoanelor 
feroviare și în timp util pentru procesul de 
coordonare menționat la articolul 46, 
administratorul infrastructurii pune în mod 
gratuit la dispoziția solicitanților 
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informații, în scris, spre analiză: următoarele informații, în scris, spre 
analiză:

Or. es

Justificare

Incertitudinea juridică pe care o implică stabilirea de criterii, precum „termen 
rezonabil”atenuează condițiile de securitate și de transparență impuse la literele (a)-(e). Prin 
urmare, este necesară stabilirea unor termene clare.

Amendamentul 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără să aducă atingere căilor de atac 
existente și articolului 56, în eventualitatea 
conflictelor în legătură cu alocarea 
capacităților de infrastructură, este pus la 
punct un sistem de soluționare a litigiilor 
pentru a rezolva rapid astfel de conflicte. 
Acest sistem se stabilește în documentul de 
referință al rețelei. Dacă se aplică acest 
sistem, trebuie luată o decizie în termen de 
10 zile lucrătoare.

(6) Fără să aducă atingere căilor de atac 
existente și dispozițiilor prezentei 
directive, în eventualitatea conflictelor în 
legătură cu alocarea capacităților de 
infrastructură, este pus la punct un sistem 
de soluționare a litigiilor pentru a rezolva 
rapid astfel de conflicte. Acest sistem se 
stabilește în documentul de referință al 
rețelei. Dacă se aplică acest sistem, trebuie 
luată o decizie în termen de 10 zile 
lucrătoare.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop luarea în considerare a dispozițiilor prezentei directive.

Amendamentul 575
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 47 - alineatul 4 - paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se asigura dezvoltarea unor 
servicii de transport corespunzătoare în 
acest cadru, în special pentru a satisface 
cerințele de serviciu public sau pentru a 
promova dezvoltarea transportului feroviar 
de marfă, statele membre pot lua, în 
condiții nediscriminatorii, orice măsuri 
necesare pentru a se asigura că astfel de 
servicii au prioritate la alocarea 
capacităților de infrastructură.

Pentru a se asigura dezvoltarea unor 
servicii de transport corespunzătoare în 
acest cadru, în special pentru a satisface 
cerințele de serviciu public sau pentru a 
promova dezvoltarea transportului feroviar 
de marfă și, în special, transportul 
internațional, statele membre pot lua, în 
condiții nediscriminatorii, orice măsuri 
necesare pentru a se asigura că astfel de 
servicii au prioritate la alocarea 
capacităților de infrastructură.

Or. es

Justificare

Dacă se dorește stimularea utilizării transportului feroviar la nivel european, trebuie să se 
acorde prioritate serviciilor feroviare internaționale.

Amendamentul 576
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 45 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru determinarea criteriilor de 
prioritate se acordă atenția necesară
importanței transportului de marfă și în 
special transportului internațional de 
marfă.

(5) Criteriile de prioritate vor include 
transportul de marfă și în special 
transportul internațional de marfă.

Or. es

Justificare

Expresia „se acordă atenția necesară importanței” este mult prea generală și ambiguă, iar în 
cazul în care Comisia dorește să stimuleze transportul feroviar de marfă și în special cel 
internațional, aceasta trebuie să precizeze clar acest lucru.
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Amendamentul 577
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 51 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de șase luni de la încheierea
analizei capacității, administratorul 
infrastructurii elaborează un plan de sporire 
a capacității.

(1) De îndată ce dispune de o analiză a 
capacității, administratorul infrastructurii 
elaborează un plan de sporire a capacității.

Or. es

Justificare

Acest lucru ar spori flexibilitatea și abilitatea de a acționa fără întârziere, ceea ce poate 
îmbunătăți serviciile oferite.

Amendamentul 578
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul poate necesita aprobarea prealabilă 
a statului membru respectiv. Organismul 
de reglementare menționat la articolul 55 
poate să emită un aviz referitor la 
adecvarea acțiunilor identificate în plan.

Planul poate necesita aprobarea prealabilă 
a statului membru respectiv.

Or. nl

Amendamentul 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul saturării unei rețele 
transeuropene sau al unei trase care are 
un efect semnificativ asupra unei sau mai 
multor rețele transeuropene, rețeaua de 
organisme de reglementare astfel cum 
este definită la articolul 57 emite un aviz 
cu privire la gradul de adecvare al 
măsurilor acestui plan.

Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament este prevăzută o posibilitate de consultare a rețelei de organisme 
de control în cazul în care unul sau mai multe rețele transeuropene ar fi afectate în mod 
semnificativ de o saturare.

Amendamentul 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special pentru infrastructura saturată, 
administratorul infrastructurii impune 
renunțarea la o trasă care, pe o perioadă de 
cel puțin o lună, a fost utilizată sub un 
anumit nivel care trebuie stabilit în 
documentul de referință al rețelei, dacă 
aceasta nu s-a datorat unor cauze de altă 
natură decât cea economică, independente 
de voința operatorului.

(2) În special pentru infrastructura saturată, 
administratorul infrastructurii impune 
renunțarea la trase care, pe o perioadă de 
cel puțin o lună, au fost utilizate sub un 
anumit nivel care trebuie stabilit în 
documentul de referință al rețelei, dacă 
aceasta nu s-a datorat unor cauze de altă 
natură decât cea economică, independente 
de voința operatorului. În prealabil, 
administratorul infrastructurii trebuie să 
consulte întreprinderea feroviară pentru a 
se informa cu privire la utilizarea 
insuficientă a acestor trase.

Or. fr
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Amendamentul 581
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 53 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Administratorul infrastructurii trebuie 
să informeze în timp util părțile interesate 
despre lucrările de întreținere neplanificate.

(3) Administratorul infrastructurii trebuie 
să informeze cu cel puțin o săptămână 
înainte părțile interesate despre lucrările de 
întreținere neplanificate.

Or. es

Justificare

Este logic ca părțile interesate să fie înștiințate cu privire la data de începere a lucrărilor de 
întreținere, astfel încât, în pofida faptului că acestea nu sunt planificate, să poată fi luate 
măsurile de precauție necesare.

Amendamentul 582
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 54 - alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a). Administratorii infrastructurii vor 
avea la dispoziție planuri de acțiune, în 
caz de accidente sau defecțiuni tehnice. 

Or. es

Justificare

Administratorii infrastructurii ar trebui să aibă la dispoziție planuri de acțiune, în caz de 
accidente sau defecțiuni tehnice. Aceste planuri ar contribui la elaborarea mai eficientă și 
mai rapidă a planurilor de intervenție, care ar trebui să fie diseminate, drept exemplu de 
bune practici, în rândul tuturor administratorilor de infrastructură.

Amendamentul 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin



AM\870643RO.doc 77/167 PE467.167v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot cere 
întreprinderilor feroviare să se implice în 
aplicarea și monitorizarea conformității 
lor cu standardele și regulile de siguranță.

(3) Cu excepția cazurilor de forță majoră, 
și anume în cazuri de lucrări urgente și 
esențiale pentru securitate, o trasă alocată 
unui transport feroviar de marfă în 
temeiul prezentului articol nu poate fi 
anulată mai puțin de două luni înainte de 
ora stabilită în programul de serviciu în 
cazul în care solicitantul în cauză nu își 
dă acordul pentru o astfel de anulare. În 
astfel de cazuri, administratorul 
infrastructurii în cauză se străduiește să
ofere candidatului o trasă cu o calitate și
fiabilitate echivalente, pe care solicitantul 
are dreptul să o accepte sau să o refuze.
În acest ultim caz, are cel puțin dreptul la 
o rambursare a taxei corespunzătoare.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament prevede că, în cazul anulării trasei, cu excepția cazurilor de forță 
majoră, sunt necesare cel puțin soluții alternative sau rambursarea taxelor. Amendamentul 
preia și completează formularea inclusă deja în Regulamentul privind coridoarele de 
transport feroviar de marfă [Regulamentul (UE) nr. 913/2010].

Amendamentul 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Secțiunea 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de reglementare Organismele de reglementare

Or. fr
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Justificare

Utilizarea pluralului este mai adaptată, întrucât secțiunea vizează organisme naționale de 
reglementare reunite în cadrul unei rețele.

Amendamentul 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 55 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de reglementare Organismele de reglementare naționale

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop clarificarea titlului articolului 55, având în vedere 
modificările articolului 57.

Amendamentul 586
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează un 
organism național unic de reglementare în 
sectorul feroviar. Acest organism, este o 
autoritate autonomă, distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă de orice altă 
autoritate publică în termeni organizatorici, 
funcționali, ierarhici și decizionali. În egală 
măsură, acesta este 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 sau de orice solicitant. În plus, 
organismul trebuie să fie independent din 

(1) Fiecare stat membru înființează un 
organism național unic de reglementare în 
sectorul feroviar. Acest organism, este o 
autoritate autonomă, distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă de orice altă 
autoritate publică în termeni organizatorici, 
funcționali, ierarhici și decizionali. În egală 
măsură, acesta este 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 sau de orice solicitant. În plus, 
organismul trebuie să fie independent din 
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punct de vedere funcțional față de orice 
autoritate competentă implicată în 
acordarea unui contract de serviciu public.

punct de vedere funcțional față de orice 
autoritate competentă implicată în 
acordarea unui contract de serviciu public.
Organismul național de reglementare 
trebuie să dețină capacitatea 
administrativă necesară, din punctul de 
vedere al personalului și al resurselor, 
pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost 
atribuite prin articolul 56. Nivelul necesar 
de personal ar trebui să depindă direct de 
nevoile pieței și să varieze în consecință.

Or. en

Justificare

Independența, resursele și personalul organismului de reglementare sunt fundamentale 
pentru funcționarea acestuia și pentru capacitatea sa de a soluționa plângerile. Nivelul 
necesar de personal ar trebui să fie direct legat de nevoile pieței și să varieze în consecință.

Amendamentul 587
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează un 
organism național unic de reglementare în 
sectorul feroviar. Acest organism, este o 
autoritate autonomă, distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă de orice altă 
autoritate publică în termeni organizatorici, 
funcționali, ierarhici și decizionali. În egală 
măsură, acesta este 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 sau de orice 
solicitant. În plus, organismul trebuie să 
fie independent din punct de vedere 
funcțional față de orice autoritate 
competentă implicată în acordarea unui 

(1) Fiecare stat membru înființează o 
autoritate națională unică de reglementare 
în sectorul feroviar. Această autoritate este 
o autoritate autonomă și distinctă din punct 
de vedere juridic și independentă de orice 
altă autoritate publică în termeni 
organizatorici, funcționali, ierarhici și 
decizionali. În egală măsură, aceasta este 
independentă, 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 sau de orice solicitant. În plus, 
autoritatea trebuie să fie independentă din 
punct de vedere funcțional față de orice 
autoritate competentă implicată în 
acordarea unui contract de serviciu public.
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contract de serviciu public. Autoritatea de reglementare deține o 
capacitate organizatorică suficientă 
pentru a îndeplini atribuțiile care îi sunt 
conferite de articolul 56.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament reia dispozițiile menționate anterior cu privire la rolul și misiunile 
unei autorități de reglementare în cadrul punerii în aplicare a serviciilor de interes general.

Amendamentul 588
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 55 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează un 
organism național unic de reglementare în 
sectorul feroviar. Acest organism, este o 
autoritate autonomă, distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă de orice altă 
autoritate publică în termeni organizatorici, 
funcționali, ierarhici și decizionali. În egală 
măsură, acesta este 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 sau de orice solicitant. În plus, 
organismul trebuie să fie independent din 
punct de vedere funcțional față de orice 
autoritate competentă implicată în 
acordarea unui contract de serviciu public.

(1) Fiecare stat membru înființează un 
organism național unic de reglementare în 
sectorul feroviar. Acest organism, este o 
autoritate autonomă, distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă de orice altă 
autoritate publică în termeni organizatorici, 
funcționali, ierarhici și decizionali. În egală 
măsură, acesta este 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 sau de orice solicitant. În plus, 
organismul trebuie să fie independent din 
punct de vedere funcțional față de orice 
autoritate competentă implicată în 
acordarea unui contract de serviciu public.
Organismul de reglementare dispune de 
resursele umane și materiale necesare în 
vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
atribuite în conformitate cu articolul 56.

Or. de
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Justificare

Pentru a-și putea îndeplini sarcinile și a putea funcționa eficient, organismul de reglementare 
trebuie să dispună de resursele umane și materiale necesare.

Amendamentul 589
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează un 
organism național unic de reglementare în 
sectorul feroviar. Acest organism, este o 
autoritate autonomă, distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă de orice altă 
autoritate publică în termeni organizatorici, 
funcționali, ierarhici și decizionali. În egală 
măsură, acesta este 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 sau de orice solicitant. În plus, 
organismul trebuie să fie independent din 
punct de vedere funcțional față de orice 
autoritate competentă implicată în 
acordarea unui contract de serviciu public.

(1) Fiecare stat membru înființează un 
organism național unic de reglementare în 
sectorul feroviar. Acest organism, este o 
autoritate autonomă, distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă de orice altă 
autoritate publică în termeni organizatorici, 
funcționali, ierarhici și decizionali. În egală 
măsură, acesta este independent, în ceea ce 
privește organizarea și finanțarea, 
structura juridică și luarea de decizii, de 
orice administrator de infrastructură, de 
organismul de tarifare, de organismul de 
alocare sau de orice solicitant. În plus, 
organismul trebuie să fie independent din 
punct de vedere funcțional față de orice 
autoritate competentă implicată în 
acordarea unui contract de serviciu public.

Or. en

Amendamentul 590
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Organismul de reglementare are 
obligația să decidă în privința plângerilor 
și să ia măsuri pentru a remedia situația 
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în termen de maximum o lună de la 
primirea tuturor informațiilor. În cazul în 
care se formulează o contestație împotriva 
refuzului de acordare de capacități de 
infrastructură sau împotriva termenilor 
unei oferte de capacitate, organismul de 
reglementare fie confirmă faptul că 
decizia administratorului infrastructurii 
rămâne neschimbată, fie cere modificarea 
deciziei respective conform indicațiilor 
oferite de organismul de reglementare.

Or. de

Justificare

Un criteriu esențial pentru un organism de reglementare eficient îl reprezintă perioada de 
timp de care acesta are nevoie pentru a lua decizii. Prin urmare, deciziile și, dacă este cazul, 
măsurile corective ar trebui luate în termen de o lună.

Amendamentul 591
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți de către parlamentul 
competent pentru un mandat fix, cu 
posibilitatea de reînnoire, în temeiul unor 
reguli clare care garantează independența 
organismului. Aceștia sunt selectați dintre 
persoane care nu au deținut și nu dețin, 
direct sau indirect, pe o perioadă de trei ani 
înainte de numirea lor pe post și pe toată 
durata mandatului lor, nicio poziție sau 
responsabilitate profesională, interese ori 
relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate. După încheierea 
mandatului, aceștia nu trebuie să dețină 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
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trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

reglementate timp de cel puțin trei ani. 
Aceștia au autoritate deplină asupra 
recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

Or. en

Justificare

Pentru a adapta structura instituțională națională a fiecărui stat membru.

Amendamentul 592
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
autorității de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

Or. fr

Justificare

Nu este cazul să se abordeze modalitățile de numire, responsabilitate care le revine statelor 
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membre.

Amendamentul 593
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au 
deținut și nu dețin, direct sau indirect, pe 
o perioadă de trei ani înainte de numirea 
lor pe post și pe toată durata mandatului 
lor, nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia
trebuie să acționeze în condiții de 
independență totală față de interesele 
pieței sectorului feroviar și nu pot în 
niciun caz să fie influențate de 
instrucțiunile unui guvern sau ale unei 
întreprinderi private sau publice. După 
încheierea mandatului, aceștia nu trebuie să 
dețină nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate timp de o perioadă 
rezonabilă. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

Or. fr

Justificare

Trebuie asigurată independența personalului organismului de reglementare. Cu toate 
acestea, condiții prea dure, precum durata de trei ani înainte și după numirea acestora la 
organismul de reglementare unde solicitanții nu pot avea legătură cu sectorul feroviar, va 
duce la imposibilitatea unor state membre de a găsi solicitanți cu o experiență și formare 
suficiente pentru aceste competențe specializate.

Amendamentul 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet
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Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți de către parlamentul 
național împreună cu instanțele de 
contencios administrativ și/sau judiciare, 
precum și cu adunările consultative 
naționale pentru un mandat fix irevocabil, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

Or. fr

Amendamentul 595
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 55 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți și confirmați de către 
parlamentul național pentru un mandat 
fix, cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
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independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

Or. de

Justificare

Alegerea președintelui și a consiliului de conducere al organismului de reglementare din 
sectorul feroviar reprezintă decizii politice importante, care, pentru a se asigura legitimitatea 
maximă, ar trebui să fie confirmată de parlamentul național.

Amendamentul 596
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți de către parlamentul 
național pentru un mandat fix, cu 
posibilitatea de reînnoire, în temeiul unor 
reguli clare care garantează independența 
organismului. Aceștia sunt selectați dintre 
persoane care nu au deținut și nu dețin, 
direct sau indirect, pe o perioadă 
rezonabilă înainte de numirea lor pe post și 
în mod explicit prezentând o declarație 
adecvată de interes pe toată durata
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cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

mandatului lor, nicio poziție sau 
responsabilitate profesională, interese ori 
relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate. După încheierea 
mandatului, aceștia nu trebuie să dețină 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate o perioadă rezonabilă de 
timp. Aceștia au autoritate deplină asupra 
recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare, în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en

Justificare

Statele membre poartă responsabilitatea, prin parlamentele lor naționale care sunt 
responsabile pentru transpunerea dispoziției prezentei directive, privind numirea 
președintelui și a consiliului de administrație ale organismului de reglementare: acestora li 
se va solicita semnarea unei declarații corespunzătoare de interes, indicând absența unei 
legături sau a unui interes în ceea ce privește actorii din sectorul feroviar.

Amendamentul 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți de către organismul 
competent din statul membru în cauză
pentru un mandat fix, cu posibilitatea de 
reînnoire, în temeiul unor reguli clare care 
garantează independența organismului. 
Aceștia sunt selectați dintre persoane care 
nu au deținut și nu dețin, direct sau 
indirect, pe o perioadă de trei ani înainte de 
numirea lor pe post și pe toată durata 
mandatului lor, nicio poziție sau 
responsabilitate profesională, interese ori 
relații de afaceri cu întreprinderile sau 
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aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

entitățile reglementate. După încheierea 
mandatului, aceștia nu trebuie să dețină 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate timp de cel puțin trei ani. 
Aceștia au autoritate deplină asupra 
recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

Or. pl

Justificare

Trebuie să se asigure libertatea de alegere a organismului care va numi președintele și 
consiliul de conducere responsabile pentru reglementarea sectorului feroviar, astfel încât să 
nu se încalce principiul subsidiarității. În multe țări, organismul de reglementare este o 
entitate guvernamentală, prin urmare, acesta nu poate fi numit, de exemplu, de către 
parlament.

Amendamentul 598
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 55 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt numiți pentru un mandat fix, 
cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
sau responsabilitate profesională, interese 

(3) Președintele și consiliul de conducere al 
organismului de reglementare din sectorul 
feroviar sunt desemnați și numiți de către 
instituțiile competente, pentru un mandat 
fix, cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul 
unor reguli clare care garantează 
independența organismului. Aceștia sunt 
selectați dintre persoane care nu au deținut 
și nu dețin, direct sau indirect, pe o 
perioadă de trei ani înainte de numirea lor 
pe post și pe toată durata mandatului lor, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interese ori relații de afaceri 
cu întreprinderile sau entitățile 
reglementate. După încheierea mandatului, 
aceștia nu trebuie să dețină nicio poziție 
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ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

sau responsabilitate profesională, interese 
ori relații de afaceri cu întreprinderile sau 
entitățile reglementate timp de cel puțin 
trei ani. Aceștia au autoritate deplină 
asupra recrutării și gestionării personalului 
organismului de reglementare.

Or. es

Justificare

Acest lucru ar respecta modului de funcționare a diferitelor sisteme instituționale din fiecare 
țară și regiune.

Amendamentul 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 56 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele organismului de 
reglementare

Competențele organismelor de 
reglementare

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop clarificarea titlului articolului 56.

Amendamentul 600
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 46 
alineatul (6), solicitantul are dreptul să 
conteste la organismul de reglementare în 
cazul în care consideră că nu a fost tratat 
echitabil, a fost discriminat sau a fost 

(1) Fără a aduce atingere articolului 46 
alineatul (6), solicitantul are dreptul să 
conteste la organismul de reglementare în 
cazul în care consideră că nu a fost tratat 
echitabil, a fost discriminat sau a fost 
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nedreptățit în orice fel și, în special, în 
legătură cu deciziile adoptate de către 
administratorul infrastructurii, sau, după 
caz, de către întreprinderea feroviară sau de 
către operatorul unei infrastructuri de 
servicii în ceea ce privește:

nedreptățit în orice fel din cauza deciziilor
adoptate de către administratorul 
infrastructurii, sau, după caz, de către 
întreprinderea feroviară sau de către 
operatorul unei infrastructuri de servicii 
feroviare și dacă apare o dispută în ceea 
ce privește:

Or. en

Justificare

Se subliniază faptul că dreptul de a introduce o acțiune la organismul de reglementare este 
garantat atunci când apare o dispută cauzată de o decizie discriminatorie sau neechitabilă.

Amendamentul 601
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Organismul de reglementare este 
obligat să ia hotărâri în privința 
plângerilor sau să acționeze de proprie 
inițiativă și să adopte măsuri pentru 
remedierea situației în termen de maxim 
două săptămâni. În cazul în care se 
formulează o contestație împotriva 
refuzului de acordare de capacități de 
infrastructură sau împotriva termenilor 
unei oferte de capacitate, organismul de 
reglementare fie confirmă faptul că 
hotărârea administratorului 
infrastructurii rămâne neschimbată, fie 
cere modificarea hotărârii respective 
conform indicațiilor date de organismul 
de reglementare.
Organismele de reglementare care nu 
respectă mandatul și termenele-limită vor 
fi plasate sub monitorizarea Comisiei 
Europene, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 63 alineatul (2).
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament servește la restructurarea articolelor cu privire la organismul de 
reglementare, în vederea îmbunătățirii calității. Acesta acoperă conținutul articolului 56 
alineatul (5) punctele 1 și 3. Solicităm scurtarea termenului de adoptare a deciziei de către 
organismul de reglementare la 2 săptămâni. Sugerăm, de asemenea, includerea unei 
proceduri de monitorizare în cazul în care organismul de reglementare nu respectă acest 
termen-limită din motive legate de lipsa de resurse, timp etc. Abordarea ideală ar fi 
înaintarea cazului către departamentul de reglementare european.

Amendamentul 602
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare are și 
competența de a monitoriza concurența de 
pe piețele de servicii feroviare și de a 
revizui literele (a) - (g) de la alineatul (1) 
din proprie inițiativă, în vederea prevenirii 
discriminării unor solicitanți. Organismul 
va verifica în special dacă documentul de 
referință al rețelei conține clauze 
discriminatorii sau creează puteri 
discreționare ale administratorului 
infrastructurii, care ar putea fi utilizate 
pentru discriminarea unor solicitanți. 
Organismul de reglementare deține o 
capacitate organizatorică suficientă pentru 
a îndeplini aceste sarcini.

(2) Organismul de reglementare are și 
competența de a monitoriza concurența de 
pe piețele de servicii feroviare și de a 
revizui literele (a) - (g) de la alineatul (1), 
în vederea prevenirii discriminării unor 
solicitanți. Organismul va verifica în 
special dacă documentul de referință al 
rețelei conține clauze discriminatorii sau 
creează puteri discreționare ale 
administratorului infrastructurii, care ar 
putea fi utilizate pentru discriminarea unor 
solicitanți. Organismul de reglementare 
deține o capacitate organizatorică 
suficientă pentru a îndeplini aceste sarcini.

Or. fr

Amendamentul 603
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 56 - alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare are și 
competența de a monitoriza concurența de 
pe piețele de servicii feroviare și de a 
revizui literele (a) - (g) de la alineatul (1) 
din proprie inițiativă, în vederea prevenirii 
discriminării unor solicitanți. Organismul 
va verifica în special dacă documentul de 
referință al rețelei conține clauze 
discriminatorii sau creează puteri 
discreționare ale administratorului 
infrastructurii, care ar putea fi utilizate 
pentru discriminarea unor solicitanți. 
Organismul de reglementare deține o 
capacitate organizatorică suficientă
pentru a îndeplini aceste sarcini.

(2) Organismul de reglementare are și 
competența de a monitoriza concurența de 
pe piețele de servicii feroviare și de a 
revizui literele (a) - (g) de la alineatul (1) 
din proprie inițiativă, în vederea prevenirii 
discriminării unor solicitanți. Organismul 
va verifica în special dacă documentul de 
referință al rețelei conține clauze 
discriminatorii sau creează puteri 
discreționare ale administratorului 
infrastructurii, care ar putea fi utilizate 
pentru discriminarea unor solicitanți. 
Organismul de reglementare dispune de 
resursele umane și materiale necesare 
pentru a îndeplini aceste sarcini.

Or. de

Justificare

Pentru a-și putea îndeplini sarcinile și a lucra eficient, organismul de reglementare trebuie să 
dispună de resursele umane și materiale necesare.

Amendamentul 604
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare are și 
competența de a monitoriza concurența de 
pe piețele de servicii feroviare și de a 
revizui literele (a) - (g) de la alineatul (1) 
din proprie inițiativă, în vederea prevenirii 
discriminării unor solicitanți. Organismul 
va verifica în special dacă documentul de 
referință al rețelei conține clauze 
discriminatorii sau creează puteri 
discreționare ale administratorului
infrastructurii, care ar putea fi utilizate 
pentru discriminarea unor solicitanți. 

(2) Organismul de reglementare are și 
competența de a monitoriza situația de pe 
piețele de servicii feroviare în vederea 
prevenirii discriminării unor solicitanți 
Organismul va verifica, printre altele, dacă 
respectivele clauze discriminatorii din
documentul de referință al rețelei sunt 
utilizate de administratorul infrastructurii 
pentru discriminarea unor solicitanți. 
Organismul de reglementare deține o 
capacitate organizatorică suficientă pentru 
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Organismul de reglementare deține o 
capacitate organizatorică suficientă pentru 
a îndeplini aceste sarcini.

a îndeplini aceste sarcini.

Or. en

Justificare

Clarificare privind competențele: monitorizarea situației pieței feroviare este mai amplă și 
mai adecvată decât limitarea ei la competitivitate și contribuie mai mult, într-un mod 
preventiv, la soluționarea posibilelor dispute. Verificarea și intervenția pentru a stopa 
efectele actului discriminatoriu este o modalitate clară de soluționare a unei dispute 
referitoare la tratamentul neechitabil: asigurarea unei interpretări privind posibila utilizare a 
dispozițiilor nu intră în domeniul de acțiune al unui arbitru.

Amendamentul 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare are și 
competența de a monitoriza concurența de 
pe piețele de servicii feroviare și de a 
revizui literele (a) - (g) de la alineatul (1) 
din proprie inițiativă, în vederea prevenirii 
discriminării unor solicitanți. Organismul 
va verifica în special dacă documentul de 
referință al rețelei conține clauze 
discriminatorii sau creează puteri 
discreționare ale administratorului 
infrastructurii, care ar putea fi utilizate 
pentru discriminarea unor solicitanți. 
Organismul de reglementare deține o 
capacitate organizatorică suficientă pentru 
a îndeplini aceste sarcini. Organismul de 
reglementare deține o capacitate 
organizatorică suficientă pentru a 
îndeplini aceste sarcini.

(2) Organismul de reglementare are și 
competența de a monitoriza concurența de 
pe piețele de servicii feroviare și de a 
revizui literele (a) - (g) de la alineatul (1) 
din proprie inițiativă, în vederea prevenirii 
discriminării unor solicitanți. Organismul
va verifica în special dacă documentul de 
referință al rețelei conține clauze 
discriminatorii sau creează puteri 
discreționare ale administratorului 
infrastructurii, care ar putea fi utilizate 
pentru discriminarea unor solicitanți. 
Organismul de reglementare deține o 
capacitate organizatorică adecvată 
desfășurării acestor sarcini, în funcție de 
dimensiunile rețelei naționale, de volumul 
traficului și de numărul de operatori 
activi.

Or. it
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Amendamentul 606
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare are și 
competența de a monitoriza concurența de 
pe piețele de servicii feroviare și de a 
revizui literele (a) - (g) de la alineatul (1) 
din proprie inițiativă, în vederea 
prevenirii discriminării unor solicitanți. 
Organismul va verifica în special dacă 
documentul de referință al rețelei conține 
clauze discriminatorii sau creează puteri 
discreționare ale administratorului 
infrastructurii, care ar putea fi utilizate 
pentru discriminarea unor solicitanți. 
Organismul de reglementare deține o 
capacitate organizatorică suficientă pentru 
a îndeplini aceste sarcini.

(2) Dacă organismul de reglementare va 
primi un apel în conformitate cu alineatul 
(1), va verifica în special dacă documentul 
de referință al rețelei conține clauze 
discriminatorii sau creează puteri 
discreționare ale administratorului 
infrastructurii, care ar putea fi utilizate 
pentru discriminarea unor solicitanți. 
Organismul de reglementare deține o 
capacitate organizatorică suficientă pentru 
a îndeplini aceste sarcini.

Or. nl

Amendamentul 607
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de reglementare se asigură 
că tarifele stabilite de către administratorul
infrastructurii sunt în conformitate cu 
capitolul IV secțiunea 2 și sunt 
nediscriminatorii. Negocierile dintre 
solicitanți și administratorul infrastructurii 
cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a 
infrastructurii sunt permise numai dacă 
sunt purtate sub supravegherea 
organismului de reglementare.
Organismul de reglementare intervine 
dacă negocierile sunt susceptibile să 

(3) Organismul de reglementare se asigură 
că tarifele stabilite de către administratorul 
infrastructurii sunt în conformitate cu 
capitolul IV secțiunea 2 și sunt 
nediscriminatorii, iar negocierile dintre 
solicitanți și administratorul infrastructurii 
cu privire la nivelul acelor tarife sunt 
consistente cu dispozițiile capitolului IV 
secțiunea 2. La cererea actorilor indicați 
la alineatul (1), organismul de 
reglementare intervine dacă negocierile 
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contravină cerințelor prezentului capitol. contravin cerințelor prezentului capitol.

Or. en

Justificare

Consolidarea rolului obligatoriu de arbitru al organismului de reglementare: monitorizarea 
procesului și intervenția în caz de neconformare.

Amendamentul 608
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de reglementare se asigură 
că tarifele stabilite de către administratorul 
infrastructurii sunt în conformitate cu 
capitolul IV secțiunea 2 și sunt 
nediscriminatorii. Negocierile dintre 
solicitanți și administratorul 
infrastructurii cu privire la nivelul 
tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt 
permise numai dacă sunt purtate sub 
supravegherea organismului de 
reglementare. Organismul de 
reglementare intervine dacă negocierile 
sunt susceptibile să contravină cerințelor 
prezentului capitol.

(3) Organismul de reglementare se asigură 
că tarifele stabilite de către administratorul 
infrastructurii sunt în conformitate cu 
capitolul IV secțiunea 2 și sunt 
nediscriminatorii.

Or. nl

Justificare

Organismul de reglementare are o funcție de supraveghere, nu elaborează politici și nu 
participă la negocierile dintre administratorul infrastructurii și întreprinderile feroviare. 
Acesta efectuează verificări retrospective la cererea uneia dintre părțile implicate.

Amendamentul 609
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea de reglementare 
determină, în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2), dacă principalul scop al 
unui serviciu este de a transporta 
pasagerii între gări situate în state 
membre diferite și, în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (2), dacă economia 
generală a unui contract de servicii 
publice este compromisă de serviciile 
prevăzute la articolul 10 între un punct de 
plecare și o destinație care fac obiectul 
unuia sau mai multor contracte de servicii 
publice.

Or. fr

Justificare

Articolul 11 conferă organismului de reglementare capacitatea de a determina dacă 
economia generală a unui serviciu public este compromisă. Această competență este repetată 
aici pentru o claritate sporită și pentru a completa lista competențelor acestui organism în 
cadrul punerii în aplicare a serviciilor de interes general.

Amendamentul 610
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul de reglementare are 
competența să ceară informații relevante 
administratorului infrastructurii, 
solicitanților și oricărei alte părți implicate 
din statul membru respectiv. Informațiile 
solicitate trebuie furnizate fără întârziere. 
Organismul de reglementare este abilitat 
să aplice sancțiuni corespunzătoare, 
inclusiv amenzi, pentru a impune 
conformarea cu aceste solicitări de 
informații. Informațiile care trebuie 

(4) Organismul de reglementare are 
competența să ceară informații relevante 
administratorului infrastructurii, 
solicitanților și oricărei alte părți implicate 
din statul membru respectiv. Informațiile 
solicitate trebuie furnizate fără întârziere. 
Informațiile care trebuie furnizate 
organismului de reglementare cuprind toate 
datele pe care acesta le solicită în cadrul 
funcției sale de apel și al funcției sale de 
monitorizare a concurenței de pe piața 
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furnizate organismului de reglementare 
cuprind toate datele pe care acesta le 
solicită în cadrul funcției sale de apel și al 
funcției sale de monitorizare a concurenței 
de pe piața serviciilor feroviare, în 
conformitate cu alineatul (2). Acestea 
includ datele necesare pentru observarea 
statistică și pentru observarea pieței.

serviciilor feroviare, în conformitate cu 
alineatul (2). Acestea includ datele 
necesare pentru observarea statistică și 
pentru observarea pieței. În cazul în care 
aceste informații nu sunt oferite de către 
administratorul infrastructurii, 
organismul de reglementare este abilitat 
să ia măsurile juridice corespunzătoare.

Or. fr

Amendamentul 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de reglementare este obligat să 
ia hotărâri în privința plângerilor și să 
acționeze pentru a remedia situația în 
termen de maxim două luni de la primirea 
tuturor informațiilor. După caz, 
organismul decide din proprie inițiativă cu 
privire la măsurile adecvate de corectare a 
tendințelor nedorite înregistrate pe aceste 
piețe, în special cu trimitere la alineatul (1) 
literele (a) - (g).

Organismul de reglementare este obligat să 
ia hotărâri în privința plângerilor și să 
acționeze pentru a remedia situația în 
termen de maximum douăzeci de zile 
lucrătoare de la primirea plângerii. După 
caz, organismul decide din proprie 
inițiativă cu privire la măsurile adecvate de 
corectare a tendințelor nedorite înregistrate 
pe aceste piețe, în special cu trimitere la 
alineatul (1) literele (a) - (g).

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 612
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de reglementare este obligat să 
ia hotărâri în privința plângerilor și să 
acționeze pentru a remedia situația în 
termen de maxim două luni de la primirea 
tuturor informațiilor. După caz, organismul 
decide din proprie inițiativă cu privire la 
măsurile adecvate de corectare a 
tendințelor nedorite înregistrate pe aceste 
piețe, în special cu trimitere la alineatul (1) 
literele (a) - (g).

Organismul de reglementare este obligat să 
ia hotărâri în privința plângerilor și să 
acționeze pentru a remedia situația în 
termen de o lună de la primirea tuturor 
informațiilor. După caz, organismul decide 
din proprie inițiativă cu privire la măsurile
adecvate de corectare a tendințelor nedorite 
înregistrate pe aceste piețe, în special cu 
trimitere la alineatul (1) literele (a) - (g).

Or. de

Justificare

Un criteriu esențial pentru un organism de reglementare eficient îl reprezintă perioada de 
timp de care acesta are nevoie pentru a lua decizii. Prin urmare, deciziile și, dacă este cazul, 
măsurile corective ar trebui luate în termen de o lună.

Amendamentul 613
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de reglementare este obligat să 
ia hotărâri în privința plângerilor și să 
acționeze pentru a remedia situația în 
termen de maxim două luni de la primirea 
tuturor informațiilor. După caz, 
organismul decide din proprie inițiativă 
cu privire la măsurile adecvate de 
corectare a tendințelor nedorite 
înregistrate pe aceste piețe, în special cu 
trimitere la alineatul (1) literele (a) - (g).

Organismul de reglementare este obligat să 
ia hotărâri în privința plângerilor și să 
acționeze pentru a remedia situația în 
termen de maxim două luni de la primirea 
tuturor informațiilor.

Or. en

Justificare

Evitarea declarațiilor neclare cu privire la „tendințele nedorite”: vor urma decizii 
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rectificative pentru a soluționa cererile și disputele.

Amendamentul 614
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de reglementare este obligat să 
ia hotărâri în privința plângerilor și să
acționeze pentru a remedia situația în 
termen de maxim două luni de la primirea 
tuturor informațiilor. După caz, 
organismul decide din proprie inițiativă 
cu privire la măsurile adecvate de 
corectare a tendințelor nedorite 
înregistrate pe aceste piețe, în special cu 
trimitere la alineatul (1) literele (a) - (g).

Organismul de reglementare este obligat să 
ia hotărâri în privința plângerilor și să 
acționeze pentru a remedia situația în 
termen de maximum două luni de la 
primirea tuturor informațiilor.

Or. nl

Justificare

Organismul de reglementare îndeplinește o funcție de supraveghere și nu elaborează politici.

Amendamentul 615
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 56 - alineatul 5 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul de reglementare este 
obligat să ia hotărâri în privința plângerilor 
și să acționeze pentru a remedia situația în 
termen de maxim două luni de la primirea 
tuturor informațiilor. După caz, organismul 
decide din proprie inițiativă cu privire la 
măsurile adecvate de corectare a 
tendințelor nedorite înregistrate pe aceste 
piețe, în special cu trimitere la alineatul (1) 

(5) Organismul de reglementare este 
obligat să ia hotărâri în privința plângerilor 
și să acționeze pentru a remedia situația în 
termen de maxim două luni de la primirea 
tuturor informațiilor și de la audierea 
părților. După caz, organismul decide din 
proprie inițiativă cu privire la măsurile 
adecvate de corectare a tendințelor nedorite 
înregistrate pe aceste piețe, în special cu 
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literele (a) - (g). trimitere la alineatul (1) literele (a) - (g).

Or. es

Justificare

Vor trebui să se ia în considerare documentația furnizată, precum și punctele de vedere ale 
părților în cauză.

Amendamentul 616
Georges Bach

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O hotărâre a organismului de reglementare 
este obligatorie pentru toate părțile vizate 
de aceasta și nu este supusă controlului 
unei alte instanțe administrative. 
Organismul de reglementare trebuie abilitat 
să aplice sancțiuni corespunzătoare, 
inclusiv amenzi.

O hotărâre a organismului de reglementare 
este obligatorie pentru toate părțile vizate 
de aceasta și nu este supusă controlului 
unei alte instanțe administrative, ci este 
supusă controlului jurisdicțional din 
partea statelor membre. Organismul de 
reglementare trebuie abilitat să aplice 
sancțiuni corespunzătoare.

Or. fr

Amendamentul 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În eventualitatea unui conflict legat 
de deciziile adoptate de organismele de 
reglementare privind serviciile de 
transport transfrontaliere, oricare dintre 
părțile implicate poate introduce o acțiune 
la Comisia Europeană pentru a obține o 
decizie obligatorie privind 
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compatibilitatea deciziei în cauză cu 
legislația UE.
Comisia Europeană ar trebui să 
numească un serviciu responsabil cu 
astfel de acțiuni în termen de maxim trei 
luni de la publicarea prezentei directive în 
Jurnalul Oficial.
Serviciul responsabil adoptă o decizie 
obligatorie în ceea ce privește acțiunea 
introdusă, în termen de 20 de zile 
lucrătoare de la introducerea acțiunii.
Acest dispozitiv ar trebui evaluat după doi 
ani, ceea ce ar putea conduce la 
extinderea responsabilităților serviciului 
responsabil al Comisiei.

Or. en

Justificare

Este esențial ca respectivele companii feroviare să primească la timp deciziile privind 
traseele, precum și cererile de arbitraj. În plus, ar trebui să fie disponibil un serviciu 
european pentru tratarea recursurilor dificile referitoare la serviciile transfrontaliere, care 
să fie evaluat după doi ani.

Amendamentul 618
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Organismul de reglementare are 
competența de a audita sau de a iniția 
audituri externe la administratorii de 
infrastructură și, unde este cazul, la 
întreprinderile feroviare, pentru a verifica 
conformitatea cu dispozițiile de separare 
contabilă prevăzute la articolul 6.

eliminat

Statele membre se asigură că 
administratorii de infrastructură și toate 
întreprinderile ori alte entități care 
efectuează sau integrează diverse tipuri de 
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transport feroviar sau activități de 
administrare a infrastructurii, după cum 
se menționează la articolul 6 alineatele 
(1) și (2), prezintă situații financiare 
detaliate organismului de reglementare, 
pentru ca acesta să își poată duce 
sarcinile la bun sfârșit. Aceste situații 
financiare trebuie să conțină cel puțin 
elementele enumerate în anexa X. Din 
aceste situații, organismul de 
reglementare poate de asemenea să tragă 
concluzii referitoare la ajutoarele de stat, 
pe care le raportează autorităților 
responsabile de rezolvarea acestor 
aspecte.
Anexa X poate fi modificată, în funcție de 
experiența dobândită, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 60.

Or. en

Justificare

Nu intră în sfera de acțiune a organismului de reglementare derularea de audituri generale 
privind activitățile administratorului de infrastructură și ale întreprinderilor feroviare; deși 
organismul de reglementare trebuie să soluționeze posibilele dispute, autoritățile 
parlamentare competente au sarcina de a evalua aplicarea corectă a dispozițiilor directivei 
pe care o transpun în cadrul legislativ propriu.

Amendamentul 619
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Organismul de reglementare trebuie 
să consulte, cel puțin de două ori pe an, 
reprezentanții utilizatorilor de servicii 
feroviare (de marfă și de călători) pentru 
a lua în considerare opiniile acestora cu 
privire la piața feroviară, inclusiv la 
performanța serviciilor, tarifele de 
utilizare a infrastructurii, valoarea și 
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transparența prețurilor serviciilor 
feroviare.

Or. en

Justificare

Consultarea utilizatorilor serviciilor feroviare ar asigura informații relevante pentru 
organismul de reglementare în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale.

Amendamentul 620
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Organismul de reglementare trebuie 
să consulte, cel puțin de două ori pe an, 
reprezentanții utilizatorilor de servicii 
feroviare (de marfă și de călători) pentru 
a lua în considerare opiniile acestora cu 
privire la piața feroviară, inclusiv la 
performanța serviciilor, tarifele de 
utilizare a infrastructurii, valoarea și 
transparența prețurilor serviciilor 
feroviare.

Or. en

Justificare

Consultarea utilizatorilor serviciilor feroviare ar asigura informații relevante pentru 
organismul de reglementare în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale și optimizarea 
utilizării rețelei feroviare.

Amendamentul 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 8 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
administratorii de infrastructură și toate 
întreprinderile ori alte entități care 
efectuează sau integrează diverse tipuri de 
transport feroviar sau activități de 
administrare a infrastructurii, după cum se 
menționează la articolul 6 alineatele (1) și 
(2), prezintă situații financiare detaliate 
organismului de reglementare, pentru ca 
acesta să își poată duce sarcinile la bun 
sfârșit. Aceste situații financiare trebuie să 
conțină cel puțin elementele enumerate în 
anexa X. Din aceste situații, organismul de 
reglementare poate de asemenea să tragă 
concluzii referitoare la ajutoarele de stat, 
pe care le raportează autorităților 
responsabile de rezolvarea acestor aspecte.

Statele membre se asigură că 
administratorii de infrastructură și toate 
întreprinderile ori alte entități care 
efectuează sau integrează diverse tipuri de 
transport feroviar sau activități de 
administrare a infrastructurii, și anume, 
furnizorii de servicii esențiale, după cum 
se menționează la articolul 6 alineatele (1) 
și (2), prezintă situații financiare detaliate 
organismului de reglementare, pentru ca 
acesta să își poată duce sarcinile la bun 
sfârșit. Aceste situații financiare trebuie să 
conțină cel puțin elementele enumerate în 
anexa X. Din aceste situații, organismul de 
reglementare poate de asemenea să tragă 
concluzii referitoare la ajutoarele de stat, 
pe care le raportează autorităților 
responsabile de rezolvarea acestor aspecte.

Or. fr

Amendamentul 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa X 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.
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Amendamentul 623
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 56a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56a

Competențele autorității de reglementare

(1) Pentru a îndeplini atribuțiile care îi 
sunt conferite de articolul 56, autoritatea 
de reglementare are competența:
(a) de a asigura punerea în aplicare a 
deciziilor prin intermediul sancțiunilor, 
inclusiv al amenzilor. O hotărâre a 
autorității de reglementare este
obligatorie pentru toate părțile vizate de 
aceasta și nu este supusă controlului unei 
alte instanțe administrative.
(b) de a solicita informații relevante de la 
administratorul infrastructurii, solicitanți 
și oricare altă parte implicată din statul 
membru respectiv și de a asigura punerea 
la dispoziție a acestor solicitări prin 
sancțiuni corespunzătoare, inclusiv prin 
intermediul amenzilor. Informațiile care 
trebuie furnizate autorității de 
reglementare cuprind toate datele pe care 
aceasta le solicită în cadrul funcției sale 
de apel și al funcției sale de monitorizare 
a concurenței de pe piața serviciilor 
feroviare, precum și al accesului 
cetățenilor la facilitățile esențiale de 
transport, astfel cum au fost exprimate de 
autoritățile competente. Acestea includ 
datele necesare pentru observarea 
statistică și pentru observarea pieței. 
Informațiile solicitate trebuie furnizate 
fără întârziere.
(c) de a audita sau de a iniția audituri 
externe la administratorii de 
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infrastructură și, dacă este cazul, la 
întreprinderile feroviare, pentru a verifica 
conformitatea cu dispozițiile de separare 
contabilă prevăzute la articolul 6.
(2) Statele membre se asigură că 
hotărârile luate de autoritatea de 
reglementare sunt supuse controlului 
jurisdicțional. Recursul nu are efect 
suspensiv asupra deciziei organismului de 
reglementare.
(3) Statele membre se asigură că 
hotărârile luate de autoritatea de 
reglementare sunt publicate.
(4) Statele membre se asigură că 
administratorii de infrastructură și toate 
întreprinderile ori alte entități care 
efectuează diverse tipuri de transport 
feroviar sau activități de administrare a 
infrastructurii, după cum se menționează 
la articolul 6, prezintă situații financiare 
detaliate autorității de reglementare, 
pentru ca acesta să își poată duce 
sarcinile la bun sfârșit. Aceste situații 
financiare trebuie să conțină cel puțin 
elementele enumerate în anexa X. Din 
aceste situații, autoritatea de reglementare 
poate de asemenea să tragă concluzii 
referitoare la ajutoarele de stat, pe care le 
raportează autorităților responsabile 
pentru rezolvarea acestor aspecte.

Or. fr

Justificare

Acest articol nou a fost inserat pentru a asigura claritatea textului. Acesta enumeră 
competențele acordate autorității de reglementare cu scopul de a le aduce în conformitate cu 
obiectivele de dezvoltare a serviciilor de interes general.

Amendamentul 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 57 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Colaborarea dintre organismele 
de reglementare

Colaborarea dintre organismele de 
reglementare și competențele Comisiei 
Europene.

Or. it

Justificare

În cazul în care urmează să se instituie un spațiu feroviar european unic, Comisiei trebuie să 
i se confere competențe sporite pentru a reglementa piețele.

Amendamentul 625
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele de reglementare naționale 
fac schimb de informații în ceea ce privește 
activitatea, principiile și practicile 
decizionale și colaborează și în alte
privințe în scopul coordonării decizionale 
pe teritoriul Uniunii. În acest scop, ele 
colaborează în cadrul unui grup de lucru
care se întrunește periodic. Comisia 
sprijină organismele de reglementare în 
această privință.

(1) Organismele de reglementare naționale 
fac schimb de informații în ceea ce privește 
activitatea, principiile și practicile 
decizionale și colaborează și în alte
privințe în scopul coordonării decizionale 
pe teritoriul Uniunii. În acest scop, ele 
colaborează în cadrul unei rețele care se 
întrunește periodic. În acest sens, Comisia 
asigură cooperarea activă între 
organismele de reglementare.
Comisiei Europene i se vor acorda 
competențele relevante pentru a impune 
cooperarea proactivă dintre organismele 
de reglementare si pentru a adopta măsuri 
în cazul în care organismele de 
reglementare nu își îndeplinesc mandatul 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 63 alineatul (2).

Or. en
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Justificare

De asemenea, ar trebui să se confere Comisiei competențe suficiente pentru a impune 
cooperarea proactivă între organismele de reglementare și pentru a adopta măsuri împotriva 
celor care nu raportează/cooperează.

Amendamentul 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele de reglementare naționale 
fac schimb de informații în ceea ce privește 
activitatea, principiile și practicile 
decizionale și colaborează și în alte 
privințe în scopul coordonării decizionale
pe teritoriul Uniunii. În acest scop, ele 
colaborează în cadrul unui grup de lucru 
care se întrunește periodic. Comisia 
sprijină organismele de reglementare în 
această privință.

(1) Organismele de reglementare naționale 
se organizează în mod oficial în rețea, 
pentru a face schimb de informații în ceea 
ce privește activitatea, precum și 
principiile și practicile decizionale și 
colaborează, în scopul coordonării și al 
armonizării pe teritoriul Uniunii
Europene. În acest scop, se întrunesc 
periodic în cadrul rețelei, din inițiativa 
Comisiei și sub prezidiul acesteia.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop stabilirea unei structuri formale de cooperare a 
organismelor de reglementare naționale prezidate de către Comisia Europeană, „rețeaua 
organismelor de reglementare”.

Amendamentul 627
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul de reprezentanți ai Comisiei se 
compune atât din reprezentanți ai 
Direcției Generale Concurență, cât și ai 
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Direcției Generale Mobilitate și 
Transport.

Or. de

Justificare

Având în vedere tematica complexă și intersectorială, grupul de reprezentanți ai Comisiei ar 
trebui să fie compus din reprezentanți ai ambelor direcții generale. 

Amendamentul 628
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia creează o bază de date pe care 
organismele de reglementare o 
alimentează cu informații referitoare la 
toate procedurile de depunere a 
plângerilor legate de legislația Uniunii 
Europene, precum datele plângerilor, 
părțile implicate, principalele subiecte ale 
procedurilor și probleme legate de 
interpretare.

Or. en

Amendamentul 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei plângeri sau al unei 
anchete din proprie inițiativă pe tema 
accesului sau a tarifării în cazul unei trase 
internaționale, precum și în cadrul 
monitorizării concurenței pe piață în 

(3) În cazul unei plângeri sau al unei 
anchete din proprie inițiativă pe tema 
accesului sau a tarifării în cazul unei trase 
internaționale, precum și în cadrul 
monitorizării concurenței pe piață în 



PE467.167v01-00 110/167 AM\870643RO.doc

RO

legătură cu transportul feroviar 
internațional, organismul de reglementare 
respectiv trebuie să consulte organismele 
de reglementare ale tuturor celorlalte state 
membre prin care trece trasa respectivă și 
trebuie să solicite de la acestea toate 
informațiile necesare anterior luării unei 
decizii.

legătură cu transportul feroviar 
internațional, organismul de reglementare 
respectiv trebuie să consulte organismele 
de reglementare ale tuturor celorlalte state 
membre prin care trece trasa respectivă și 
trebuie să solicite de la acestea toate 
informațiile necesare anterior luării unei 
decizii. În acest caz, rețeaua organismelor 
de reglementare emite un aviz.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament introduce o procedură de aviz a rețelei organismelor de reglementare 
în caz de plângere sau de anchetă cu privire la o trasă internațională.

Amendamentul 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei plângeri sau al unei 
anchete din proprie inițiativă pe tema 
accesului sau a tarifării în cazul unei trase 
internaționale, precum și în cadrul 
monitorizării concurenței pe piață în 
legătură cu transportul feroviar 
internațional, organismul de reglementare 
respectiv trebuie să consulte organismele 
de reglementare ale tuturor celorlalte state 
membre prin care trece trasa respectivă și 
trebuie să solicite de la acestea toate 
informațiile necesare anterior luării unei 
decizii.

(3) În cazul unei plângeri sau al unei 
anchete din proprie inițiativă pe tema 
accesului sau a tarifării în cazul unei trase 
internaționale, precum și în cadrul 
monitorizării concurenței pe piață în 
legătură cu transportul feroviar 
internațional, organismul de reglementare 
respectiv trebuie să informeze Comisia și 
să consulte organismele de reglementare 
ale tuturor celorlalte state membre prin 
care trece trasa respectivă și trebuie să 
solicite de la acestea toate informațiile 
necesare anterior luării unei decizii. 
Organismele de reglementare trebuie să 
informeze trimestrial Comisia cu privire 
la toate plângerile sau anchetele efectuate 
din proprie inițiativă pe tema accesului 
sau a tarifării serviciilor feroviare 
internaționale.

Or. it



AM\870643RO.doc 111/167 PE467.167v01-00

RO

Justificare

Se recomandă o implicare sporită a Comisiei Europene în litigiile privind serviciile feroviare 
internaționale.

Amendamentul 631
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei plângeri sau al unei 
anchete din proprie inițiativă pe tema 
accesului sau a tarifării în cazul unei trase 
internaționale, precum și în cadrul 
monitorizării concurenței pe piață în 
legătură cu transportul feroviar 
internațional, organismul de reglementare 
respectiv trebuie să consulte organismele 
de reglementare ale tuturor celorlalte state 
membre prin care trece trasa respectivă și 
trebuie să solicite de la acestea toate 
informațiile necesare anterior luării unei 
decizii.

(3) În cazul unei plângeri pe tema accesului 
sau a tarifării în cazul unei trase 
internaționale, precum și în cadrul 
monitorizării concurenței pe piață în 
legătură cu transportul feroviar 
internațional, organismul de reglementare 
respectiv trebuie să consulte organismele 
de reglementare ale tuturor celorlalte state 
membre prin care trece trasa respectivă și 
trebuie să solicite de la acestea toate 
informațiile necesare anterior luării unei 
decizii.

Or. nl

Amendamentul 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Organismul de reglementare aduce la 
cunoștința Comisiei orice proiect de 
decizie pe tema accesului sau a tarifării în 
cazul unui tronson internațional și pe 
tema accesului sau tarifării în cazul unor 
servicii feroviare internaționale. Comisia 
evaluează compatibilitatea proiectului de 
decizie cu dreptul Uniunii și, dacă este 
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necesar, solicită modificări.

Or. it

Justificare

Se recomandă o implicare sporită a Comisiei Europene în litigiile privind serviciile feroviare 
internaționale.

Amendamentul 633
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Organismele de reglementare 
elaborează principii și practici comune 
pentru luarea deciziilor pe care sunt 
abilitate să le ia în temeiul prezentei 
directive. Comisia poate să adopte măsuri 
de punere în aplicare care să stabilească 
aceste principii și practici comune. 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

Dispoziții care nu aduc nimic, ci ar avea ca scop retragerea unei părți considerabile a 
controlului chestiunilor feroviare naționale de sub responsabilitatea statelor membre.

Amendamentul 634
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele de reglementare elaborează 
principii și practici comune pentru luarea 
deciziilor pe care sunt abilitate să le ia în 
temeiul prezentei directive. Comisia poate 
să adopte măsuri de punere în aplicare 
care să stabilească aceste principii și 
practici comune. 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

Stabilirea de practici și de principii pentru procesul decizional este deja menționată la 
alineatul (1).

Amendamentul 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Organismele de reglementare 
elaborează principii și practici comune 
pentru luarea deciziilor pe care sunt 
abilitate să le ia în temeiul prezentei 
directive. Comisia poate să adopte măsuri 
de punere în aplicare care să stabilească
aceste principii și practici comune. 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).

(7) Organismele de reglementare, prin 
schimbul de informații în conformitate cu 
alienatul (1), elaborează principii și 
practici comune pentru luarea deciziilor pe 
care sunt abilitate să le ia în temeiul 
prezentei directive. Comisia poate să 
adopte și să completeze aceste principii și 
practici comune, în conformitate cu
procedura de la articolul 60.

Or. pl
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Amendamentul 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele de reglementare revizuiesc, 
de asemenea, deciziile și practicile 
asociațiilor de administratori de 
infrastructură, după cum se menționează 
la articolul 40 alineatul (1), care pun în 
aplicare dispozițiile prezentei directive sau 
facilitează în alt mod transportul feroviar 
internațional.

eliminat

Or. en

Justificare

Comisia și organismele de reglementare trebuie să fie bine informate, dar nu trebuie să 
participe la procesul decizional al întreprinderii.

Amendamentul 637
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele de reglementare revizuiesc, 
de asemenea, deciziile și practicile 
asociațiilor de administratori de 
infrastructură, după cum se menționează 
la articolul 40 alineatul (1), care pun în 
aplicare dispozițiile prezentei directive sau 
facilitează în alt mod transportul feroviar 
internațional.

eliminat

Or. en
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Justificare

Cerință redundantă și inutilă, întrucât RailNetEurope informează deja, de mulți ani, CE și 
organismele de reglementare cu privire la activitățile sale, într-un mod transparent.

Amendamentul 638
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 7 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La doi ani după punerea în aplicare a 
directivei, Comisia prezintă un raport 
privind colaborarea organismelor 
naționale de reglementare. Pe baza 
acestui raport, Comisia elaborează o
propunere de instituire a unui organism 
de reglementare european central pentru 
serviciile de transport feroviar 
internațional.

Or. de

Amendamentul 639
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57a (nou)

Pe baza experienței rețelei de organisme 
de reglementare, Parlamentul European 
solicită Comisiei Europene ca, cel târziu 
până la sfârșitul anului 2012, să înainteze 
o propunere legislativă privind crearea 
unui organism de reglementare european 
care să acționeze în cazul în care 
organismele de reglementare naționale nu 
răspund plângerilor și nu le soluționează.
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Or. en

Justificare

Organismul de reglementare european ar trebui să fie următorul pas înainte după rețeaua de 
organisme de reglementare. Organismul de reglementare european nu va elimina 
organismele de reglementare naționale, ci va acționa ca organism de recurs în cazul în care 
organismele de reglementare naționale nu răspund plângerilor și nu le soluționează.

Amendamentul 640
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57a

La un an după punerea în aplicare a 
prezentei directive, Comisia prezintă un 
raport cu privire la cooperarea între 
organismele de reglementare naționale în 
temeiul prezentului articol.

Or. fr

Justificare

Nu este oportună crearea unei rețele care ar avea ca rezultat o autoritate de reglementare 
europeană.

Amendamentul 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57a: Organismul de 
reglementare european
Pe baza experienței rețelei de organisme 
de reglementare naționale, Comisia 
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prezintă, în termen de cinci ani de la 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
o propunere legislativă pentru a institui 
un organism european de reglementare 
cu funcții de reglementare și de arbitraj 
cu privire la probleme supranaționale și o 
funcție de recurs cu privire la 
organismele de reglementare naționale.

Or. fr

Justificare

Întrucât crearea unui organism de reglementare european pare oportună pe termen lung, 
prezentul amendament solicită Comisiei Europene să elaboreze o propunere în acest sens pe 
baza experienței acumulate în cadrul rețelei de organisme de reglementare naționale.

Amendamentul 642
Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La un an de la transpunerea prezentei 
directive, Comisia prezintă un raport 
privind cooperarea, elaborat de 
organismele naționale de reglementare, în 
conformitate cu prezentul articol, și 
însărcinează Agenția Europeană a Căilor 
Ferate să înființeze un organism de 
reglementare la nivel european, cu 
competența de a supraveghea coridoarele 
de transport de marfă, astfel cum se 
prevede în Regulamentul (UE) 
nr. 913/2010 privind rețeaua feroviară 
europeană pentru un transport de marfă 
competitiv, cu referire specială la 
monitorizarea funcționării ghișeului unic. 
Agenția Europeană a Căilor Ferate se 
organizează în așa fel încât această 
sarcină să fie executată complet 
independent față de alte activități deja 
atribuite acesteia. Pe baza experienței 
dobândite de acest organism de 
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reglementare pentru coridoarele de 
transport de marfă, Comisia prezintă, 
dacă este de dorit, o propunere legislativă 
pentru înființarea unui organism 
european general de reglementare.

Or. nl

Amendamentul 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Articolul 60 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competențele de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolele 7 
alineatul (1) al doilea paragraf, 13 
alineatul (5) al doilea paragraf, 15 
alineatul (5) al doilea paragraf, 20 
alineatul (3), 27 alineatul (2), 30 alineatul 
(3) al doilea paragraf, 31 alineatul (5) al 
doilea paragraf, 32 alineatul (1) al treilea 
paragraf, 32 alineatul (3), 35 alineatul 
(2), 43 alineatul (1) și 56 alineatul (8) al 
treilea paragraf sunt conferite Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(1) Competențele de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolul 20 
alineatul (3) sunt conferite Comisiei pentru 
o perioadă de timp nedeterminată.

Or. de

Justificare

Întrucât celelalte articole menționate de către Comisie au fost eliminate, este necesar să se 
facă referire doar la articolul 20 alineatul (3).

Amendamentul 644
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă, Comisia examinează, 
într-un caz specific, aplicarea și respectarea 
dispozițiilor din prezenta directivă, iar în
termen de două luni de la primirea unei 
astfel de cereri decide în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 64 
alineatul (2) dacă măsura aferentă poate 
continua să fie aplicată. Comisia își 
comunică decizia Parlamentului European, 
Consiliului și statelor membre.

La cererea unui organism de reglementare 
național și a altor autorități competente 
naționale sau din proprie inițiativă, 
Comisia examinează, într-un caz specific, 
aplicarea și respectarea dispozițiilor din 
prezenta directivă. Organismul național de 
reglementare trebuie să mențină la 
dispoziția Comisiei Europene o bază de 
date cu proiectele sale de decizie. În 
termen de două luni de la primirea unei 
astfel de cereri, Comisia Europeană 
decide în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 64 alineatul (2) dacă 
măsura aferentă poate continua să fie 
aplicată. Comisia își comunică decizia 
Parlamentului European, Consiliului și 
statelor membre.

Or. en

Justificare

Pentru o mai bună corelare între rolul organismul de reglementare național și rolul de 
supraveghere al Comisiei Europene.

Amendamentul 645
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile destinate să asigure punerea în 
aplicare a directivei în condiții unitare se 
adoptă de către Comisie ca acte de punere 
în aplicare în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 64 alineatul (3).

(3) Măsurile destinate, în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatul (4), articolul 14 alineatul (2) și 
articolul 17 alineatul (5), să asigure 
punerea în aplicare a directivei în condiții 
unitare se adoptă de către Comisie ca acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 64 
alineatul (2).
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Or. fr

Justificare

Acest amendament este introdus pentru a se preciza mai clar pentru care articole Comisia 
poate să adopte acte de punere în aplicare.

Amendamentul 646
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă actele cu putere de 
lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma articolelor [...] și 
anexelor [...] până la [...]. Statele membre 
comunică imediat Comisiei textele acestor 
acte, precum și un tabel de corespondență 
între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre adoptă actele cu putere de 
lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma articolelor [...] și 
anexelor [...] până la [...] în termen de 
maximum 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive. Statele 
membre comunică imediat Comisiei textele 
acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Aceasta reprezintă o reformare a trei directive care ar trebui să fie deja puse în aplicare de 
statele membre și, prin urmare, toate procedurile de încălcare sunt în derulare; 12 luni 
reprezintă un termen suficient de îndelungat.

Amendamentul 647
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 68 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele [...] și anexele […] se aplică de 
la […].

Articolul 55 alineatul (1) se aplică în 
termen de trei ani de la data transpunerii 
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prezentei directive.

Or. es

Justificare

Instituirea unui organism cu adevărat independent presupune, în anumite cazuri, stabilirea 
unor noi structuri de organizare, noi dispoziții de reglementare, alocarea de resurse și 
angajarea de personal nou, ceea ce necesită o perioadă de timp relativ lungă. Ar trebui să se 
stabilească un termen mai realist și ar trebui să se acorde o durată de timp mai lungă, pentru 
a putea atinge acest obiectiv.

Amendamentul 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propunere de directivă
Anexa 1 – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Părțile aparținând gărilor pentru 
călători și infrastructurilor necesare 
pentru furnizarea serviciilor de transport 
feroviar: suprafețe comune de tranzit, 
infrastructuri de legătură cu peroanele, 
sisteme de informare pentru public, spații 
pentru un eventual control al traficului;

Or. it

Amendamentul 649
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 1 - liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Căi de acces pentru călători și mărfuri, 
inclusiv acces pe șosea;

– Căi feroviare de acces pentru călători și 
mărfuri, inclusiv acces la clădiri și acces 
pietonal și pe șosea;

Or. en
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Justificare

Completare și clarificare a definiției.

Amendamentul 650
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 1 - liniuța 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Clădiri utilizate de departamentul pentru 
infrastructură.

– Clădiri utilizate de departamentul pentru 
infrastructură pentru a asigura fiabilitatea 
și respectarea sarcinilor.

Or. en

Justificare

Referința la clădirile folosite și legate de toate funcțiile departamentului de infrastructură 
este necesară.

Amendamentul 651
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Anexa 1 – liniuța 10a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stații feroviare de mărfuri și centre de 
distribuție a mărfurilor

Or. de

Justificare

Stațiile feroviare de mărfuri și centrele de distribuție a mărfurilor care țin de 
responsabilitatea operatorului de infrastructuri ar trebui incluse în lista infrastructurii 
feroviare.
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Amendamentul 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propunere de directivă
Anexa 1 – liniuța 10a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Un sistem de terminale de mărfuri 
adecvat dimensiunilor rețelei feroviare.

Or. it

Amendamentul 653
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Anexa 1 – liniuța 10a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– infrastructuri de servicii: echipamente 
de atelier, hale de întreținere, grupă de 
linii de primire și linii de triaj, liniile 
dintre triaj și terminale. 

Or. de

Amendamentul 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Anexa 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile privind independența și 
transparența care trebuie îndeplinite de 
administratorul de infrastructură: 
[menționate la articolul 3 alineatul (2)]
(a) respectarea criteriilor de independență 
și transparență este monitorizată de 
organismul de reglementare menționat la 
articolul 55. Orice solicitant trebuie să 
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aibă dreptul de apel la organismul de 
reglementare în cazul în care consideră 
că respectivele cerințe privind 
independența nu sunt respectate;
(b) Dispozițiile privind independența 
statutară și/sau contractuală sunt stabilite 
în relația dintre structura de control sau 
holding și administratorul de 
infrastructură, între administratorul de 
infrastructură și alte companii ale 
grupului sau alte entități care sunt 
controlate de holding, inclusiv, în special, 
reuniunea acționarilor din cadrul 
administratorului de infrastructură;
(c) Membrii consiliului de administrație 
din cadrul holdingului și/sau al altor 
companii ale holdingului nu fac parte din 
consiliul de administrație al 
administratorului infrastructurii și nu 
exercită drepturi de vot în consiliul 
administratorului de infrastructură;
(d) Membrii consiliului de administrație 
al administratorului de infrastructură și 
membrii personalului de conducere care 
ocupă funcții esențiale nu pot accepta, pe 
o perioadă de trei ani, nicio poziție de 
conducere în cadrul holdingului sau al 
altor entități aflate sub controlul acestuia, 
după ce aceștia își încheie activitatea în 
cadrul administratorului de 
infrastructură;
(e) Consiliul de administrație, consiliul 
administrativ, consiliul de supraveghere 
ale administratorului de infrastructură 
sau alte organisme care reprezintă în mod 
legal administratorul de infrastructură nu 
sunt numite de nicio structură de control 
sau de holdingul din care face parte 
administratorul de infrastructură, în 
vederea asigurării unei independențe 
depline a administratorului de 
infrastructură. Acesta este numit și demis 
din funcție sub controlul organismului de 
control menționat la articolul 55.
(f) Administratorul de infrastructură 
stabilește și adoptă planul de afaceri, 
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conform articolului 8, independent de 
orice structură de control sau holding și 
de orice întreprindere feroviară.
(g)Administratorul de infrastructură 
deține capacitatea organizatorică 
necesară pentru îndeplinirea funcțiilor 
sale în mod independent de orice 
întreprindere feroviară și nu are dreptul 
de a delega îndeplinirea funcțiilor sale 
organismelor sau firmelor care exercită 
control în mod direct sau indirect, care au 
interes în exercitarea unui drept sau
exercită orice drept cu privire la o 
întreprindere feroviară.
(h) Administratorul de infrastructură are 
propriul personal și este situat într-un 
sediu separat, cu acces protejat. Accesul 
la sistemele de informații este protejat. 
Normele interne sau contractele cu 
personalul limitează în mod clar 
contactele cu holdingul și cu alte 
companii aflate sub controlul acestuia la 
comunicările oficiale legate de 
exercitarea funcțiilor esențiale. În special, 
informațiile comerciale sensibile, 
referitoare la funcțiile administratorului 
de infrastructură definite la articolul 3 
alineatul (2) și deținute de administratorul 
de infrastructură, nu sunt transmise 
niciunei întreprinderi feroviare.
(i) Sistemele de remunerare a 
personalului administratorului de 
infrastructură se bazează numai pe 
performanța administratorului de 
infrastructură.

Or. en

Justificare

Aceste cerințe sunt inspirate de cerințele elaborate de Comisie în anexa V la Comunicarea sa 
nr. 189 din anul 2006. Acestea definesc circumstanțele în care funcțiile esențiale pot fi 
exercitate de o entitate care este parte dintr-o întreprindere mai mare.
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Amendamentul 655
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Anexa 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile privind independența și 
transparența care trebuie îndeplinite de 
administratorul de infrastructură: 
[menționate la articolul 3 alineatul (2)]
(a) Respectarea criteriilor de 
independență și transparență este 
monitorizată de organismul de 
reglementare menționat la articolul 55. 
Orice solicitant trebuie să aibă dreptul de 
apel la organismul de reglementare în 
cazul în care consideră că respectivele 
cerințe privind independența nu sunt 
respectate;
(b) Dispozițiile privind independența 
statutară și/sau contractuală sunt stabilite 
în relația dintre structura de control sau 
holding și administratorul de 
infrastructură, între administratorul de 
infrastructură și alte companii ale 
grupului sau alte entități care sunt 
controlate de holding, inclusiv, în special, 
reuniunea acționarilor din cadrul 
administrației de infrastructură;
(c) Membrii consiliului de administrație 
din cadrul holdingului și/sau al altor 
companii ale holdingului nu fac parte din 
consiliul de administrație al 
administratorului infrastructurii și nu 
exercită drepturi de vot în consiliul 
administratorului de infrastructură;
(d) Membrii consiliului de administrație 
al administratorului de infrastructură și 
membrii personalului de conducere care 
ocupă funcții esențiale nu pot accepta, pe 
o perioadă de trei ani, nicio poziție de 
conducere în cadrul holdingului sau al 
altor entități aflate sub controlul acestuia, 
după ce aceștia își încheie activitatea în 
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cadrul administratorului de 
infrastructură;
(e) Consiliul de administrație, consiliul 
administrativ, consiliul de supraveghere 
ale administratorului de infrastructură 
sau alte organisme care reprezintă în mod 
legal administratorul de infrastructură nu 
sunt numite de nicio structură de control 
sau de holdingul din care face parte 
administratorul de infrastructură, în 
vederea asigurării unei independențe 
depline a administratorului de 
infrastructură. Acesta este numit și demis 
din funcție sub controlul organismului de 
control menționat la articolul 55.
(f) Administratorul de infrastructură 
stabilește și adoptă planul de afaceri, 
conform articolului 8, independent de 
orice structură de control sau holding și 
de orice întreprindere feroviară.
(g) Administratorul de infrastructură 
deține capacitatea organizatorică 
necesară pentru îndeplinirea funcțiilor 
sale în mod independent de orice 
întreprindere feroviară și nu are dreptul 
de a delega îndeplinirea funcțiilor sale 
organismelor sau firmelor care exercită 
control în mod direct sau indirect, care au 
interes în exercitarea unui drept sau 
exercită orice drept cu privire la o 
întreprindere feroviară.
(h) Administratorul de infrastructură are 
propriul personal și este situat într-un 
sediu separat, cu acces protejat. Accesul 
la sistemele de informații este protejat. 
Normele interne sau contractele cu 
personalul limitează în mod clar 
contactele cu holdingul și cu alte 
companii aflate sub controlul acestuia la 
comunicările oficiale legate de 
exercitarea funcțiilor esențiale. În special, 
informațiile comerciale sensibile, 
referitoare la funcțiile administratorului 
de infrastructură definite la articolul 3 
alineatul (2) și deținute de administratorul 
de infrastructură nu sunt transmise 
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niciunei întreprinderi feroviare.
(i) Sistemele de remunerare a 
personalului administratorului de 
infrastructură se bazează numai pe 
performanța administratorului de 
infrastructură.

Or. en

Justificare

Aceste cerințe sunt inspirate de cerințele elaborate de Comisie în anexa V la Comunicarea sa 
nr. 189 din anul 2006. Acestea definesc circumstanțele în care funcțiile esențiale pot fi 
exercitate de o entitate care este parte dintr-o întreprindere mai mare.

Amendamentul 656
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Anexa 1 – liniuța 10a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Partea gărilor pentru călători și a 
infrastructurilor esențiale necesare pentru 
operațiunile feroviare: suprafețe comune 
de tranzit, trotuare și peroane prevăzute 
cu acoperiș, infrastructuri de legătură cu 
peroanele (pasaje subterane, pasarele, 
scări mobile, ascensoare), sisteme pentru 
informarea publicului (monitoare, afișaje 
electronice), spații pentru un eventual 
control al traficului (cabina aparatului 
central, birouri ale conducerii, centrale 
telefonice etc.).

Or. it

Justificare

Părțile gărilor pentru călători, care sunt esențiale pentru operațiunile feroviare, ar trebui să 
figureze în lista cu elemente ale infrastructurii, pentru care administratorul infrastructurii 
este responsabil. 
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Amendamentul 657
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista funcțiilor esențiale prevăzute la 
articolul 7:

eliminat

– luarea deciziilor pentru repartizarea 
traselor, inclusiv definirea și evaluarea 
disponibilității traselor, precum și 
repartizarea efectivă a traselor 
individuale;
– luarea deciziilor pentru tarifarea 
infrastructurii, inclusiv stabilirea și 
colectarea tarifelor;

Or. en

Justificare

Funcțiile administratorului de infrastructură sunt descrise în definițiile de la articolul 3.

Amendamentul 658
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Anexa 2 - liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– luarea deciziilor pentru tarifarea 
infrastructurii, inclusiv stabilirea și 
colectarea tarifelor;

– luarea deciziilor pentru tarifarea 
infrastructurii, inclusiv stabilirea tarifelor;

Or. en

Amendamentul 659
Herbert Dorfmann
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Propunere de directivă
Anexa 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– decizii privind accesul echitabil și 
nediscriminatoriu la infrastructuri de 
servicii, în conformitate cu articolul 13.

Or. de

Amendamentul 660
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul minim de acces cuprinde: 1. Dreptul de acces cuprinde următoarele 
servicii și infrastructuri feroviare ale 
căror costuri și tarife corespunzătoare 
pentru utilizare vor fi plătite respectivelor 
întreprinderi feroviare care le pun la 
dispoziție, atât administratorului de 
infrastructură, cât și operatorilor feroviari 
implicați:

Or. en

Justificare

Exploatarea unui serviciu feroviar într-un mod sigur și fiabil pentru clienți și viabil, din punct 
de vedere economic, pentru întreprinderile feroviare necesită un drept comun de acces la 
toate serviciile enumerate în anexa III, indiferent de furnizorul de servicii feroviare 
responsabil cu acestea în fiecare stat membru. Tarifele vor fi stabilite și plătite în funcție de 
utilizarea acestora.

Amendamentul 661
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera da (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) inspecția tehnică și în materie de 
siguranță a materialului rulant;

Or. en

Justificare

Asigurarea unei evaluări a siguranței reprezintă un factor-cheie pentru a permite trenurilor 
să funcționeze înaintea oricărei plecări.

Amendamentul 662
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) utilizarea echipamentelor de alimentare 
cu energie electrică pentru tracțiunea 
obișnuită, în situația în care sunt 
disponibile;

(e) utilizarea echipamentelor de alimentare 
cu energie electrică pentru tracțiunea 
obișnuită și utilizarea curentului electric, 
dacă este necesară, tarifele aferente fiind 
indicate separat;

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III

Amendamentul 663
Georges Bach

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) infrastructura de realimentare cu 
combustibil, dacă este cazul;

eliminat
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Or. fr

Justificare

Facilitățile de alimentare cu carburant nu trebuie să fie incluse în pachetul minim de servicii, 
întrucât acestea sunt propuse deja în mod competitiv pe piața liberă. Aceste servicii trebuie 
să fie furnizate numai dacă nu există oferte alternative și dacă pot fi considerate drept 
„facilități esențiale”.

Amendamentul 664
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) infrastructura de realimentare cu 
combustibil, dacă este cazul;

(f) utilizarea infrastructurii de 
realimentare cu combustibil și 
aprovizionarea cu combustibil, dacă este 
necesară, tarifele aferente fiind indicate 
separat;

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III

Amendamentul 665
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) gările pentru călători, clădirile și 
infrastructurile acestora, inclusiv un 
spațiu adecvat pentru instalațiile unite de 
ticketing și informare; Cerința privind 
instalațiile de ticketing nu se aplică în 
Regatul Unit, unde există deja un sistem 
național comun de ticketing și informare;
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Or. en

Justificare

Accesul la instalații comune de ticketing și informare este un factor-cheie pentru 
întreprinderile feroviare, clienți și alți utilizatori ai modurilor de transport.

Amendamentul 666
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) terminalele de marfă;

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III.

Amendamentul 667
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) stațiile de triaj;

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III

Amendamentul 668
Sabine Wils
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Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fd (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) stațiile de formare a trenurilor;

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III

Amendamentul 669
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fe (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fe) grupa de primiri;

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III

Amendamentul 670
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera ff (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ff) întreținerea și celelalte infrastructuri 
tehnice;

Or. en



AM\870643RO.doc 135/167 PE467.167v01-00

RO

Justificare

Listă unică în anexa III.

Amendamentul 671
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fg (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fg) infrastructurile portuare legate de 
activități feroviare;

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III.

Amendamentul 672
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fh (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fh) infrastructurile de intervenție, 
inclusiv de remorcare pentru eliberarea 
liniilor de navigație.

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III

Amendamentul 673
Sabine Wils
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Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fi (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fi) preîncălzirea trenurilor de călători;

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III

Amendamentul 674
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fj (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fj) contracte adaptate pentru controlul 
transportului de mărfuri periculoase 
și/sau pentru asistență în conducerea 
trenurilor speciale;

Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III

Amendamentul 675
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 1 – litera fk (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fk) accesul la rețelele de telecomunicații;
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Or. en

Justificare

Listă unică în anexa III

Amendamentul 676
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Accesul se acordă de asemenea 
infrastructurilor de servicii și furnizării de 
servicii în următoarele infrastructuri:

eliminat

(a) gările pentru călători, clădirile 
acestora și celelalte instalații, inclusiv de 
ticketing și de informare;
(b) terminalele de marfă;

(c) stațiile de triaj;

(d) stațiile de formare a trenurilor;

(e) grupa de primiri;

(f) întreținerea și celelalte infrastructuri 
tehnice;
(g) infrastructurile portuare legate de 
activități feroviare;
(h) infrastructurile de intervenție, inclusiv 
de remorcare.

Or. en

Justificare

Listă de servicii transpuse într-o listă unică.

Amendamentul 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Propunere de directivă
Anexa III – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Accesul se acordă de asemenea 
infrastructurilor de servicii și furnizării de 
servicii în următoarele infrastructuri:

2. Accesul se acordă de asemenea 
infrastructurilor de servicii și serviciilor 
existente în următoarele infrastructuri:

Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament se asigură că infrastructurile și serviciile care nu sunt disponibile 
peste tot trebuie furnizate în mod obligatoriu. Acest lucru ar putea, de fapt, să conducă la 
investiții care s-ar putea dovedi neprofitabile.

Amendamentul 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gările pentru călători, clădirile acestora 
și celelalte instalații, inclusiv de ticketing 
și de informare;

(a) gările pentru călători, clădirile acestora 
și celelalte instalații, inclusiv pentru 
spațiile adecvate pentru vânzarea biletelor 
și pentru serviciile de informare; serviciile 
de informare și de vânzare de bilete ar 
trebui, de asemenea, să facă obiectul unui 
minim de standardizare și/sau de 
coordonare între diferitele modele, pentru 
a facilita utilizarea acestora de către 
călători;

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop clarificarea textului și subliniază importanța unui minim 
de standardizare și/sau coordonare între diferitele modele de servicii de informare și de 
vânzare.
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Amendamentul 679
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gările pentru călători, clădirile acestora 
și celelalte instalații, inclusiv de ticketing 
și de informare;

(a) gările pentru călători, clădirile acestora 
și celelalte instalații;

Or. de

Justificare

Acest cadru nu este suficient pentru a garanta accesul echitabil și liber. Nu reiese clar care 
sunt serviciile ce trebuie prestate. Nu există nicio garanție cu privire la faptul dacă călătorii 
vor beneficia în mod automat de „cea mai bună” ofertă sau dacă se va ține seama de tarifele 
sociale (abonamente pentru elevi, pensionari, navetiști etc.). Este necesară stabilirea unor 
dispoziții detaliate în „Directiva privind transportul internațional de călători” (anunțată 
pentru anul 2011 în secțiunea 3.2 a comunicării).

Amendamentul 680
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terminalele de marfă; eliminat

Or. nl

Amendamentul 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) centre de întreținere și alte eliminat
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infrastructuri tehnice;

Or. it

Justificare

Întreținerea materialului rulant este o activitate strâns legată de siguranța exploatării 
feroviare și, prin urmare, întreprinderile feroviare trebuie să fie direct responsabile pentru 
aceasta și să o asigure prin centre aflate în proprietatea lor sau prin contracte cu furnizorii 
de material rulant.

Amendamentul 682
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) întreținerea și celelalte infrastructuri 
tehnice;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 683
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) întreținerea și celelalte infrastructuri 
tehnice;

(f) întreținerea cu excepția lucrărilor grele 
de întreținere în infrastructuri dedicate 
exclusiv unor tipuri specifice de material 
rulant de mare viteză pentru servicii 
oferite călătorilor și celelalte infrastructuri 
tehnice;

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează excluderea lucrărilor grele de întreținere în infrastructuri 
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dedicate exclusiv unor tipuri specifice de material rulant de mare viteză pentru servicii oferite 
călătorilor (de exemplu: material Siemens –Alstom), care este diferit și necesită formare și 
echipament specifice.

Amendamentul 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) întreținerea și celelalte infrastructuri 
tehnice;

(f) întreținerea ușoară, inclusiv curativă, 
care permite continuarea serviciului 
comercial;

Or. fr

Justificare

Prezentul regulament are ca scop limitarea prestațiilor minime de întreținere care trebuie să 
fie accesibile în mod nediscriminatoriu tuturor întreprinderilor feroviare pentru întreținerea 
ușoară, care permite continuarea serviciului comercial.

Amendamentul 685
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) infrastructurile portuare legate de 
activități feroviare;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 686
Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 2 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) infrastructurile portuare legate de 
activități feroviare;

(g) accesul pe cale ferată în porturi;

Or. de

Justificare

Formularea aleasă aici nu este compatibilă cu articolul 10. Apar astfel probleme de 
delimitare, întrucât termenul „infrastructură portuară” nu este definit suficient de bine. 
Infrastructura portuară cuprinde toate instalațiile portuare, precum și macaralele, cheiurile 
etc. În vederea optimizării generale a porturilor, doar porturile înseși ar trebui să ia în 
continuare decizii în mod individual cu privire la organizarea infrastructurilor portuare.

Amendamentul 687
Peter van Dalen

Propunere de directivă
Anexa 3 – punctul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) infrastructurile de intervenție, inclusiv 
de remorcare.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 688
Georges Bach

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) infrastructura de realimentare cu 
combustibil, dacă este cazul;

Or. fr
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Justificare

Facilitățile de alimentare cu carburant nu trebuie să fie incluse în pachetul de servicii 
minime, întrucât acestea sunt propuse deja în mod competitiv pe piața liberă. Aceste servicii 
trebuie să fie furnizate numai dacă nu există oferte alternative și dacă pot fi considerate drept 
„facilități esențiale”.

Amendamentul 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) infrastructura de realimentare cu 
combustibil.

Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament sunt incluse, printre infrastructurile care trebuie să fie accesibile 
în mod nediscriminatoriu întreprinderilor feroviare, infrastructurile de realimentare cu 
combustibil.

Amendamentul 690
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Serviciile suplimentare pot cuprinde: eliminat
(a) curentul pentru tracțiune, tarifele 
aferente trebuind să figureze pe facturi 
separat de tarifele pentru utilizarea 
echipamentelor de alimentare electrică;;
(b) preîncălzirea trenurilor de pasageri;

(c) furnizarea de combustibil, tarifele 
aferente trebuind să figureze pe facturi 
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separat de tarifele pentru utilizarea 
infrastructurilor de alimentare cu 
combustibil;
(d) contracte specifice pentru:

– controlul transportului mărfurilor 
periculoase;
– asistență în operarea trenurilor speciale.

Or. en

Justificare

Servicii transpuse într-o listă unică.

Amendamentul 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) curentul pentru tracțiune, tarifele
aferente trebuind să figureze pe facturi 
separat de tarifele pentru utilizarea 
echipamentelor de alimentare electrică;

(a) curentul pentru tracțiune, în cazul în 
care întreprinderea feroviară a ales să 
cumpere curentul pentru tracțiune pentru 
trenurile sale de la administratorul 
infrastructurii mai degrabă decât să se 
adreseze direct unuia sau mai multor 
furnizori pe piața energiei electrice. 
Facturile administratorului 
infrastructurii disting aprovizionarea 
curentului de tracțiune în acest caz, și în 
toate cazurile tarifele pentru utilizarea 
echipamentelor de alimentare electrică, de 
pierderile electrice în infrastructura și 
tarifele pentru branșarea la rețeaua de 
transporturi sau de distribuție de energie;

Or. fr

Justificare

Întrucât piața energiei electrice este deschisă concurenței, prezentul amendament urmărește 
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să lase întreprinderilor feroviare libertatea de a alege furnizorul de energie electrică. Acesta 
se exprimă, de asemenea, în favoarea facturilor transparente.

Amendamentul 692
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 3 - punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Serviciile auxiliare pot conține: eliminat
(a) accesul la rețelele de telecomunicații;

(b) furnizarea de informații suplimentare;

(c) inspecția tehnică a materialului 
rulant.

Or. en

Justificare

Servicii transpuse într-o listă unică.

Amendamentul 693
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 6 - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un capitol care stabilește natura 
infrastructurii disponibile pentru 
întreprinderile feroviare și condițiile de 
acces la aceasta. Informațiile din prezenta 
secțiune trebuie să concorde cu sau să facă 
trimitere la registrele de infrastructură 
feroviară care urmează a fi publicate în 
conformitate cu articolul 35 din Directiva 
2008/57/CE.

1. Un capitol care stabilește natura 
infrastructurii disponibile pentru 
întreprinderile feroviare și condițiile de 
acces la aceasta, inclusiv normele tehnice 
și de siguranță care reglementează 
accesul vehiculelor feroviare, astfel cum 
prevăd Directivele 2008/57/CE 
și 2004/49/CE. Informațiile din prezenta 
secțiune trebuie să concorde cu sau să facă 
trimitere la registrele de infrastructură 
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feroviară care urmează a fi publicate în 
conformitate cu articolul 35 din Directiva 
2008/57/CE.

Or. en

Justificare

Normele de siguranță reprezintă aspectul primar și fundamental care trebuie prevăzut în 
documentul de referință al rețelei care trebuie să conțină cel puțin o referință clară privind 
locul în care pot fi găsite informații în acest sens.

Amendamentul 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un capitol cu privire la principiile de 
tarifare și la tarife. Acesta conține detalii 
adecvate asupra sistemului de tarifare și 
informații suficiente asupra tarifelor, 
precum și alte informații relevante 
referitoare la acces, care se aplică 
serviciilor enumerate în anexa III, asigurate 
de un singur furnizor. Detaliază 
metodologia, regulile și, unde este cazul, 
baremurile utilizate pentru aplicarea 
articolelor 31-36, atât pentru taxe, cât și 
pentru costuri. Conține informații asupra 
modificărilor tarifelor deja stabilite sau 
prevăzute în următorii cinci ani.

2. Un capitol cu privire la principiile de 
tarifare și la tarife. Acesta conține detalii 
adecvate asupra sistemului de tarifare și 
informații suficiente asupra tarifelor, 
precum și alte informații relevante 
referitoare la acces, care se aplică 
serviciilor enumerate în anexa III, asigurate 
de un singur furnizor. Detaliază 
metodologia, regulile și, unde este cazul, 
baremurile utilizate pentru aplicarea 
articolelor 31-36, atât pentru taxe, cât și 
pentru costuri. Conține informații asupra 
modificărilor tarifelor deja stabilite sau 
prevăzute în următorii cinci ani. Specifică 
mecanismele pentru compensații 
financiare prevăzute în caz de întârziere, 
deteriorare a calității și de anulare a 
traselor alocate.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop introducerea unei transparențe sporite în ceea ce privește 
compensațiile financiare prevăzute în caz de întârziere, deteriorare a calității și de anulare a 
traselor alocate.
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Amendamentul 695
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Anexa 6 - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un capitol cu privire la principiile de 
tarifare și la tarife. Acesta conține detalii 
adecvate asupra sistemului de tarifare și 
informații suficiente asupra tarifelor, 
precum și alte informații relevante 
referitoare la acces, care se aplică 
serviciilor enumerate în anexa III, asigurate 
de un singur furnizor. Detaliază 
metodologia, regulile și, unde este cazul,
baremurile utilizate pentru aplicarea 
articolelor 31-36, atât pentru taxe, cât și 
pentru costuri. Conține informații asupra 
modificărilor tarifelor deja stabilite sau 
prevăzute în următorii cinci ani.

2. Un capitol cu privire la principiile de 
tarifare și la tarife. Acesta conține detalii 
adecvate asupra sistemului de tarifare și 
informații suficiente asupra tarifelor. 
Tarifele pentru utilizarea infrastructurii 
trebuie indicate pe kilometru pe segment 
de piață. Alte informații relevante 
referitoare la acces, care se aplică 
serviciilor enumerate în anexa III, asigurate 
de un singur furnizor, vor fi, de asemenea, 
puse la dispoziție. Detaliază metodologia, 
regulile și, unde este cazul, baremurile 
utilizate pentru aplicarea articolului 31 
alineatele (4) și (5) până la articolul 36, 
atât pentru taxe, cât și pentru costuri. 
Conține informații asupra modificărilor 
tarifelor deja stabilite sau prevăzute în 
următorii cinci ani.

Or. en

Justificare

Furnizarea de informații privind tarifele pentru utilizarea infrastructurii pe kilometru și pe 
segment de piață ar ajuta solicitanții să calculeze un cost estimativ pentru demararea 
furnizării serviciilor.

Amendamentul 696
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Anexa 6 - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un capitol cu privire la principiile de 2. Un capitol cu privire la principiile de 
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tarifare și la tarife. Acesta conține detalii 
adecvate asupra sistemului de tarifare și 
informații suficiente asupra tarifelor, 
precum și alte informații relevante 
referitoare la acces, care se aplică 
serviciilor enumerate în anexa III, asigurate 
de un singur furnizor. Detaliază 
metodologia, regulile și, unde este cazul, 
baremurile utilizate pentru aplicarea 
articolelor 31-36, atât pentru taxe, cât și 
pentru costuri. Conține informații asupra 
modificărilor tarifelor deja stabilite sau 
prevăzute în următorii cinci ani.

tarifare și la tarife. Acesta conține detalii 
adecvate asupra sistemului de tarifare și 
informații suficiente asupra tarifelor. 
Tarifele pentru utilizarea infrastructurii 
trebuie indicate pe kilometru pe segment 
de piață. Alte informații relevante 
referitoare la acces, care se aplică 
serviciilor enumerate în anexa III, asigurate 
de un singur furnizor, vor fi, de asemenea, 
puse la dispoziție. Detaliază metodologia, 
regulile și, unde este cazul, baremurile 
utilizate pentru aplicarea articolelor 31-36, 
atât pentru taxe, cât și pentru costuri. 
Conține informații asupra modificărilor 
tarifelor deja stabilite sau prevăzute în 
următorii cinci ani.

Or. en

Justificare

Furnizarea de informații privind tarifele pentru utilizarea infrastructurii pe kilometru și pe 
segment de piață ar ajuta solicitanții să calculeze un cost estimativ pentru demararea 
furnizării serviciilor.

Amendamentul 697
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Anexa 6 – punctul 7 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care condițiile privind 
concurența cu țările terțe impun acest 
lucru, statele membre respective pot 
adopta norme diferite privind tarifele pe 
acele rețele al căror ecartament de cale 
ferată este diferit de cel al rețelei feroviare 
principale din Uniune. Aceste norme pot 
fi publicate în termene mai scurte decât 
cele stabilite în prezenta directivă, care 
sunt compatibile cu cele din țările terțe 
relevante.
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Or. en

Justificare

Această adăugire este necesară pentru a menține competitivitatea rețelelor și a companiilor 
UE în comparație cu cea din țările terțe, folosind în comun un ecartament de cale ferată 
diferit de cel standard (1 520 mm). Administratorii de infrastructuri din aceste țări terțe nu 
publică tarifele în avans (iar tarifele acestora pot fi modificate foarte ușor, în funcție de 
condițiile de pe piață).

Amendamentul 698
Ole Christensen

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nivelurile de siguranță și (e) nivelurile de siguranță, inclusiv 
cunoștințe bune de limba engleză în cazul 
mecanicilor de locomotivă și al altor 
membri ai echipajului implicat în 
transportul transfrontalier;

Or. da

Amendamentul 699
Ole Christensen

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. reguli de abordare a întreruperilor 
majore de trafic și a situațiilor de urgență, 
inclusiv nivelul minim al serviciilor 
asigurate în caz de grevă, (dacă se aplică,) 
și de reziliere anticipată a acordului 
contractual, precum și informarea 
utilizatorilor;

9. reguli de abordare a întreruperilor 
majore de trafic, a situațiilor de urgență și 
informarea utilizatorilor;

Or. da
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Amendamentul 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Anexa 7 - punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. reguli de abordare a întreruperilor 
majore de trafic și a situațiilor de urgență,
inclusiv nivelul minim al serviciilor 
asigurate în caz de grevă, (dacă se aplică,)
și de reziliere anticipată a acordului 
contractual, precum și informarea
utilizatorilor;

9. reguli de abordare a întreruperilor 
majore de trafic și a situațiilor de urgență. 
Acestea includ, de asemenea, informarea
la timp a utilizatorilor.

În caz de acțiuni ca urmare a conflictelor 
sociale, de exemplu greve, utilizatorii ar 
trebui informați cel puțin cu 24 de ore 
înainte ca aceste acțiuni să aibă loc, 
indicându-se, de asemenea, alternative 
pentru nevoile de mobilitate ale acestora.

Or. en

Amendamentul 701
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 7 - punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. reguli de abordare a întreruperilor 
majore de trafic și a situațiilor de urgență,
inclusiv nivelul minim al serviciilor 
asigurate în caz de grevă, (dacă se aplică,)
și de reziliere anticipată a acordului 
contractual, precum și informarea 
utilizatorilor;

9. reguli de abordare a întreruperilor 
majore de trafic și a situațiilor de urgență și 
de reziliere anticipată a acordului 
contractual, precum și informarea 
utilizatorilor;

Or. en

Justificare

Greva reprezintă unul dintre drepturile fundamentale în cadrul cărora normele sau 
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acordurile cu partea socială au fost stabilite în mod autonom, în moduri diferite în funcție de 
statul membru și, prin urmare, nu poate fi inclusă o dispoziție specifică în textul legislativ al 
UE.

Amendamentul 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cheltuielile de regie ale întregii rețele,
inclusiv salariile și pensiile;

(a) cheltuielile de regie ale întregii rețele, 
excluzând costurile cu forța de muncă;

Or. en

Justificare

Costurile cu forța de muncă includ „costuri unitare” pe lucrător și sunt, de asemenea, 
adaptabile diferitelor norme de calcul din statele membre.

Amendamentul 703
Georges Bach

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cheltuielile de regie ale întregii rețele, 
inclusiv salariile și pensiile;

(a) cheltuielile de regie ale întregii rețele;

Or. en

Amendamentul 704
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cheltuielile de regie ale întregii rețele, 
inclusiv salariile și pensiile;

(a) cheltuielile de regie ale întregii rețele;

Or. en

Justificare

Numai costurile generale de regie sunt excluse din costurile directe, potrivit dispozițiilor de 
la articolul 31 alineatul (3), în timp ce salariile și pensiile lucrătorilor vizați în cadrul 
activităților administratorului de infrastructură trebuie luate în considerare și, prin urmare, 
trebuie incluse în calculul costurilor directe.

Amendamentul 705
Georges Bach

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) servicii sociale, școli, grădinițe, 
restaurante;

eliminat

Or. en

Amendamentul 706
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) servicii sociale, școli, grădinițe, 
restaurante;

eliminat

Or. en
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Justificare

Costurile sociale legate de lucrătorii implicați în activitățile derulate de administratorul 
infrastructurii trebuie incluse în calculul costurilor directe, întrucât acestea sunt parte a unui 
salariu direct sau indirect, în funcție de legislațiile diferite ale muncii sau de acordurile 
contractuale prevăzute în fiecare stat membru.

Amendamentul 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Administratorul infrastructurii trebuie 
să prezinte organismului de reglementare 
pentru aviz calculul costurilor directe, 
inclusiv factorii de cost.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament prevede controlul calcului costurilor directe de către organismul de 
reglementare.

Amendamentul 708
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Administratorul infrastructurii trebuie 
să demonstreze organismului de 
reglementare capacitatea unui serviciu 
feroviar de a plăti majorările în 
conformitate cu articolul 32 alineatul (1), 
fiecare dintre serviciile enumerate la 
fiecare dintre punctele de mai jos 
aparținând unor segmente de piață 

3. În cazul în care administratorul
infrastructurii percepe majorări, acesta 
elaborează o listă a segmentelor de piață, 
cu privire la care organismul de 
reglementare își dă acordul în prealabil.
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diferite:
Majorările trebuie să fie de așa natură 
încât volumul de trafic din fiecare 
segment să nu depășească volumul de 
trafic de pe piețele concurente.
Perechile care trebuie luate în 
considerare de administratorii de 
infrastructură în definirea listei de 
segmente de piață având în vedere 
introducerea de majorări în sistemul de 
tarifare, în conformitate cu articolul 31 
alineatul (1), includ cel puțin 
următoarele:

Or. en

Justificare

Acest amendament stabilește un criteriu bazat pe piață, prevăzând că majorările trebuie să 
fie de așa natură încât volumul de trafic să nu depășească volumul de pe piețele concurente 
ale altor moduri de transport. Această clarificare ajută la evidențierea abilității 
întreprinderilor feroviare de a plăti majorări și susține competitivitatea sectorului feroviar.

Amendamentul 709
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Administratorul infrastructurii trebuie să 
demonstreze organismului de reglementare 
capacitatea unui serviciu feroviar de a plăti 
majorările în conformitate cu articolul 32 
alineatul (1), fiecare dintre serviciile 
enumerate la fiecare dintre punctele de 
mai jos aparținând unor segmente de 
piață diferite:

3. Administratorul de infrastructură 
trebuie să definească segmente de piață 
omogene și majorările corespunzătoare în 
înțelesul articolului 32 alineatul (1), pe 
baza unui studiu de piață și ulterior 
consultării solicitanților.

Administratorul infrastructurii trebuie să 
demonstreze organismului de reglementare 
capacitatea unui serviciu feroviar de a plăti 
majorările în conformitate cu articolul 32 
alineatul (1). În cazul în care 
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administratorul infrastructurii percepe 
majorări, acesta elaborează o listă a 
segmentelor de piață, cu privire la care 
organismul de reglementare își dă acordul 
în prealabil.
Majorările trebuie să fie de așa natură 
încât volumul de trafic din fiecare 
segment să nu depășească volumul de 
trafic de pe piețele concurente.

Or. en

Amendamentul 710
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Administratorul infrastructurii trebuie să 
demonstreze organismului de 
reglementare capacitatea unui serviciu 
feroviar de a plăti majorările în 
conformitate cu articolul 32 alineatul (1),
fiecare dintre serviciile enumerate la 
fiecare dintre punctele de mai jos 
aparținând unor segmente de piață 
diferite:

3. Administratorul de infrastructură poate 
să definească segmente de piață omogene 
și majorările corespunzătoare în 
conformitate cu articolul 32 alineatul (1), 
după caz, pe baza unui studiu de piață și 
ulterior consultării solicitanților în 
vederea îmbunătățirii volumelor de trafic 
din fiecare segment individual. 
Segmentele de piață feroviare care trebuie 
luate în considerare cu ajutorul 
următoarelor criterii indicative sunt:

Or. en

Justificare

Procedura care trebuie urmată de administratorul de infrastructură potrivit autorizației 
statului membru de a stabili majorările aplicabile fiecărui segment de piață feroviară.

Amendamentul 711
Peter van Dalen



PE467.167v01-00 156/167 AM\870643RO.doc

RO

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Administratorul infrastructurii trebuie 
să demonstreze organismului de 
reglementare capacitatea unui serviciu 
feroviar de a plăti majorările în 
conformitate cu articolul 32 alineatul (1), 
fiecare dintre serviciile enumerate la 
fiecare dintre punctele de mai jos 
aparținând unor segmente de piață diferite:

3. Organismul de reglementare asigură
capacitatea unui serviciu feroviar de a plăti 
majorările în conformitate cu articolul 32 
alineatul (1), fiecare dintre serviciile 
enumerate la fiecare dintre punctele de mai 
jos aparținând unor segmente de piață 
diferite:

Or. nl

Amendamentul 712
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Administratorul infrastructurii trebuie să 
demonstreze organismului de reglementare 
capacitatea unui serviciu feroviar de a plăti 
majorările în conformitate cu articolul 32 
alineatul (1), fiecare dintre serviciile 
enumerate la fiecare dintre punctele de 
mai jos aparținând unor segmente de 
piață diferite:

3. Administratorul de infrastructură 
trebuie să definească segmente de piață 
omogene și majorările corespunzătoare în 
înțelesul articolului 32 alineatul (1), pe 
baza unui studiu de piață și ulterior 
consultării solicitanților.

Administratorul infrastructurii trebuie să 
demonstreze organismului de reglementare 
capacitatea unui serviciu feroviar de a plăti 
majorările în conformitate cu articolul 32 
alineatul (1). În cazul în care 
administratorul infrastructurii percepe 
majorări, acesta elaborează o listă a 
segmentelor de piață, cu privire la care 
organismul de reglementare își dă acordul 
în prealabil.

(a) Servicii călători/marfă
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(b) Trenuri care transportă mărfuri 
periculoase/alte mărfuri
(c) Servicii internaționale/interne

(d) Transport combinat/trenuri directe

(e) Servicii transport de călători urban ori 
regional/interurban
(f) Trenuri complete/vagoane separate

(g) Servicii transport feroviar 
regulate/ocazionale

Or. en

Amendamentul 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Suplimentele sunt de așa natură încât 
nu afectează în mod semnificativ 
transportul feroviar pe segmentul în 
cauză în raport cu alte moduri de 
transport.

Or. fr

Justificare

Suplimentele aplicate nu trebuie să dăuneze competitivității transportului feroviar în raport 
cu alte moduri de transport.

Amendamentul 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 3 – litera ga (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Servicii care rezultă din contractele 
de servicii publice/servicii cu acces 
deschis

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop introducerea unui nou tip de segment de piață: servicii 
care rezultă din contractele de servicii publice/servicii cu acces deschis.

Amendamentul 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 3 – litera gc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) Trenuri de mari viteză/trenuri 
convenționale.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament are ca scop introducerea unui nou tip de segment de piață: trenuri de 
mari viteză/trenuri convenționale.

Amendamentul 716
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Anexa 8 - punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Administratorul infrastructurii 
comunică întreprinderilor feroviare graficul 
pe baza căruia se calculează întârzierile, cu 

(b) Administratorul infrastructurii 
comunică întreprinderilor feroviare graficul 
pe baza căruia se calculează întârzierile, cu 
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cel puțin cinci zile înainte de cursă. cel puțin cinci zile înainte de cursă. Statele 
membre pot adopta termene-limită diferite 
pentru rețelele separate din punct de 
vedere tehnologic de rețeaua feroviară 
principală a UE și pot permite 
coordonarea cu rețelele feroviare ale 
țărilor terțe.

Or. en

Amendamentul 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 5 – tabelul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru transportul de marfă Pentru transportul de marfă
Anul Reducere Anul Reducere

2015 5 % 2015 10 %
2016 5 % 2016 10 %
2017 5 % 2017 10 %
2018 5 % 2018 7,5 %
2019 5 % 2019 7 %
2020 5 % 2020 6,5 %
2021 4  % 2021 5 %
2022 3 % 2022 3,5 %
2023 2 % 2023 2,5 %
2024 1 % 2024 2 %

Or. fr

Justificare

Reducerea temporară a tarifelor pentru trenurile echipate cu ETCS ar trebui să constituie un 
stimulent real pentru întreprinderile feroviare de a utiliza această tehnologie. Prin urmare, 
nivelul reducerilor trebuie să crească.
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Amendamentul 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Anexa 8 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Reducerea temporară a tarifului de 
infrastructură pentru trenurile echipate 
cu ETCS, conform articolului 32 
alineatul (3), se realizează după cum 
urmează:

eliminat

Pentru transportul de marfă:

Anul Reducere

2015 5  %

2016 5  %

2017 5  %

2018 5  %

2019 5 %

2020 5 %

2021 4 %

2022 3 %

2023 2 %

2024 1 %

Pentru transportul de călători
Anul Reducere 

2020 5 %
2021 5 %

2022 5 %
2023 5 %
2024 5 %

Or. pl
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Justificare

Reducerile ar trebui să promoveze introducerea unei interoperabilități depline (a 
materialului rulant și a infrastructurii). Acordarea de reduceri importante pentru trenurile 
echipate cu sistemul ETCS poate permite ca administratorul să transmită pierderea altor 
operatori, al căror material rulant nu este echipat cu sistemul ETCS, ceea ce contravine 
scopului dispoziției propuse. Valoarea reducerii ar trebui să depindă de mai mulți factori 
(dimensiunea și parametrii rețelei tehnice, inclusiv lungimea liniilor ERTMS și planurile de 
renovare).

Amendamentul 719
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Anexa 8 – punctul 5 – Tabelul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru transportul de marfă Pentru transportul de marfă

Anul Reducere Anul Reducere

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. ro

Justificare

Pentru a stimula echiparea trenurilor cu sistemul European de control al trenurilor (ETCS), 
dar și pentru a da timpul necesar operatorilor de transport feroviar să planifice și să 
realizeze investițiile necesare.
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Amendamentul 720
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Anexa 8 – punctul 5 – Tabelul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru transportul de călători: Pentru transportul de călători:
Anul Reducere Anul Reducere

2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Justificare

Pentru a stimula echiparea trenurilor cu sistemul european de control al trenurilor(ETCS), 
dar și pentru a da timpul necesar operatorilor de transport feroviar să planifice și să 
realizeze investițiile necesare.

Amendamentul 721
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Anexa 9 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În pofida celor de mai sus, în rețelele 
care leagă statele membre și țările terțe și 
al căror ecartament de cale ferată este 
diferit de cel al rețelei feroviare principale 
din Uniune, procesul de planificare și 
repartizare poate fi realizat în baza unor 
proceduri și termeni specifici, care se 
aplică acestei rețele specifice.

Or. en
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Amendamentul 722
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA X eliminat

Situația financiară care trebuie transmisă 
organismului de reglementare

(menționată la articolul 56 alineatul (8))

Situațiile financiare care urmează a fi 
transmise organismului de reglementare 
în conformitate cu articolul 56 alineatul 
(8) trebuie să conțină cel puțin 
următoarele elemente:
1. Separarea contabilă

Situațiile financiare care trebuie 
transmise de către administratorii de 
infrastructură și de toate întreprinderile 
sau de alte entități care efectuează sau 
integrează diverse categorii de transport 
feroviar sau primesc finanțare din fonduri 
publice trebuie
(a) să includă conturi de profit și pierderi 
și bilanțuri contabile separate pentru 
activitățile de administrare a transportului 
de marfă, a transportului de călători și a 
infrastructurii;
(b) să dea informații detaliate despre 
sursele individuale, utilizările fondurilor 
publice și alte forme de compensare, într-
o manieră transparentă și detaliată, 
inclusiv să cuprindă o prezentare detaliată 
a fluxurilor de numerar ale 
întreprinderilor, pentru a determina 
modul în care au fost cheltuite aceste 
fonduri publice sau alte forme de 
compensare; 
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(c) să includă categorii de costuri și profit, 
permițând să se determine dacă au existat 
subvenții încrucișate între aceste activități 
diferite, conform cerințelor organismului 
de reglementare;
(d) să conțină un nivel suficient de detalii, 
după cum se consideră necesar și 
proporțional de către organismul de 
reglementare;
(e) să fie însoțite de un document care 
stabilește metodologia utilizată la 
repartizarea costurilor între diferite 
activități.
Dacă întreprinderea reglementată face 
parte dintr-o structură de grup, situațiile 
financiare se întocmesc pentru întregul 
grup și pentru fiecare sucursală. În plus, 
situațiile financiare conțin detalii 
complete ale plăților efectuate între 
întreprinderi, pentru a se asigura că 
fondurile publice au fost utilizate 
corespunzător.
2. Monitorizarea tarifelor de acces la 
calea ferată
Situația financiară care trebuie transmisă 
organismelor de reglementare de către 
administratorii infrastructurii trebuie:
(a) să evidențieze diferitele categorii de 
costuri, prezentând în special informații 
suficiente despre costurile 
marginale/directe ale diferitelor servicii 
sau grupe de servicii, pentru a permite 
monitorizarea tarifelor de infrastructură;
(b) să prezinte suficiente informații pentru 
a permite monitorizarea tarifelor 
individuale plătite pentru servicii (sau 
grupe de servicii); la cererea 
organismului de reglementare, aceste 
informații trebuie să conțină date 
referitoare la volumele serviciilor 
individuale, la prețurile serviciilor 
individuale și la veniturile totale aferente 
serviciilor individuale plătite de clienții 
interni și externi;
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(c) să prezinte costurile și veniturile 
aferente serviciilor individuale (sau 
grupelor de servicii) cu ajutorul unei 
metodologii pertinente, conform 
cerințelor organismului de reglementare, 
prin care să se identifice prețurile 
potențial anticoncurențiale (subvenții 
încrucișate, prețuri de ruinare și prețuri 
excesive).
3. Indicarea performanței financiare

Situația financiară care trebuie transmisă 
organismelor de reglementare de către 
administratorul infrastructurii trebuie să 
cuprindă:
(a) o declarație de performanță 
financiară;
(b) o declarație sumară de cheltuieli;

(c) o declarație de cheltuieli de 
întreținere;
(d) o declarație de cheltuieli de operare;

(e) o declarație de venit;

(f) note justificative care dezvoltă și 
explică declarațiile, dacă este cazul.
4. Alte aspecte

În cazul administratorilor de 
infrastructură, situațiile financiare se 
auditează de un auditor independent. 
Raportul acestuia se anexează la situația 
financiară.
Situațiile financiare trebuie să conțină 
conturile de profit și pierderi și bilanțul 
contabil. Ele trebuie confruntate cu 
conturile statutare ale întreprinderii, 
dându-se explicații cu privire la toate 
elementele confruntate.

Or. en
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Justificare

Coerență cu eliminarea articolului 56 alineatul (8) din domeniul de aplicare al organismului 
de reglementare.

Amendamentul 723
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Anexa 10 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să includă conturi de profit și pierderi și 
bilanțuri contabile separate pentru 
activitățile de administrare a transportului 
de marfă, a transportului de călători și a 
infrastructurii;

(a) să includă conturi de profit și pierderi și 
bilanțuri contabile separate pentru 
activitățile de administrare a transportului 
de marfă, a transportului de călători și a 
infrastructurii, care trebuie să fie raportate 
la indicatori și obiective îndeplinite

Or. es

Justificare

Raportarea la obiective și indicatori va permite o mai bună evaluare a profitului și a 
pierderilor.

Amendamentul 724
Debora Serracchiani

Propunere de directivă
Anexa 10 - punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să includă categorii de costuri și profit, 
permițând să se determine dacă au existat 
subvenții încrucișate între aceste activități 
diferite, conform cerințelor organismului
de reglementare;

(c) să includă categorii de costuri și profit, 
permițând să se determine dacă au existat 
subvenții încrucișate între aceste activități 
diferite, conform cerințelor prevăzute la 
articolul 6 și considerate necesare și 
proporționate de către organismul de 
reglementare;

Or. en
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