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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 13 Articolul 13 

Condițiile de acces la servicii Condițiile de acces la servicii 

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

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

2. Serviciile menționate la anexa III 
punctul2 se prestează  de către toți 
operatorii infrastructurilor de servicii  în 
mod nediscriminatoriu 

2. Operatorii infrastructurilor de servicii 
oferă tuturor întreprinderilor feroviare 
accesul, inclusiv accesul pe calea ferată, 
la infrastructurile menționate la anexa III 
punctul 2 și la serviciile furnizate în 
cadrul acestor infrastructuri în mod 
nediscriminatoriu sub supravegherea 
organismului de reglementare, astfel cum 
este prevăzut la articolul 56. 

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

În cazul în care operatorul infrastructurii de 
servicii menționate la anexa III punctul 2 
aparține unui organism sau unei firme care, 
de asemenea, activează și deține o poziție 
dominantă pe cel puțin una din piețele de 
servicii de transport feroviar pentru care se 
utilizează infrastructura, acesta trebuie să 
se organizeze într-o manieră independentă 
din punct de vedere organizatoric și 
decizional față de respectivul organism sau 
de respectiva firmă. Operatorul de 
infrastructură de servicii și organismul 
sau firma în cauză au conturi separate, 
inclusiv bilanțuri separate și conturi de 
profit și pierderi separate. 
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Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii pot fi respinse numai dacă există 
alternative viabile care le permit operarea 
serviciului respectiv de transport de marfă 
sau călători pe aceeași rută în condiții 
acceptabile din punct de vedere economic. 
Sarcina de a dovedi existența unei 
alternative viabile revine operatorului 
infrastructurii de servicii. 

Cererile depuse de întreprinderile feroviare 
pentru acordarea accesului la infrastructura 
de servicii se soluționează în termen de 4 
săptămâni și pot fi respinse numai dacă 
infrastructura de servicii nu dispune de 
spațiu suficient pentru a satisface aceste 
cereri sau dacă există alternative viabile 
care le permit operarea serviciului 
respectiv de transport de marfă sau călători 
pe aceeași rută în condiții acceptabile din 
punct de vedere economic. În cazul în care 
refuză accesul la infrastructura de 
servicii, operatorul acesteia propune o 
alternativă viabilă din punct de vedere 
economic și tehnic, dacă există, și își 
motivează refuzul în scris. Acest refuz nu 
obligă operatorul infrastructurii de servicii 
să realizeze investiții în resurse sau 
infrastructuri pentru a răspunde tuturor 
cererilor depuse de întreprinderile 
feroviare. 

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

Atunci când descoperă că există conflicte 
între diferite cereri, operatorul 
infrastructurii de servicii face uz de 
întreaga sa capacitate de rezervă, 
formulând o propunere care să satisfacă 
cât mai bine toate cererile. Dacă nu există 
nicio alternativă viabilă și nu se pot rezolva 
toate cererile noi de capacitate pentru 
infrastructura respectivă pe baza 
necesarului demonstrat, organismul de 
reglementare menționat la articolul 55, din 
proprie inițiativă sau în urma unei plângeri 
din partea unui solicitant, ia măsurile 
necesare, ținând seama de necesitățile 
tuturor părților implicate, pentru a asigura 
că o parte corespunzătoare din capacitatea 
de rezervă este dedicată altor întreprinderi 
feroviare decât celor care fac parte din 
organismul sau firma de care aparține 
operatorul infrastructurii, fără ca prin 
aceasta să aibă de suferit eventualele sale 
obligații în ceea ce privește serviciul 
public.  

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin doi ani 
la rând, proprietarul acesteia trebuie să 

În cazul în care infrastructura de servicii nu 
a fost în folosință timp de cel puțin un an, 
iar interesul întreprinderilor feroviare 
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publice un anunț de concesionare sau 
închiriere a operării infrastructurii. 

pentru accesul la această infrastructură 
este transmis operatorului acestei 
infrastructuri de servicii pe baza nevoilor 
demonstrate, proprietarul acesteia trebuie 
să publice un anunț de concesionare sau 
închiriere în vederea utilizării în activități 
legate de sectorul feroviar, cu excepția 
cazului în care operatorul unei astfel de 
infrastructuri de servicii demonstrează că 
procesul de reconversie aflat în 
desfășurare împiedică utilizarea acesteia 
de către o întreprindere feroviară. 

3. În situația în care un administrator al 
infrastructurii asigură oricare dintre 
serviciile descrise în anexa III punctul3 
sub forma unui serviciu suplimentar, acesta 
îl furnizează la cerere întreprinderilor 
feroviare , într-o manieră 
nediscriminatorie  . 

3. În situația în care un operator de servicii 
asigură oricare dintre serviciile descrise în 
anexa III punctul 3 sub forma unui serviciu 
suplimentar, acesta îl furnizează la cerere 
întreprinderilor feroviare, într-o manieră 
nediscriminatorie. 

4. Întreprinderile feroviare pot cere 
administratorului infrastructurii sau altor 
furnizori o gamă mai largă de servicii 
auxiliare, enumerate în anexa III punctul4. 
Administratorul infrastructurii nu este 
obligat să presteze aceste servicii auxiliare. 

4. Întreprinderile feroviare pot cere 
administratorului infrastructurii sau altor 
operatori ai infrastructurii de servicii  o 
gamă mai largă de servicii auxiliare, 
enumerate în anexa III punctul 4. 
Administratorul infrastructurii nu este 
obligat să presteze aceste servicii auxiliare. 

5. Anexa III poate fi modificată, în 
funcție de experiența dobândită, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 60. 
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Or. en 

Justificare 

Salvgardarea accesului la echipamentele de întreținere este esențială, pentru a nu risca o 
reducere substanțială a calității serviciilor de transport feroviar existente și a nu periclita 
capacitatea operatorilor de a-și îndeplini obligațiile ce le incumbă în ceea ce privește 
serviciul public. 

 
 


