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1. Context

Primul pachet feroviar adoptat în 2001 a reprezentat prima încercare reală de a pune capăt 
declinului transportului feroviar început la începutul secolului trecut și de a reforma cadrul de 
reglementare european. Scopul acestuia era să asigure integrarea și atractivitatea sectorului 
european în comparație cu alte moduri de transport. Cu toate acestea, prima reformă a fost 
incapabilă să realizeze obiectivul stabilit de Cartea albă privind transportul, acela de a 
îmbunătăți situația căilor ferate și de a consolida ponderea modală a transportului feroviar la 
nivel european. 

Dezbaterea în Parlament privind rezoluția din 11 iunie 2010 referitoare la punerea în aplicare 
a primului pachet feroviar a scos la iveală faptul că una dintre cauzele stagnării sectorului se 
datora refuzului statelor membre de a pune în aplicare primul pachet în mod corespunzător și 
de a realiza obiectivele stabilite în cadrul acestuia. 

Ca urmare a rezoluției, Comisia a chemat în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 13 state 
membre „pentru eșecul înregistrat în ceea ce privește punerea în aplicare corectă a primului 
pachet feroviar”. Aceste acțiuni se axează în principal pe lipsa diferențierii între 
administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare responsabile, pe dificultatea de a 
obține o estimare obiectivă privind tarifele din partea administratorului de infrastructură și pe 
lipsa de autoritate și independență a organismelor de reglementare.

2. Propunerea Comisiei

Comisia a propus o reformare a celor trei directive care alcătuiesc primul pachet feroviar1

(numită în text „Reformarea”), însoțită de o comunicare2. În scopul simplificării, clarificării și 
modernizării, Comisia pune laolaltă cele trei directive care alcătuiesc primul pachet feroviar și 
modificările ulterioare aduse acestora.

Cu toate acestea, în afară de codificarea legislației existente, Comisia intenționează să 
îmbunătățească finanțarea și tarifarea infrastructurilor feroviare și condițiile de concurență și 
să asigure supravegherea corespunzătoare a pieței. Aceste trei aspecte sunt abordate în 
capitolele următoare:

 Capitolul II privind dezvoltarea căilor ferate în Uniunea Europeană conține dispoziții 
referitoare la independența administratorilor de infrastructură și a întreprinderilor 
feroviare, separarea între gestiunea infrastructurii și operațiunile de transport și situația 
financiară a sectorului feroviar. Este adăugată o dispoziție pentru a limita intervenția 
statelor membre în gestionarea întreprinderilor feroviare, în special în ceea ce privește 
orientările de politică generală. Sarcinile esențiale ale administratorului de infrastructură 
sunt enumerate la anexa II din directivă.

Secțiunea 4 și anexa III privind condițiile de acces la servicii conțin principalele 
                                               
1 Directiva 2001/12 privind dezvoltarea rețelei feroviare comunitare, Directiva 2001/13 privind autorizarea 
întreprinderilor feroviare şi Directiva 2001/14 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară şi 
tarifarea utilizării infrastructurii feroviare.
2 COM(2010)0474.
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modificări: introduc obligațiile legate de independență în administrarea instalațiilor de 
servicii în anumite situații și obligația operatorilor de servicii feroviare de a închiria 
instalațiile care nu au mai fost utilizate de peste doi ani.

 Capitolul III privind autorizarea întreprinderilor feroviare menține procedura de obținere a 
unei autorizații pentru o întreprindere feroviară, fără modificări majore. Introduce, însă, o 
nouă dispoziție la articolul 17 prin care statele membre sau cetățenii statelor membre au 
obligația de a poseda peste 50%, în total, din orice întreprindere feroviară care solicită o 
autorizație în UE. 

 Capitolul IV privind tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și alocarea capacităților 
respective conține numeroase dispoziții cu modificări semnificative: 

- stabilirea tarifelor de infrastructură și servicii: principiile esențiale de tarifare rămân 
neschimbate. Cu toate acestea, Comisia intenționează să clarifice modul de aplicare a 
acestor principii (anexa VIII, punctele 1 și 3). Aceasta propune, de asemenea impunerea 
obligativității modulării tarifelor de infrastructură pe baza performanțelor acustice ale 
trenurilor, în strânsă legătură cu intrarea în vigoarea a Directivei privind eurovinieta. 
Modularea tarifelor pentru alte costuri de mediu ar rămâne opțională, iar tarifarea care 
ar conduce la sporirea veniturilor administratorilor de infrastructură ar depinde, de 
asemenea, de Directiva privind eurovinieta. Comisia propune, de asemenea, o reducere 
temporară a tarifelor pentru trenurile echipate cu ETCS pentru a accelera introducerea 
tehnologiilor interoperabile.  

- alocarea capacităților de infrastructură: cele mai importante modificări vizează 
consolidarea cooperării dintre administratorii de infrastructuri pentru capacitatea 
internațională de la articolul 40 și generalizarea conceptului de solicitanți autorizați de 
la articolul 41. În cazul unei dispute între solicitanții pentru trase similare, informațiile 
necesare ar fi oferite gratis pentru coordonarea procesului și pentru sistemul de 
soluționare a disputelor gestionat de administratorii de infrastructuri la articolul 46. 

- organismele de control: acestea devin independente de orice altă autoritate publică în 
ceea ce privește organizarea, luarea deciziilor și gestionarea personalului. Autoritatea 
acestora este extinsă pentru a acoperi accesul și tarifarea serviciilor feroviare și 
monitorizarea concurenței în cadrul sectorului. Organismele de reglementare au la 
dispoziție mai multe instrumente: acțiuni din proprie inițiativă; punerea în aplicare a 
deciziilor prin intermediul sancțiunilor, inclusiv al amenzilor; autoritatea de a iniția 
auditul separării conturilor și de a elabora concluzii cu privire la ajutorul de stat. 
Comisia consolidează, de asemenea, cooperarea prin crearea unui grup de lucru al 
autorităților naționale de reglementare.

3. Remarci inițiale și linii directoare

Scopul reformării este realizarea unei piețe europene a căilor ferate complete și integrate în 
toate segmentele sale, inclusiv cel al transportului de călători și de marfă la nivel național și 
internațional. Raportoarea sprijină acest obiectiv, în special eliminarea ultimelor obstacole 
tehnice și administrative din calea diferitelor piețe naționale; de altfel, Parlamentul și-a 
exprimat sprijinul pentru acest obiectiv în cadrul dezbaterilor privind pachetele feroviare 
anterioare. Piața feroviară europeană ar trebui să funcționeze în beneficiul cetățenilor și al 
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întreprinderilor prin reducerea costurilor și prin garantarea accesului echitabil și 
nediscriminatoriu al tuturor întreprinderilor feroviare la rețeaua feroviară europeană. 

Pe lângă acest obiectiv general, raportoarea ar dori să ridice câteva întrebări legate de anumite 
elemente care, în opinia sa, sunt insuficient abordate în cadrul reformării, fiind însă cruciale
pentru instituirea unui adevărat spațiu feroviar unic european. Raportoarea utilizează ca bază 
pentru mențiunile sale rezoluția Parlamentului adoptată aproape în unanimitate în cadrul 
Comisiei pentru turism (cu 38 de voturi pentru și niciunul împotrivă). Rezoluția abordează, în 
special, independența administratorilor de infrastructură, lipsa resurselor și a autorității 
organismelor de reglementare și tarifarea infrastructurii.

(a) Organismul de reglementare

În rezoluția sa recentă, Parlamentul își exprimă preocuparea cu privire la lipsa autorității și a 
resurselor organismelor de reglementare. Comisia propune, prin urmare, consolidarea rolului 
și competențelor acestora. De asemenea, cooperarea dintre organisme este consolidată, 
mergând dincolo de simplul schimb de informații din prezent. Comisia intenționează să 
forțeze organismele de reglementare să coopereze, în special în cazul plângerilor legate de 
trasele internaționale. Comisia nu propune, însă, un sistem de supraveghere european integrat 
comparabil cu cele existente în cedrul altor rețele industriale care au fost deschise recent 
concurenței, precum cea a energiei și cea a telecomunicațiilor. 

Raportoarea sprijină pe deplin abordarea Comisiei în vederea sporirii independenței și 
competențelor autorităților naționale de reglementare și consideră sporirea controlului 
reglementar ca fiind prima reformă imperios necesară în sectorul feroviar. Controlul 
reglementar eficient la nivel european și național este o condiție indispensabilă pentru 
realizarea integrării viitoare a piețelor feroviare naționale, întrucât garantează normele unei 
piețe feroviare echitabile și nediscriminatorii. 

Rolul organismului de reglementare ar trebui consolidat în continuare și competențele 
acestuia ar trebui extinse la noi domenii. De exemplu, ar trebui, de asemenea, să poată 
controla reglementările naționale în materie de siguranță și alte standarde tehnice care nu sunt 
folosite în mod corect pentru a limita gradul de deschidere a pieței, întrucât preocupările în 
materie de siguranță și certificare sunt adesea utilizate în mod incorect, ca motiv pentru 
limitarea accesului la piață. Cu toate acestea, rolul organismului de reglementare, astfel cum a 
propus Comisia, este consolidat în domenii mai presus de funcțiile de control tradiționale, 
cum ar fi evaluarea planului de afaceri sau evaluarea nevoilor pe termen mediu sau lung în 
ceea ce privește realizarea obiectivelor de performanță. Raportoarea intenționează să continue 
să consolideze caracterul european al unui astfel de control reglementar, de exemplu printr-un 
sistem folosit la nivelul instituțiilor, în comparație cu abordarea Comisiei, care se bazează 
numai pe cooperare. 

(b) Finanțarea infrastructurii și perceperea de tarife

Parlamentul a criticat adesea lipsa de finanțare și investiții din partea statelor membre în 
sistemul feroviar, în special în ceea ce privește rețeaua TEN-T, în pofida dispozițiilor 
specifice ale Directivei 2001/12 privind finanțarea infrastructurii și gestionarea datoriilor 
întreprinderilor feroviare.  Comisia a introdus noi dispoziții pentru a mări finanțarea 
infrastructurii feroviare. Printre acestea, publicarea unor strategii pe cinci ani vizând 
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dezvoltarea infrastructurii naționale devine obligatorie (articolul 8).  Aceste strategii ar trebui 
să răspundă nevoilor în materie de mobilitate din viitor și să asigure finanțarea durabilă a 
sistemului feroviar. Planurile de afaceri elaborate de administratorii de infrastructură în urma 
consultărilor cu toți actorii de pe piață vor respecta noul cadru. Sunt consolidate obligațiile 
care garantează transparența angajamentelor statelor membre și ale administratorilor de 
infrastructură, cum ar fi publicarea cadrului de tarifare. Atât aceste dispoziții, cât și obligațiile 
ce trebuie respectate de statele membre reprezintă progrese pe calea transparenței. 

Comisia propune introducerea obligativității acordurilor contractuale între administratorii de 
infrastructură și autoritățile publice pentru a garanta o sursă alternativă de finanțare a 
infrastructurii, alta decât tarifarea. Condițiile unor astfel de acorduri, a căror durată este 
extinsă de la trei la cel puțin cinci ani, sunt consolidate în anexa VII, de exemplu prin 
includerea indicatorilor de performanță în acordul contractual. Acesta ar putea fi un stimulent 
important în vederea utilizării eficiente a rețelei, cu condiția ca obiectivele stabilite să fie 
suficient de ambițioase. Raportoarea consideră că, pentru ca aceste acorduri să intre în 
vigoare, este esențial să se garanteze că toate părțile implicate beneficiază de aceleași 
oportunități pentru a-și exprima nevoile. 

În ceea ce privește modularea tarifelor de utilizare a infrastructurii pe baza performanțelor 
acustice ale trenurilor, raportoarea consideră că internalizarea costurilor externe trebuie să fie 
coordonată între modurile de transport pentru a crea condiții echitabile de concurență 
intramodală și intermodală. Raportoarea ar putea propune modificări pentru a sublinia această 
condiție, în special în ceea ce privește transportul rutier. Sunt propuse stimulente pentru 
echipamentul ERTMS, prin reducerea temporară a tarifelor de utilizare a infrastructurii 
impuse trenurilor. Raportoarea consideră că este esențial ca aceste stimulente să nu afecteze 
veniturile operatorilor feroviari și să nu creeze administratorilor de infrastructură noi 
dificultăți ceea ce privește finanțarea.

În plus, în multe dintre statele membre, sistemul de tarifare a liniilor ferate, care reprezintă 
una dintre resursele aflate la dispoziția administratorilor de infrastructură pentru finanțarea 
dezvoltării și întreținerii infrastructurii, nu furnizează suficiente stimulente pentru 
îmbunătățirea performanței rețelei feroviare. Prin urmare, Comisia propune definirea 
principiilor de bază ale sistemului de performanță enumerate în anexa VIII punctul 4. 

Aceste măsuri reprezintă un pas înainte în vederea creării unei arhitecturi financiare solide, 
însă nu se știe dacă vor fi de ajuns în contextul resurselor reduse ale statelor membre. Baza 
finanțării pentru infrastructură rămâne fragilă. Există modalități prin care pot fi încurajate 
investiții publice și private suplimentare în sectorul feroviar dincolo de îmbunătățirea 
transparenței și de stimulentele menționate mai sus. 

(c) Condițiile de acces la servicii și la infrastructurile de servicii.

Comisia consolidează dispozițiile privind acest aspect, în special la articolul 13. Se ajunge la 
o situație în care Comisia propune separarea juridică și organizațională a infrastructurilor de 
servicii de întreprinderile feroviare în poziție dominantă, fără a îndrăzni să abordeze separarea 
globală între administratorii de infrastructură și operatorii de transport, ceea ce aduce 
numeroase daune concurenței echitabile și nediscriminatorii. Se pune întrebarea dacă 
obiectivele Comisiei sunt suficient de ambițioase sau sunt ambițioase în mod disproporționat 
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în ceea ce privește accesul echitabil și nediscriminatoriu la servicii pentru toți solicitanții și 
dacă alte măsuri ar fi mai adecvate pentru a garanta acest acces. 

(d) Separarea între administrarea infrastructurii și prestarea de servicii de transport 

Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri preocupările privind faptul că administratorii de 
infrastructură nu se bucură de suficientă independență față de operatorii feroviari consacrați. 
Este esențial să li se acorde independență administratorilor de infrastructură, întrucât aceștia 
joacă un rol central în acordarea accesului la capacitățile de infrastructură și în perceperea de 
tarife. Raportoarea sprijină pe deplin opinia Parlamentului care a criticat lipsa unor „garanții 
suficiente de ordin practic și juridic pentru garantarea independenței administratorilor de 
infrastructură, mai ales în cazul în care aceștia sunt parte a unei întreprinderi feroviare care 
desfășoară și activități de transport”, considerând că separarea juridică a operatorilor de rețele 
de transport reprezintă „o condiție prealabilă pentru tratarea tuturor operatorilor într-o manieră 
corectă, transparentă și nediscriminatorie” (punctul 7 din rezoluția din iunie 2010).

O astfel de lipsă de independență ridică obstacole în calea concurenței în multe dintre statele 
europene și împiedică integrarea europeană a rețelei feroviare, care continuă să fie 
administrată în funcție doar de situația la nivel național. Din acest motiv, în rezoluția sa 
recentă, Parlamentul îndeamnă Comisia să acorde prioritate aspectului privind independența 
administratorilor de infrastructură în cadrul reformării. Cu toate acestea, raportoarea își 
exprimă dezamăgirea față de faptul că propunerea Comisiei nu conține niciun progres în ceea 
ce privește separarea juridică a operatorilor de rețele de transport. Este timpul ca Parlamentul 
European să se gândească la modalitatea în care poate fi realizată separarea juridică a 
operatorilor de rețele de transport pe o piață feroviară unică europeană, astfel cum s-a reușit în 
cazul altor sectoare, cum ar fi cel al energiei sau cel al telecomunicațiilor. În acest sens, 
Parlamentul ar trebui să lanseze o dezbatere privind crearea unui model cu adevărat european 
pentru o piață feroviară bazată pe o serie de norme transparente și clare care să ducă la o 
reglementare mai uniformă decât în prezent, la nivelul întregii Uniuni. Fără a aborda 
chestiunea drepturilor de proprietate, raportoarea consideră că ar trebui să se admită doar 
administratori de infrastructură pe deplin independenți din punct de vedere juridic, 
organizațional și instituțional.

(e) Anexele și domeniul de aplicare a actelor delegate

Propunerea conține nouă anexe pe care, în prezentul text, Comisia le poate modifica prin 
intermediul actelor delegate. Raportoarea înțelege nevoie de flexibilitate a Comisiei pentru a 
adapta normele în conformitate cu evoluțiile juridice, politice și tehnice. Cu toate acestea, 
directiva ar trebui să ofere o bază de reglementare solidă care să indice în mod clar direcția în 
care ar trebui să se îndrepte Comisia. Unele dintre aceste anexe pot avea repercusiuni majore 
asupra modului de reglementare a sectorului și, în consecință, ar putea fi considerate ca 
elemente esențiale ale directivei. Prin urmare, raportoarea sugerează evaluarea relevanței 
fiecărei anexe în parte pentru a decide dacă conținutul acestora trebuie modificat prin 
procedura legislativă ordinară, și nu prin acte delegate. 
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