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Amendamentul 343
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. [...] eliminat

Or. de

Justificare

Obligația de a transfera materialul rulant către noul operator reprezintă expropriere, este o 
măsură disproporționată și contravine astfel drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. 
Cerința ca autoritățile să prevadă garanții în acest sens conduce la o sarcină excesivă asupra 
finanțelor publice.

Amendamentul 344
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) [...] eliminat

Or. hu

Justificare

Ca urmare a acestei dispoziții, riscul inerent rentabilității pe termen lung și finanțării 
materialului rulant nu ar mai constitui un risc financiar al participanților pe piață, ci un risc 
al autorității ordonatoare. Propunerea nu sprijină ideea organizării în companii pentru 
prestarea de servicii integrate de transport pentru pasageri, care este o soluție mult mai 
rentabilă din punctul de vedere al costurilor, atât pentru autoritățile responsabile pentru 
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prestarea serviciilor, cât și pentru pasageri.

Amendamentul 345
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice 
au acces efectiv și nediscriminatoriu la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

Autoritățile competente iau măsurile 
necesare pentru ca operatorii care doresc să 
furnizeze servicii publice de transport 
feroviar de călători în cadrul unui contract 
de servicii publice în domeniul lor de 
activitate să aibă acces efectiv și 
nediscriminatoriu la un material rulant 
adecvat pentru transportul public feroviar 
de călători.

Or. fr

Justificare

Autoritățile competente, și nu statele membre sunt cele care permit accesul operatorilor de 
servicii publice la materialul rulant. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 constituie o lex 
specialis în materie de ajutoare de stat care permite, în cazul serviciilor publice de transport 
de călători, derogarea de la normele generale aplicabile ajutoarelor de stat.

Amendamentul 346
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
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operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
acces efectiv și nediscriminatoriu la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
condiții de lucru echitabile și acces 
nediscriminatoriu la un material rulant 
adecvat pentru transportul public feroviar 
de călători.

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să se substituie companiilor de leasing sau să se implice pe piața 
de material rulant, ci mai degrabă să stabilească condiții comune pentru omologarea 
materialului rulant la nivelul UE, cu scopul de a crea o piață europeană funcțională pentru 
aceste vehicule și pentru produsele de leasing derivate din acestea.

Amendamentul 347
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
acces efectiv și nediscriminatoriu la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
condiții de acces efectiv și 
nediscriminatoriu la un material rulant 
adecvat pentru transportul public feroviar 
de călători.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a acestei dispoziții ar trebui să conducă la asigurarea unui acces egal la 
materialul rulant. Dacă s-ar omite cuvântul „condiție”, ar exista riscul ca dispoziția să fie 
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neutilizabilă (și ilogică).

Amendamentul 348
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
acces efectiv și nediscriminatoriu la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
condiții de acces efectiv și 
nediscriminatoriu la un material rulant 
adecvat pentru transportul public feroviar 
de călători.

Or. en

Amendamentul 349
Sabine Wils, Jacky Hénin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
acces efectiv și nediscriminatoriu la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători, cu 
excepția altor moduri de transport pe șine 
precum metrourile și tramvaiele, în cadrul 
unor contracte de servicii publice au 
condiții de acces efectiv și 
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nediscriminatoriu la un material rulant 
adecvat pentru transportul public feroviar 
de călători, cu excepția altor moduri de 
transport pe șine precum metrourile și 
tramvaiele.

Or. en

Justificare

Amendament explicativ, care subliniază faptul că dispoziția se referă la condițiile de acces și 
nu are legătură cu metrourile și tramvaiele.

Amendamentul 350
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
acces efectiv și nediscriminatoriu la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

Statele membre pot lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
acces efectiv și nediscriminatoriu la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

Or. de

Justificare

Ar fi disproporționat și foarte costisitor ca autoritatea competentă să suporte riscul valorii 
reziduale pentru materialul rulant necesar. Operatorul responsabil pentru transportul de 
pasageri trebuie să decidă dacă este necesară o astfel de măsură.

Amendamentul 351
Karim Zéribi
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor lua măsurile necesare, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat, pentru a se asigura că 
operatorii care doresc să furnizeze servicii 
publice de transport feroviar de călători în 
cadrul unor contracte de servicii publice au 
acces efectiv și nediscriminatoriu la un 
material rulant adecvat pentru transportul 
public feroviar de călători.

Autoritățile competente iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că operatorii 
care doresc să furnizeze servicii publice de 
transport feroviar de călători în cadrul unor 
contracte de servicii publice au acces 
efectiv și nediscriminatoriu la un material 
rulant adecvat pentru transportul public 
feroviar de călători.

Or. fr

Amendamentul 352
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
alineatul (1) în condiții nediscriminatorii 
și viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate 
cu normele privind ajutoarele de stat, 
atunci când operatorii care intenționează 
și sunt în măsură să participe la 
procedurile de atribuire a contractelor de 
servicii publice solicită acest lucru pentru 
a putea participa la procedurile de 

(2) Aceste măsuri pot include finanțarea 
integrală sau parțială a materialului rulant 
de către autoritatea competentă, 
angajamentul autorității competente de a 
suporta riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant sau utilizarea 
serviciilor unei societăți de închiriere a 
materialului rulant. 
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atribuire a contractelor.

În cazul în care autoritatea competentă 
decide să achiziționeze materialul rulant 
utilizat pentru executarea contractului de 
servicii publice, aceasta pune materialul 
rulant în cauză la dispoziția operatorului 
de servicii publice selectat. Contractul de 
servicii publice stabilește condițiile, în 
special condițiile financiare, de punere la 
dispoziție a materialului rulant în cauză. 
În cazul în care autoritatea competentă 
decide să suporte parțial sau total costul 
materialului rulant achiziționat de 
operator în cadrul contractului de servicii 
publice, plata compensatorie se calculează 
conform modalităților prevăzute la 
articolul 4 alineatul (1) litera (b), la 
articolul 6 și, după caz, în anexă. 
Autoritatea competentă este autorizată să 
preia, la sfârșitul contractului menționat, 
materialul rulant la valoarea reziduală a 
segmentului de material pentru care nu a 
suportat costul.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se precizeze condițiile care permit accesul operatorilor de servicii de transport 
public feroviar la materialul rulant. Doar autoritățile competente sunt autorizate să decidă 
punerea în aplicare a unui dispozitiv care permite accesul la materialul rulant. Autoritățile 
competente trebuie să dispună de marje de manevră care sunt necesare pentru a pune în 
aplicare dispozitivul cel mai bine adaptat circumstanțelor.

Amendamentul 353
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 1



PE519.535v01-00 10/55 AM\1003516RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și 
viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, atunci 
când operatorii care intenționează și sunt în 
măsură să participe la procedurile de 
atribuire a contractelor de servicii publice 
solicită acest lucru pentru a putea participa 
la procedurile de atribuire a contractelor.

Dacă pe piața UE nu există societăți de 
închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și 
viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, atunci 
când operatorii care intenționează și sunt în 
măsură să participe la procedurile de 
atribuire a contractelor de servicii publice 
solicită acest lucru pentru a putea participa 
la procedurile de atribuire a contractelor.

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să se substituie companiilor de leasing sau să se implice pe piața 
de material rulant, ci mai degrabă să stabilească condiții comune pentru omologarea 
materialului rulant la nivelul UE, cu scopul de a crea o piață europeană funcțională pentru 
aceste vehicule și pentru produsele de leasing derivate din acestea.

Amendamentul 354
Sabine Wils, Jacky Hénin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și 
viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 

Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și 
viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
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călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, atunci 
când operatorii care intenționează și sunt 
în măsură să participe la procedurile de 
atribuire a contractelor de servicii publice 
solicită acest lucru pentru a putea 
participa la procedurile de atribuire a 
contractelor.

călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat.

Or. en

Justificare

Astfel, articolul se va aplica nu numai procedurilor de atribuire a contractelor de servicii 
publice prin licitație, ci și acelor contracte atribuite în mod direct.

Amendamentul 355
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și 
viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, atunci 
când operatorii care intenționează și sunt în 
măsură să participe la procedurile de 
atribuire a contractelor de servicii publice 
solicită acest lucru pentru a putea participa 
la procedurile de atribuire a contractelor.

Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și 
viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
călători interesați, statele membre se pot 
asigura că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, atunci 
când operatorii care intenționează și sunt în 
măsură să participe la procedurile de 
atribuire a contractelor de servicii publice 
solicită acest lucru pentru a putea participa 
la procedurile de atribuire a contractelor.
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Or. de

Justificare

Ar fi disproporționat și foarte costisitor ca autoritatea competentă să suporte riscul valorii 
reziduale pentru materialul rulant necesar. Operatorul responsabil pentru transportul de 
pasageri trebuie să decidă dacă este necesară o astfel de măsură.

Amendamentul 356
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
alineatul (1) în condiții nediscriminatorii 
și viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate 
cu normele privind ajutoarele de stat, 
atunci când operatorii care intenționează 
și sunt în măsură să participe la 
procedurile de atribuire a contractelor de 
servicii publice solicită acest lucru pentru 
a putea participa la procedurile de 
atribuire a contractelor.

Dacă pe piața relevantă nu există o ofertă 
de închiriere a materialului rulant care să 
respecte condițiile menționate la 
alineatul (1), autoritățile competente 
suportă riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant.

Or. fr

Amendamentul 357
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
alineatul (1) în condiții nediscriminatorii 
și viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, atunci 
când operatorii care intenționează și sunt în 
măsură să participe la procedurile de 
atribuire a contractelor de servicii publice 
solicită acest lucru pentru a putea participa 
la procedurile de atribuire a contractelor.

Statele membre se asigură că riscul aferent 
valorii reziduale a materialului rulant este 
suportat de autoritatea competentă, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat, atunci când operatorii care 
intenționează și sunt în măsură să participe 
la procedurile de atribuire a contractelor de 
servicii publice solicită acest lucru pentru a 
putea participa la procedurile de atribuire a 
contractelor.

Or. fr

Justificare

Existența sau inexistența unei societăți de închiriere nu poate fi considerată o garanție 
suficientă (cu atât mai mult cu cât aceasta constituie o garanție unică) pentru condiții bune 
de acces la materialul rulant. Cu toate acestea, trebuie să se asigure condiții egale de acces 
la materialul rulant pentru toate întreprinderile feroviare, pentru a se evita ca aceste condiții 
să devină obstacole în calea intrării pe piață.

Amendamentul 358
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 

Dacă pe piața relevantă nu există societăți 
de închiriere a materialului rulant care să 
închirieze materialul rulant menționat la 
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alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și 
viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, atunci 
când operatorii care intenționează și sunt 
în măsură să participe la procedurile de 
atribuire a contractelor de servicii publice 
solicită acest lucru pentru a putea 
participa la procedurile de atribuire a 
contractelor.

alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și 
viabile din punct de vedere comercial 
tuturor operatorilor de transport public de 
călători interesați, statele membre se 
asigură că riscul aferent valorii reziduale a 
materialului rulant este suportat de 
autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 359
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate îndeplini 
cerința stabilită la primul alineat într-
unul din următoarele moduri:

eliminat

(a) achiziționând materialul rulant utilizat 
pentru executarea contractului de servicii 
publice pentru a-l pune la dispoziția 
operatorului de servicii publice selectat la 
prețul pieței sau în cadrul contractului de 
servicii publice conform articolului 4 
alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, 
după caz, anexei;
(b) oferind o garanție pentru finanțarea 
materialului rulant utilizat pentru 
executarea contractului de servicii publice 
la prețul pieței sau în cadrul contractului 
de servicii publice conform articolului 4 
alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, 
după caz, anexei. O astfel de garanție 
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poate acoperi riscul aferent valorii 
reziduale respectând în același timp 
normele relevante privind ajutoarele de 
stat, după caz;
(c) angajându-se, în cadrul contractului 
de servicii publice, ca la sfârșitul 
contractului să preia materialul rulant la 
prețul pieței.

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să se substituie companiilor de leasing sau să se implice pe piața 
de material rulant, ci mai degrabă să stabilească condiții comune pentru omologarea 
materialului rulant la nivelul UE, cu scopul de a crea o piață europeană funcțională pentru 
aceste vehicule și pentru produsele de leasing derivate din acestea.

Amendamentul 360
Sabine Wils, Jacky Hénin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate îndeplini 
cerința stabilită la primul alineat într-
unul din următoarele moduri:

eliminat

(a) achiziționând materialul rulant utilizat 
pentru executarea contractului de servicii 
publice pentru a-l pune la dispoziția 
operatorului de servicii publice selectat la 
prețul pieței sau în cadrul contractului de 
servicii publice conform articolului 4 
alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, 
după caz, anexei;
(b) oferind o garanție pentru finanțarea 
materialului rulant utilizat pentru 
executarea contractului de servicii publice 
la prețul pieței sau în cadrul contractului 
de servicii publice conform articolului 4 
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alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, 
după caz, anexei. O astfel de garanție 
poate acoperi riscul aferent valorii 
reziduale respectând în același timp 
normele relevante privind ajutoarele de 
stat, după caz;
(c) angajându-se, în cadrul contractului 
de servicii publice, ca la sfârșitul 
contractului să preia materialul rulant la 
prețul pieței.

Or. en

Justificare

Conform celor trei opțiuni propuse, riscul nu ar reveni nici noilor participanți pe piață, nici 
participanților la procedurile de licitație care nu au obținut contractele, ci ar fi suportat de 
sectorul public, întreprinderile feroviare fiind obligate să își predea materialul rulant. În 
plus, nu există dispoziții privind responsabilitățile de reparație și întreținere, astfel încât, în 
cel mai rău caz, tot autoritatea competentă ar trebui să suporte și aceste costuri.

Amendamentul 361
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate îndeplini 
cerința stabilită la primul alineat într-unul 
din următoarele moduri:

În cazul în care autoritatea competentă 
decide să suporte riscul aferent valorii 
reziduale a materialului rulant, aceasta 
poate face acest lucru într-unul din 
următoarele moduri:

Or. fr

Justificare

Trebuie să se precizeze condițiile care permit accesul operatorilor de servicii de transport 
public feroviar la materialul rulant. Doar autoritățile competente sunt autorizate să decidă 
punerea în aplicare a unui dispozitiv care permite accesul la materialul rulant. Autoritățile 
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competente trebuie să dispună de marje de manevră care sunt necesare pentru a pune în 
aplicare dispozitivul cel mai bine adaptat circumstanțelor.

Amendamentul 362
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate îndeplini 
cerința stabilită la primul alineat într-unul 
din următoarele moduri:

Autoritatea competentă poate îndeplini 
cerința stabilită la primul alineat în diferite 
moduri care favorizează economiile de 
scară, cum ar fi:

Or. fr

Justificare

Metodele de achiziționare a materialului ar trebui să favorizeze economiile de scară.

Amendamentul 363
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate îndeplini 
cerința stabilită la primul alineat într-unul 
din următoarele moduri:

Autoritatea competentă poate îndeplini 
cerința stabilită la primul alineat, de 
exemplu într-unul dintre modurile indicate 
în următoarea listă neexhaustivă:

Or. bg
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Justificare

Nu ar trebui restrânsă libertatea autorității competente de a alege modalitatea cea mai 
adecvată de a asigura un acces eficace și nediscriminatoriu la materialul rulant 
corespunzător.

Amendamentul 364
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționând materialul rulant utilizat 
pentru executarea contractului de servicii 
publice pentru a-l pune la dispoziția 
operatorului de servicii publice selectat la 
prețul pieței sau în cadrul contractului de 
servicii publice conform articolului 4 
alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, 
după caz, anexei;

eliminat

Or. fr

Justificare

Trebuie să se precizeze condițiile care permit accesul operatorilor de servicii de transport 
public feroviar la materialul rulant. Doar autoritățile competente sunt autorizate să decidă 
punerea în aplicare a unui dispozitiv care permite accesul la materialul rulant. Autoritățile 
competente trebuie să dispună de marje de manevră care sunt necesare pentru a pune în 
aplicare dispozitivul cel mai bine adaptat circumstanțelor.

Amendamentul 365
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționând materialul rulant utilizat 
pentru executarea contractului de servicii 
publice pentru a-l pune la dispoziția 
operatorului de servicii publice selectat la 
prețul pieței sau în cadrul contractului de 
servicii publice conform articolului 4 
alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, după 
caz, anexei;

(a) achiziționând la prețul pieței materialul 
rulant utilizat pentru executarea 
contractului de servicii publice pentru a-l 
pune la dispoziția operatorului de servicii 
publice selectat la prețul pieței sau în 
cadrul contractului de servicii publice 
conform articolului 4 alineatul (1) 
litera (b), articolului 6 și, după caz, anexei;

Or. en

Justificare

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In 
this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into 
the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant 
shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public 
service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in 
terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall 
not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The 
competent authority should also be able to determine the viability of the support measures 
chosen before the execution of the new PSO contract. Market price should be the basis of this 
cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Amendamentul 366
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționând materialul rulant utilizat 
pentru executarea contractului de servicii 
publice pentru a-l pune la dispoziția 
operatorului de servicii publice selectat la 
prețul pieței sau în cadrul contractului de 
servicii publice conform articolului 4 
alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, după 
caz, anexei;

(a) achiziționând la prețul pieței materialul 
rulant utilizat pentru executarea 
contractului de servicii publice pentru a-l 
pune la dispoziția operatorului de servicii 
publice selectat la prețul pieței sau în 
cadrul contractului de servicii publice 
conform articolului 4 alineatul (1) 
litera (b), articolului 6 și, după caz, anexei;
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Or. en

Amendamentul 367
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferind o garanție pentru finanțarea 
materialului rulant utilizat pentru 
executarea contractului de servicii publice 
la prețul pieței sau în cadrul contractului de 
servicii publice conform articolului 4 
alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, după 
caz, anexei. O astfel de garanție poate 
acoperi riscul aferent valorii reziduale 
respectând în același timp normele 
relevante privind ajutoarele de stat, după 
caz;

(b) oferind o garanție pentru finanțarea 
materialului rulant utilizat pentru 
executarea contractului de servicii publice 
la prețul pieței sau în cadrul contractului de 
servicii publice conform articolului 4 
alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, după 
caz, anexei. O astfel de garanție se aplică 
și pentru sprijinirea finanțării reînnoirii 
materialului rulant uzat. Ea poate acoperi 
riscul aferent valorii reziduale respectând 
în același timp normele relevante privind 
ajutoarele de stat, după caz;

Or. en

Justificare

Principala preocupare constă în asigurarea unui acces egal și în eliminarea barierelor de 
acces la materialul rulant. În acest context, este important ca aceste măsuri de sprijin să nu 
fie luate în considerare în mecanismul de acordare a contractelor. Accesul la material rulant 
reînnoit poate atrage mai mulți ofertanți și poate fi esențial în unele state membre în care 
sunt disponibile fonduri limitate pentru operatorii de servicii publice și în care 
subcompensarea este deja o problemă și în prezent.

Amendamentul 368
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) angajându-se, în cadrul contractului de 
servicii publice, ca la sfârșitul contractului 
să preia materialul rulant la prețul pieței.

(b) angajându-se, în cadrul contractului de 
servicii publice, ca la sfârșitul contractului 
să preia materialul rulant la valoarea sa 
reziduală.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se precizeze condițiile care permit accesul operatorilor de servicii de transport 
public feroviar la materialul rulant. Doar autoritățile competente sunt autorizate să decidă 
punerea în aplicare a unui dispozitiv care permite accesul la materialul rulant. Autoritățile 
competente trebuie să dispună de marje de manevră care sunt necesare pentru a pune în 
aplicare dispozitivul cel mai bine adaptat circumstanțelor.

Amendamentul 369
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) angajându-se, în cadrul contractului de 
servicii publice, ca la sfârșitul contractului 
să preia materialul rulant la prețul pieței.

(c) angajându-se, în cadrul contractului de 
servicii publice, ca la sfârșitul contractului 
să preia materialul rulant la prețul pieței. 
Înainte de punerea în aplicare a acestui 
angajament este necesar consimțământul 
scris prealabil al proprietarului.

Or. en

Amendamentul 370
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cooperând cu autoritățile locale 
învecinate, în scopul de a dispune de o 
rezervă mai mare de material rulant;

Or. fr

Justificare

Introducerea unor noi metode de achiziționare în scopul de a favoriza economiile de scară.

Amendamentul 371
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigurându-se că toți operatorii vizați 
dispun de condiții eficace, 
nediscriminatorii și viabile din punct de 
vedere comercial pentru închirierea de 
material rulant în scopurile contractului 
cu obligații de serviciu public în cauză;

Or. en

Amendamentul 372
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigurându-se că toți operatorii vizați 
dispun de condiții eficace, 
nediscriminatorii și viabile din punct de 
vedere comercial pentru închirierea de 
material rulant în scopurile contractului 
cu obligații de serviciu public în cauză;

Or. en

Justificare

Principala preocupare constă în asigurarea unui acces egal și în eliminarea barierelor de 
acces la materialul rulant. În acest context, este important ca aceste măsuri de sprijin să nu 
fie luate în considerare în mecanismul de acordare a contractelor.

Amendamentul 373
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) solicitând o contribuție din partea 
statului membru care să completeze una 
dintre modalitățile de acoperire a valorii 
reziduale a materialului rulant.

Or. fr

Justificare

Introducerea unor noi metode de achiziționare, în scopul de a permite o finanțare mai 
avantajoasă.

Amendamentul 374
Oldřich Vlasák
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile menționate la literele (b) și (c), 
autoritatea competentă are dreptul de a 
cere ca operatorul de servicii publice să 
transfere materialul rulant, după 
expirarea contractului, noului operator 
căruia îi este atribuit un contract. 
Autoritatea competentă poate obliga noul 
operator de transport public să preia 
materialul rulant. Transferul se realizează 
la cursurile pieței.

eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să se substituie companiilor de leasing sau să se implice pe piața 
de material rulant, ci mai degrabă să stabilească condiții comune pentru omologarea 
materialului rulant la nivelul UE, cu scopul de a crea o piață europeană funcțională pentru 
aceste vehicule și pentru produsele de leasing derivate din acestea.

Amendamentul 375
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile menționate la literele (b) și (c), 
autoritatea competentă are dreptul de a cere 
ca operatorul de servicii publice să 
transfere materialul rulant, după expirarea 
contractului, noului operator căruia îi este 
atribuit un contract. Autoritatea competentă 
poate obliga noul operator de transport 
public să preia materialul rulant. 

În cazul în care autoritatea competentă 
decide să suporte riscul aferent valorii 
reziduale a materialului rulant, aceasta 
are dreptul de a cere ca operatorul de 
servicii publice să transfere materialul 
rulant, după expirarea contractului, noului 
operator căruia îi este atribuit un contract.
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Transferul se realizează la cursurile 
pieței.

Autoritatea competentă poate obliga noul 
operator de transport public să preia 
materialul rulant. Condițiile financiare de 
preluare a materialului rulant de către 
noul operator de transport sunt stabilite în 
cadrul contractului de servicii publice în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (b), cu articolul 6 și, după caz, în 
conformitate cu anexa.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se precizeze condițiile care permit accesul operatorilor de servicii de transport 
public feroviar la materialul rulant. Doar autoritățile competente sunt autorizate să decidă 
punerea în aplicare a unui dispozitiv care permite accesul la materialul rulant. Autoritățile 
competente trebuie să dispună de marje de manevră care sunt necesare pentru a pune în 
aplicare dispozitivul cel mai bine adaptat circumstanțelor.

Amendamentul 376
Sabine Wils, Jacky Hénin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile menționate la literele (b) și (c), 
autoritatea competentă are dreptul de a 
cere ca operatorul de servicii publice să 
transfere materialul rulant, după expirarea 
contractului, noului operator căruia îi este 
atribuit un contract. Autoritatea competentă 
poate obliga noul operator de transport 
public să preia materialul rulant. 
Transferul se realizează la cursurile pieței.

Autoritatea competentă poate cere 
operatorului de servicii publice, prin 
intermediul unui consimțământ scris 
prealabil formulat înainte de punerea în 
aplicare a angajamentului, să transfere 
materialul rulant, după expirarea 
contractului, noului operator căruia îi este 
atribuit un contract. Autoritatea competentă 
poate obliga noul operator de transport 
public să utilizeze materialul rulant 
preluat. Transferul se realizează la 
valoarea pieței.
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Or. en

Justificare

Transferul materialului rulant de la proprietar, la expirarea contractului de servicii publice 
al acestuia, poate fi solicitat de autoritatea competentă și se poate efectua doar cu 
consimțământul său scris: prețul care trebuie plătit de noul proprietar nu poate fi mai mic 
decât valoarea contabilă reziduală, calculată după scăderea amortizărilor.

Amendamentul 377
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă materialul rulant este transferat 
unui nou operator de transport public, 
autoritatea competentă include în caietul 
de sarcini informații detaliate privind 
costul întreținerii materialul rulant și 
condițiile fizice ale acestuia.

eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să se substituie companiilor de leasing sau să se implice pe piața 
de material rulant, ci mai degrabă să stabilească condiții comune pentru omologarea 
materialului rulant la nivelul UE, cu scopul de a crea o piață europeană funcțională pentru 
aceste vehicule și pentru produsele de leasing derivate din acestea.

Amendamentul 378
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă materialul rulant este transferat 
unui nou operator de transport public, 
autoritatea competentă include în caietul de 
sarcini informații detaliate privind costul 
întreținerii materialul rulant și condițiile 
fizice ale acestuia.

(3) Dacă materialul rulant este transferat 
unui nou operator de transport public, 
autoritatea competentă include în caietul de 
sarcini informații privind costul întreținerii 
materialul rulant și condițiile fizice ale 
acestuia.

Or. fr

Justificare

Caracterul „detaliat” se dovedește a fi dificil de estimat de către autoritatea competentă în 
contextul furnizării de informații, în special în cazul în care aceasta nu deține în mod direct 
controlul asupra informațiilor. Prin urmare, este de preferat să se recurgă la noțiuni 
concrete.

Amendamentul 379
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea competentă poate exclude 
de la participarea la procedurile de 
licitație operatorii din țări terțe în cazul în 
care aceste țări nu asigură 
disponibilitatea procedurilor de cerere de 
ofertă sau nu asigură accesul efectiv pe 
piața lor pentru întreprinderile din statele 
membre ale Uniunii. 

Or. fr

Justificare

Introducerea principiului reciprocității în ceea ce privește țările terțe ar putea permite 
autorităților competente să excludă de la participarea la procedurile de licitație operatorii 
din țările terțe care nu își deschid piețele pentru operatorii din statele membre.
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Amendamentul 380
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la [18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia adoptă măsuri care să stabilească 
detaliile procedurii de urmat pentru 
aplicarea alineatelor (2) și (3) din 
prezentul articol. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9a alineatul (2).

eliminat

Or. fr

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 constituie o lex specialis în materie de ajutoare de stat care 
permite, în cazul serviciilor publice de transport de călători, derogarea de la normele 
generale aplicabile ajutoarelor de stat. Pentru punerea în aplicare a dispozitivului propus la 
amendamentele 21-23 nu este necesară adoptarea în prealabil a unor acte de punere în 
aplicare. Prin urmare, nu este necesar să se facă trimitere la măsuri adoptate de către 
Comisie.

Amendamentul 381
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de regulament
Articolul 1 punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la [18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia adoptă măsuri care să stabilească 

eliminat
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detaliile procedurii de urmat pentru 
aplicarea alineatelor (2) și (3) din 
prezentul articol. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9a alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 382
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la [18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia adoptă măsuri care să stabilească 
detaliile procedurii de urmat pentru 
aplicarea alineatelor (2) și (3) din 
prezentul articol. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9a alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să se substituie companiilor de leasing sau să se implice pe piața 
de material rulant, ci mai degrabă să stabilească condiții comune pentru omologarea 
materialului rulant la nivelul UE, cu scopul de a crea o piață europeană funcțională pentru 
aceste vehicule și pentru produsele de leasing derivate din acestea.

Amendamentul 383
Sabine Wils, Jacky Hénin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la [18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia adoptă măsuri care să stabilească 
detaliile procedurii de urmat pentru 
aplicarea alineatelor (2) și (3) din 
prezentul articol. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9a alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Nu sunt necesare măsuri de punere în aplicare la nivel european, deoarece condițiile diferă 
de la o autoritate competentă la alta.

Amendamentul 384
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 5 a (nou) – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la [18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia adoptă măsuri care să stabilească 
detaliile procedurii de urmat pentru 
aplicarea alineatelor (2) și (3) din 
prezentul articol. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 9a alineatul (2).

eliminat

Or. fr
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Justificare

În temeiul principiului subsidiarității, autoritatea competentă este sigura în măsură să decidă 
în materie, iar Comisia nu are obligația de a prezenta amănunțit măsurile care stabilesc 
detaliile procedurii de urmat în acest caz.

Amendamentul 385
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice compensație legată de o normă 
generală sau de un contract de servicii 
publice este conformă cu articolul 4, 
indiferent de modul în care a fost atribuit 
contractul. Orice compensație, indiferent 
de natura ei, legată de un contract de 
servicii publice care nu a fost atribuit în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) 
sau legată de o normă generală respectă, de 
asemenea, dispozițiile enunțate în anexă.

(1) Orice compensație legată de o normă 
generală sau de un contract de servicii 
publice este conformă cu articolul 4, 
indiferent de modul în care a fost atribuit 
contractul. Orice compensație, indiferent 
de natura ei, legată de un contract de 
servicii publice care nu a fost atribuit în 
conformitate cu articolul 5 sau legată de o 
normă generală respectă, de asemenea, 
dispozițiile enunțate în anexă.

Or. fr

Amendamentul 386
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice compensație legată de o normă 
generală sau de un contract de servicii 
publice este conformă cu articolul 4, 
indiferent de modul în care a fost atribuit 
contractul. Orice compensație, indiferent 

(1) Orice compensație legată de o normă 
generală sau de un contract de servicii 
publice este conformă cu dispozițiile 
articolului 4, indiferent de modul în care a 
fost atribuit contractul. Orice compensație, 
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de natura ei, legată de un contract de 
servicii publice care nu a fost atribuit în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) 
sau legată de o normă generală respectă, de 
asemenea, dispozițiile enunțate în anexă.” 

indiferent de natura ei, legată de un 
contract de servicii publice care a fost 
atribuit în mod direct în conformitate cu 
articolul 5 alineatele (2), (4), (5) sau (6) 
sau legată de o normă generală respectă, de 
asemenea, dispozițiile enunțate în anexă.”

Or. de

Justificare

Formularea din propunerea Comisiei era neclară; prin urmare, se reinstituie versiunea 
actuală din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Aceasta conduce la o interpretare neambiguă 
a prezentei dispoziții.

Amendamentul 387
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate competentă publică 
anual un raport cumulativ privind 
obligațiile de serviciu public pentru care 
este răspunzătoare, data de început și 
durata contractelor de servicii publice, 
operatorii de serviciu public selectați, 
precum și plățile compensatorii și 
drepturile exclusive acordate operatorilor 
de serviciu public respectivi sub forma 
rambursării. Raportul face distincția între 
transportul cu autobuzul și transportul 
feroviar, permite monitorizarea și 
evaluarea funcționării, a calității și a 
finanțării rețelei de transport public și 
furnizează, dacă este cazul, informații cu 
privire la natura și sfera eventualelor 
drepturi exclusive acordate. Statele 
membre facilitează accesul central la 
aceste rapoarte, de exemplu prin 
intermediul unui portal de internet comun.

(1) Fiecare autoritate competentă publică 
anual un raport cumulativ privind 
obligațiile de serviciu public pentru care 
este răspunzătoare, data de început și 
durata contractelor de servicii publice, 
operatorii de serviciu public selectați, 
precum și plățile compensatorii și 
drepturile exclusive acordate operatorilor 
de serviciu public respectivi sub forma 
rambursării. Raportul face distincția între 
transportul cu autobuzul și transportul 
feroviar, permite monitorizarea și 
evaluarea funcționării, a calității și a 
finanțării rețelei de transport public și 
furnizează, dacă este cazul, informații cu 
privire la natura și sfera eventualelor 
drepturi exclusive acordate. Statele 
membre pot organiza un acces central la 
aceste rapoarte, de exemplu prin 
intermediul unui portal de internet comun.



AM\1003516RO.doc 33/55 PE519.535v01-00

RO

Or. fr

Justificare

Asigurarea „accesului central” la rapoartele autorităților competente trebuie să rămână o 
simplă competență a statelor membre, întrucât aceasta ar putea crea dificultăți de natură 
practică, având în vedere mai ales numărul mare de autorități competente și de contracte 
pentru diferitele moduri de transport.

Amendamentul 388
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate competentă publică 
anual un raport cumulativ privind 
obligațiile de serviciu public pentru care 
este răspunzătoare, data de început și 
durata contractelor de servicii publice, 
operatorii de serviciu public selectați, 
precum și plățile compensatorii și 
drepturile exclusive acordate operatorilor 
de serviciu public respectivi sub forma 
rambursării. Raportul face distincția între 
transportul cu autobuzul și transportul 
feroviar, permite monitorizarea și 
evaluarea funcționării, a calității și a 
finanțării rețelei de transport public și 
furnizează, dacă este cazul, informații cu 
privire la natura și sfera eventualelor 
drepturi exclusive acordate. Statele 
membre facilitează accesul central la aceste 
rapoarte, de exemplu prin intermediul unui 
portal de internet comun.

(1) Fiecare autoritate competentă publică 
anual un raport cumulativ privind 
obligațiile de serviciu public pentru care 
este răspunzătoare, data de început și 
durata contractelor de servicii publice, 
operatorii de serviciu public selectați, 
precum și plățile compensatorii și 
drepturile exclusive acordate operatorilor 
de serviciu public respectivi sub forma 
rambursării. Raportul prezintă în detaliu 
conformitatea cu rezultatele obținute și 
prevede toți indicatorii specifici ofertei de 
transporturi, în special punctualitatea, 
fiabilitatea, curățenia, nivelul de 
satisfacție a călătorilor măsurat prin 
realizarea unei anchete publice și gradul 
minim de utilizare a capacităților; 
Raportul face distincția între transportul cu 
autobuzul și transportul feroviar, permite 
monitorizarea și evaluarea funcționării, a 
calității și a finanțării rețelei de transport 
public și furnizează, dacă este cazul, 
informații cu privire la natura și sfera 
eventualelor drepturi exclusive acordate. 
Statele membre facilitează accesul central 
la aceste rapoarte, de exemplu prin 
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intermediul unui portal de internet comun.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se descrie în detaliu atingerea obiectivelor prevăzute în cadrul general al 
planului de transport sustenabil.

Amendamentul 389
Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Articolul 8 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) La alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se 
conformează articolului 5 alineatul (3) 
începând cu 3 decembrie 2019. Toate 
contractele de servicii publice pentru alte 
moduri de transport pe șine și de transport 
rutier trebuie să fi fost atribuite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) 
cel târziu până la 3 decembrie 2019. În 
perioada de tranziție care se va încheia la 
3 decembrie 2019, statele membre iau 
măsuri pentru a se conforma treptat 
articolului 5 alineatul (3) cu scopul de a 
evita probleme structurale grave legate în 
special de capacitatea de transport.”
(b) Se introduce următorul alineat (2a):
„(2a) Contractele de servicii publice 
pentru transportul public feroviar de 



AM\1003516RO.doc 35/55 PE519.535v01-00

RO

călători atribuite direct între 1 ianuarie 
2013 și 2 decembrie 2019 pot continua 
până la data lor de expirare. Cu toate 
acestea, în orice caz ele nu continuă după 
31 decembrie 2022.”
(c) La alineatul (3), ultima teză din al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
„Contractele menționate la litera (d) pot 
continua până la expirare, cu condiția de 
a fi fost încheiate pentru o durată limitată 
similară cu duratele menționate la 
articolul 4.”

Or. hu

Justificare

Se va crea o situație riscantă din punctul de vedere al certitudinii juridice în cazul în care 
reglementările suferă modificări fundamentale pe parcursul perioadei ce are drept scop 
pregătirea pentru punerea în aplicare a regulamentului. Nici statele membre, nici părțile 
interesate de pe piață nu vor face față atât de rapid întrebărilor conceptuale de bază și 
modificărilor în materie de reglementare care reprezintă o direcție complet nouă. Obiectivul 
propunerii este acela de a introduce, în retrospectivă, practici în materie de reglementare 
care ar pune în pericol continuarea prestării serviciilor ce necesită pregătiri economice, 
tehnologice și de rețea semnificative.

Amendamentul 390
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Articolul 8 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) La alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
‘(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
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moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se 
conformează articolului 5 alineatul (3) 
începând cu 3 decembrie 2019. Toate 
contractele de servicii publice pentru alte 
moduri de transport pe șine și de transport 
rutier trebuie să fi fost atribuite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) 
cel târziu până la 3 decembrie 2019. În 
perioada de tranziție care se va încheia la 
3 decembrie 2019, statele membre iau 
măsuri pentru a se conforma treptat 
articolului 5 alineatul (3) cu scopul de a 
evita probleme structurale grave legate în 
special de capacitatea de transport.”
(b) Se introduce următorul alineat (2a):
„(2a) Contractele de servicii publice 
pentru transportul public feroviar de 
călători atribuite direct între 1 ianuarie 
2013 și 2 decembrie 2019 pot continua 
până la data lor de expirare. Cu toate 
acestea, în orice caz ele nu continuă după 
31 decembrie 2022.”
(c) La alineatul (3), ultima teză din al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
„Contractele menționate la litera (d) pot 
continua până la expirare, cu condiția de 
a fi fost încheiate pentru o durată limitată 
similară cu duratele menționate la 
articolul 4.”

Or. de

Justificare

Nu este nici necesară, nici de dorit modificarea perioadei de tranziție prevăzute la articolul 8, 
deoarece întreprinderile de transport își planifică activitatea în funcție de limita de timp 
actuală. În plus, pentru toate tipurile de contracte ar trebui să se aplice o perioadă de 
tranziție uniformă.

Amendamentul 391
Roberts Zīle
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul -2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (-2) Cu excepția alineatului (3), 
articolul 5 se aplică de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este acela ca autoritățile competente să aibă din nou 
posibilitatea de a decide ele însele cu privire la acordarea directă a unui contract de servicii 
publice.

Amendamentul 392
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text: 

eliminat

„(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se 
conformează articolului 5 alineatul (3) 
începând cu 3 decembrie 2019. Toate 
contractele de servicii publice pentru alte 
moduri de transport pe șine și de transport 
rutier trebuie să fi fost atribuite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) 
cel târziu până la 3 decembrie 2019. În 
perioada de tranziție care se va încheia la 
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3 decembrie 2019, statele membre iau 
măsuri pentru a se conforma treptat 
articolului 5 alineatul (3) cu scopul de a 
evita probleme structurale grave legate în 
special de capacitatea de transport.”

Or. de

Justificare

Perioadele de tranziție sunt în mod clar mult prea scurte, iar extinderea domeniului lor de 
aplicare la toate modurile de transport pe șine este excesivă.

Amendamentul 393
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se conformează 
articolului 5 alineatul (3) începând cu 
3 decembrie 2019. Toate contractele de 
servicii publice pentru alte moduri de 
transport pe șine și de transport rutier 
trebuie să fi fost atribuite în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (3) cel târziu până 
la 3 decembrie 2019. În perioada de 
tranziție care se va încheia la 3 decembrie 
2019, statele membre iau măsuri pentru a 
se conforma treptat articolului 5 alineatul 
(3) cu scopul de a evita probleme 
structurale grave legate în special de 
capacitatea de transport.”

„(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile, tramvaiele sau tren-tramvaiele, 
se conformează articolului 5 alineatul (3) 
începând cu 3 decembrie 2019. Toate 
contractele de servicii publice pentru alte 
moduri de transport pe șine și de transport 
rutier trebuie să fi fost atribuite în 
conformitate cu articolul 5 cel târziu până 
la 3 decembrie 2019. În perioada de 
tranziție care se va încheia la 
3 decembrie 2019, statele membre iau 
măsuri pentru a se conforma treptat 
articolului 5 cu scopul de a evita probleme 
structurale grave legate în special de 
capacitatea de transport.”

Or. en



AM\1003516RO.doc 39/55 PE519.535v01-00

RO

Justificare

Articolul 5 alineatul (3) se elimină, deoarece perioada de tranziție se aplică și așa-numitei 
acordări interne a obligațiilor de serviciu public.

Amendamentul 394
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se conformează 
articolului 5 alineatul (3) începând cu 
3 decembrie 2019. Toate contractele de 
servicii publice pentru alte moduri de 
transport pe șine și de transport rutier 
trebuie să fi fost atribuite în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (3) cel târziu până 
la 3 decembrie 2019. În perioada de 
tranziție care se va încheia la 3 decembrie 
2019, statele membre iau măsuri pentru a 
se conforma treptat articolului 5 alineatul 
(3) cu scopul de a evita probleme 
structurale grave legate în special de 
capacitatea de transport.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (3):

(a) atribuirea contractelor de servicii 
publice de transport feroviar, cu excepția 
altor moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se conformează 
articolului 5 alineatul (3) începând cu 
3 decembrie 2029;
(b) toate contractele de servicii publice 
pentru alte moduri de transport pe șine și 
de transport rutier trebuie să fi fost atribuite 
în conformitate cu articolul 5 cel târziu 
până la 3 decembrie 2019. În perioada de 
tranziție care se va încheia la 
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3 decembrie 2019, statele membre iau 
măsuri pentru a se conforma treptat 
articolului 5 cu scopul de a evita probleme 
structurale grave legate în special de 
capacitatea de transport.

În termen de șase luni de la încheierea 
primei jumătăți a perioadei de tranziție, 
statele membre transmit Comisiei un 
raport privind progresele înregistrate, 
care subliniază punerea în aplicare a 
oricărei atribuiri treptate de contracte de 
servicii publice în conformitate cu 
articolul 5. Pe baza rapoartelor privind 
progresele înregistrate furnizate de statele 
membre, Comisia poate propune măsuri 
corespunzătoare adresate statelor 
membre.

Or. fr

Justificare

Având în vedere numărul de contracte care vor trebui să facă obiectul procedurilor de 
licitație în domeniul transportului feroviar, este necesar să se stabilească un termen adecvat 
pentru a se evita suprapunerea procedurilor de cerere de ofertă și pentru a permite tuturor 
operatorilor interesați să răspundă.

Amendamentul 395
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se 
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conformează articolului 5 alineatul (3) 
începând cu 3 decembrie 2019. Toate 
contractele de servicii publice pentru alte 
moduri de transport pe șine și de transport 
rutier trebuie să fi fost atribuite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) 
cel târziu până la 3 decembrie 2019. În 
perioada de tranziție care se va încheia la 
3 decembrie 2019, statele membre iau 
măsuri pentru a se conforma treptat 
articolului 5 alineatul (3) cu scopul de a 
evita probleme structurale grave legate în 
special de capacitatea de transport.”

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este acela ca autoritățile competente să aibă din nou 
posibilitatea de a decide ele însele cu privire la acordarea directă a unui contract de servicii 
publice.

Amendamentul 396
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se conformează 
articolului 5 alineatul (3) începând cu 
3 decembrie 2019. Toate contractele de 
servicii publice pentru alte moduri de 
transport pe șine și de transport rutier 
trebuie să fi fost atribuite în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (3) cel târziu până 
la 3 decembrie 2019. În perioada de 
tranziție care se va încheia la 3 decembrie 

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
pentru transportul rutier și alte moduri de 
transport pe șine precum metrourile sau 
tramvaiele se conformează articolului 5 
începând cu 3 decembrie 2019. Începând 
cu 3 decembrie 2029, atribuirea 
contractelor de servicii publice pentru 
transportul public pe șine pentru pasageri 
se realizează în conformitate cu articolul 
5. În aceste perioade de tranziție, statele 
membre iau măsuri pentru a se conforma 
treptat articolului 5 alineatul (3) cu scopul 
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2019, statele membre iau măsuri pentru a 
se conforma treptat articolului 5 alineatul 
(3) cu scopul de a evita probleme 
structurale grave legate în special de 
capacitatea de transport.

de a evita probleme structurale grave legate 
în special de capacitatea de transport.

Or. pl

Amendamentul 397
Sabine Wils, Jacky Hénin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se conformează 
articolului 5 alineatul (3) începând cu 
3 decembrie 2019. Toate contractele de 
servicii publice pentru alte moduri de 
transport pe șine și de transport rutier 
trebuie să fi fost atribuite în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (3) cel târziu până 
la 3 decembrie 2019. În perioada de 
tranziție care se va încheia la 3 decembrie 
2019, statele membre iau măsuri pentru a 
se conforma treptat articolului 5 alineatul 
(3) cu scopul de a evita probleme 
structurale grave legate în special de 
capacitatea de transport.”

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine, se 
conformează articolului 5 alineatul (3) 
începând cu 3 decembrie 2019. Toate 
contractele de servicii publice pentru alte 
moduri de transport pe șine și de transport 
rutier trebuie să fie atribuite în 
conformitate cu articolul 5 cel târziu 
începând cu 3 decembrie 2019. În perioada 
de tranziție care se va încheia la 
3 decembrie 2019, statele membre iau 
măsuri pentru a se conforma treptat 
articolului 5 cu scopul de a evita probleme 
structurale grave legate în special de 
capacitatea de transport sau de rețelele 
integrate de transport.”

Or. en

Justificare

Amendament depus în scopul asigurării coerenței cu necesitatea respectării datelor de 
tranziție deja stabilite în Regulamentul nr. 1370/2007.
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Amendamentul 398
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se conformează 
articolului 5 alineatul (3) începând cu 
3 decembrie 2019. Toate contractele de 
servicii publice pentru alte moduri de 
transport pe șine și de transport rutier 
trebuie să fi fost atribuite în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (3) cel târziu până 
la 3 decembrie 2019. În perioada de 
tranziție care se va încheia la 3 decembrie 
2019, statele membre iau măsuri pentru a 
se conforma treptat articolului 5 alineatul 
(3) cu scopul de a evita probleme 
structurale grave legate în special de 
capacitatea de transport.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
atribuirea contractelor de servicii publice 
de transport feroviar, cu excepția altor 
moduri de transport pe șine precum 
metrourile sau tramvaiele, se conformează 
articolului 5:

(a) începând cu 3 decembrie 2029 în ceea 
ce privește transportul feroviar, cu 
excepția altor moduri de transport pe șine, 
precum metrourile sau tramvaiele;
(b) începând cu 3 decembrie 2019 în ceea 
ce privește alte moduri de transport pe 
șine și de transport rutier.
În aceste perioade de tranziție, statele 
membre iau măsuri pentru a se conforma 
treptat articolului 5 cu scopul de a evita 
probleme structurale grave legate în special 
de capacitatea de transport.

Or. fr

Justificare

Din cauza faptului că statelor membre, autorităților competente, dar și operatorilor li s-a 
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impus obligația de a realiza o ajustare, se pare că este necesară prelungirea perioadei de 
tranziție în ceea ce privește transportul feroviar.

Amendamentul 399
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se introduce următorul alineat (2a): eliminat
„(2a) Contractele de servicii publice 
pentru transportul public feroviar de 
călători atribuite direct între 1 ianuarie 
2013 și 2 decembrie 2019 pot continua 
până la data lor de expirare. Cu toate 
acestea, în orice caz ele nu continuă după 
31 decembrie 2022.”

Or. en

Justificare

Scopul este asigurarea coerenței cu articolul 5 alineatul (6).

Amendamentul 400
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se introduce următorul alineat (2a): eliminat
„(2a) Contractele de servicii publice 
pentru transportul public feroviar de 
călători atribuite direct între 1 ianuarie 
2013 și 2 decembrie 2019 pot continua 
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până la data lor de expirare. Cu toate 
acestea, în orice caz ele nu continuă după 
31 decembrie 2022.”

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este acela ca autoritățile competente să aibă din nou 
posibilitatea de a decide ele însele cu privire la acordarea directă a unui contract de servicii 
publice.

Amendamentul 401
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) Se introduce următorul alineat (2a): eliminat
 Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 2 
decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 
31 decembrie 2022.

Or. pl

Justificare

Este necesar să se menționeze faptul că acest lucru va permite încetarea contractuală a 
acordurilor încheiate cu operatorii de servicii publice.

Amendamentul 402
Sabine Wils, Jacky Hénin
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se introduce următorul alineat (2a): eliminat
„(2a) Contractele de servicii publice 
pentru transportul public feroviar de 
călători atribuite direct între 1 ianuarie 
2013 și 2 decembrie 2019 pot continua 
până la data lor de expirare. Cu toate 
acestea, în orice caz ele nu continuă după 
31 decembrie 2022.”

Or. en

Justificare

Modificare necesară pentru menținerea coerenței cu amendamentul propus la articolul 5 
alineatul (6).

Amendamentul 403
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 2 
decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 31 decembrie 
2022.

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 4 decembrie 2009 și 
2 decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare.

Or. fr
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Justificare

Din motive de securitate juridică, contractele de servicii publice atribuite în perioada actuală 
de tranziție, care a început de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, ar 
trebui să poată fi finalizate.

Amendamentul 404
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 2 
decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 31 decembrie 
2022.

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite în perioada de 8 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament pot continua până la data lor 
de expirare. Data de expirare nu poate 
depăși perioada de opt ani menționată 
anterior.

Or. fr

Justificare

Ar fi mai justificat să se stabilească o perioadă de tranziție bazată pe o dată fixă de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, aceasta dată fiind în continuare necunoscută și 
dificil de anticipat.

Amendamentul 405
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
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atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 2 
decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 31 decembrie 
2022.”

atribuite direct între 3 decembrie 2009 și 
2 decembrie 2029 pot continua până la data 
lor de expirare.

Or. de

Justificare

Această propunere nu ia în considerare perioada 2009-2012 și, prin urmare, trebuie extinsă. 
Este mult mai practic să se stabilească perioada de tranziție până în 2029, astfel încât 
întreprinderile să își poată adapta structurile în consecință.

Amendamentul 406
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 2 
decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 31 decembrie 
2022.

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 
2 decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 
31 decembrie 2025.

Or. it

Amendamentul 407
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 2 
decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 31 decembrie 
2022.

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament nu continuă după 
31 decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 408
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 2 
decembrie 2019 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 31 decembrie 
2022.

(2a) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2015 și 
2 decembrie 2029 pot continua până la data 
lor de expirare. Cu toate acestea, în orice 
caz ele nu continuă după 
31 decembrie 2032, cu excepția situațiilor 
prevăzute la articolul 5 alineatele (2), (4) 
sau (5).

Or. fr

Justificare

Din cauza faptului că este necesară realizarea unei ajustări de către statele membre, de către 
autoritățile competente, dar și de către operatori, se pare că este necesară prelungirea 
perioadei de tranziție.

Amendamentul 409
Roberts Zīle
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Contractele de servicii publice pentru 
transportul public feroviar de călători 
atribuite direct între 1 ianuarie 2013 și 
2 decembrie 2019 pot continua până la 
data lor de expirare. Cu toate acestea, în 
orice caz, ele nu continuă după 
31 decembrie 2029.

Or. en

Justificare

Amendament depus în scopul asigurării coerenței cu necesitatea respectării datelor de 
tranziție deja stabilite în Regulamentul nr. 1370/2007.

Amendamentul 410
Sabine Wils, Jacky Hénin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) La alineatul (3), ultima teză din al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Contractele menționate la litera (d) pot 
continua până la expirare, cu condiția de 
a fi fost încheiate pentru o durată limitată 
similară cu duratele menționate la 
articolul 4.”

Or. en
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Justificare

Modificare necesară pentru menținerea coerenței cu amendamentul propus la articolul 5 
alineatul (6).

Amendamentul 411
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera c 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) La alineatul (3), ultima teză din al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Contractele menționate la litera (d) pot 
continua până la expirare, cu condiția de 
a fi fost încheiate pentru o durată limitată 
similară cu duratele menționate la 
articolul 4.”

Or. de

Amendamentul 412
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) La alineatul (3), ultima teză din al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Contractele menționate la litera (d) pot 
continua până la expirare, cu condiția de 
a fi fost încheiate pentru o durată limitată 
similară cu duratele menționate la 
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articolul 4.”

Or. en

Justificare

Scopul este asigurarea coerenței cu articolul 5 alineatul (6).

Amendamentul 413
Sabine Wils, Jacky Hénin

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Se introduce următorul articol 9a: eliminat
„Articolul 9a
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de Comitetul 
pentru spațiul feroviar unic european 
instituit de articolul 62 din Directiva 
2012/34/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 21 noiembrie 2012 
privind instituirea spațiului feroviar unic 
european (reformare). Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011.
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

Or. en

Justificare

Eliminarea reflectă eliminarea propusă la articolul 5a alineatul (4) privind măsurile de 
punere în aplicare.
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Amendamentul 414
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a eliminat

Or. fr

Justificare

Trebuie să se elimine dispozițiile privind procedura de comitologie, în raport cu măsurile 
eliminate prevăzute la articolul 5a alineatul (4).

Amendamentul 415
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 9 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a eliminat

Or. fr

Amendamentul 416
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 9 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a eliminat

Or. fr

Justificare

Trebuie să se elimine dispozițiile privind procedura de comitologie, în raport cu măsurile 
eliminate prevăzute la articolul 5a alineatul (4).

Amendamentul 417
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a eliminat

Or. fr

Amendamentul 418
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 9 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
pentru spațiul feroviar unic european 
instituit de articolul 62 din Directiva 
2012/34/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 21 noiembrie 2012 
privind instituirea spațiului feroviar unic 
european (reformare). Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) 

eliminat
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nr. 182/2011.

Or. fr

Amendamentul 419
Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
Articolul 9 a (nou) – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 420
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Prezentul 
regulament este disponibil în forma sa 
consolidată cu Regulamentul (CE) 
nr. 1370/2007 pe care îl modifică în 
termen de trei luni de la data publicării 
sale.

Or. fr


