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DIRECTIVA 2012/.../UE  

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

din  

privind instituirea spaţiului feroviar unic european 

(reformare) 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 2, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară 3, 

                                                 

1 JO C 132, 3.5.2011, p. 99. 
2 JO C 104, 2.4.2011, p. 53. 
3 Poziţia Parlamentului European din 16 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) 

şi poziţia în primă lectură a Consiliului din 8 martie 2012 (JO C 108 E, 14.4.2012, p. 8). 
Poziţia Parlamentului European din 3 iulie 2012 şi decizia Consiliului din …. 
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întrucât: 

(1) Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate 

comunitare 1, Directiva 95/18/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind acordarea de 

licenţe întreprinderilor feroviare 2 şi Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 26 februarie 2001 privind repartizarea capacităţilor de infrastructură 

feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare 3 au fost 

modificate substanţial. Deoarece sunt necesare modificări suplimentare, directivele 

respective ar trebui reformate şi unificate într-un singur act, din motive de claritate. 

(2) O mai mare integrare a sectorului de transport din Uniune este un element esenţial al 

realizării pieţei interne şi căile ferate reprezintă o parte vitală a sectorului de transport din 

Uniune, care se îndreaptă către realizarea mobilităţii durabile. 

(3) Ar trebui îmbunătăţită eficienţa sistemului feroviar pentru a- l integra pe o piaţă 

concurenţială, ţinându-se, în acelaşi timp, cont de caracteristicile speciale ale căilor ferate. 

(4) Statele membre care deţin o cotă comună importantă de trafic feroviar cu ţări terţe care au 

acelaşi ecartament feroviar, dar diferit de reţeaua feroviară principală din cadrul Uniunii, ar 

trebui să poată dispune de norme de operare specifice, care să asigure atât coordonarea 

între administratorii infrastructurii proprii şi aceia ai ţărilor terţe vizate, cât şi o concurenţă 

loială între întreprinderile feroviare. 

                                                 

1 JO L 237, 24.8.1991, p. 25. 
2 JO L 143, 27.6.1995, p. 70. 
3 JO L 75, 15.3.2001, p. 29. 
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(5) Pentru a face transportul feroviar eficient şi competitiv cu alte modalităţi de transport, 

statele membre ar trebui să se asigure că întreprinderile feroviare au statut de operatori 

independenţi care se comportă în manieră comercială şi se adaptează la nevoile pieţei. 

(6) Pentru a asigura dezvoltarea viitoare şi funcţionarea eficientă a sistemului feroviar, ar 

trebui să se facă distincţia între furnizarea de servicii de transport şi operarea 

infrastructurii. Dată fiind această situaţie, este necesar ca cele două activităţi să fie 

gestionate separat şi să aibă conturi separate. Dacă sunt îndeplinite cerinţele legate de 

separare, nu apar conflicte de interes şi se garantează confidenţialitatea informaţiilor 

sensibile din punct de vedere comercial, administratorii infrastructurilor ar trebui să aibă 

posibilitatea să externalizeze atribuţii administrative specifice, precum perceperea taxelor, 

către alte entităţi decât cele care sunt active pe pieţele de servicii de transport feroviar. 

(7) Principiul libertăţii de a presta servicii ar trebui aplicat sectorului feroviar, ţinând seama de 

caracteristicile specifice ale acestui sector. 

(8) Pentru a încuraja concurenţa în gestionarea serviciului feroviar în ceea ce priveşte 

confortul sporit şi serviciile furnizate utilizatorilor, ar trebui ca statele membre să-şi asume 

responsabilitatea generală pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare corespunzătoare. 
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(9) În lipsa unor norme comune privind alocarea costurilor pentru infrastructură, statele 

membre, după consultarea administratorului infrastructurii, ar trebui să stabilească norme 

care să dispună ca întreprinderile feroviare să plătească pentru folosirea infrastructurii 

feroviare. Aceste norme ar trebui să nu conducă la discriminare între 

întreprinderile feroviare. 

(10) Statele membre ar trebui să se asigure că administratorii infrastructurii şi întreprinderile de 

transport feroviar existente, aflate în proprietate publică sau sub control public, beneficiază 

de o structură financiară corespunzătoare, cu respectarea corespunzătoare a normelor 

Uniunii în materie de ajutor de stat. Aceasta nu aduce atingere competenţei statelor 

membre cu privire la planificarea şi finanţarea infrastructurii. 

(11) Solicitanţilor ar trebui să li se acorde posibilitatea de a îşi exprima opiniile cu privire la 

conţinutul planului de afaceri în ceea ce priveşte utilizarea, furnizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii. Aceasta nu ar trebui să implice în mod necesar divulgarea integrală a 

planului de afaceri elaborat de administratorul infrastructurii. 

(12) Deoarece liniile secundare şi căile de serviciu private, precum căile de serviciu şi liniile din 

cadrul instalaţiilor industriale private nu sunt incluse în infrastructura feroviară, astfel cum 

este definită în prezenta directivă, administratorii respectivelor infrastructuri nu ar trebui să 

facă obiectul obligaţiilor impuse administratorilor infrastructurii în temeiul prezentei 

directive. Cu toate acestea, ar trebui garantat accesul nediscriminatoriu la liniile secundare 

şi la căile de serviciu, indiferent de cine sunt deţinute, în cazul în care sunt necesare pentru 

a obţine accesul la infrastructurile de servicii care sunt esenţiale pentru furnizarea 

serviciilor de transport şi atunci când deservesc sau pot deservi mai mult de un client final. 
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(13) Un stat membru ar trebui să fie în măsură să decidă acoperirea cheltuielilor de 

infrastructură prin alte mijloace decât finanţarea directă din partea statului, cum ar fi 

parteneriatul public-privat şi finanţarea din partea sectorului privat. 

(14) Conturile de profit şi pierderi ale unui administrator al infrastructurii ar trebui să fie 

echilibrate pe parcursul unei perioade rezonabile care, odată stabilită, poate fi depăşită în 

condiţii excepţionale, cum ar fi o deteriorare majoră şi bruscă a situaţiei economice într-un 

stat membru, care afectează în mod substanţial nivelul traficului în cadrul infrastructurii 

sale sau nivelul finanţării publice disponibile. În conformitate cu normele contabile 

internaţionale, sumele împrumuturilor acordate pentru finanţarea proiectelor de 

infrastructură nu sunt incluse în aceste conturi de profit şi pierderi. 

(15) Un sector eficient de transport al mărfurilor, mai ales transfrontalier, necesită acţiuni 

pentru deschiderea pieţei. 

(16) Pentru a garanta că drepturile de acces la infrastructura feroviară se aplică în mod uniform 

şi nediscriminatoriu în întreaga Uniune, este oportună introducerea unei licenţe pentru 

întreprinderile feroviare. 

(17) În cazul curselor feroviare cu opriri intermediare, nou intraţii pe piaţă ar trebui să fie 

autorizaţi să îmbarce şi să debarce călători pe traseu pentru a oferi operaţiunilor respective 

viabilitate economică şi pentru a evita dezavantajarea potenţialilor concurenţi în 

comparaţie cu operatorii existenţi. 
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(18) Introducerea de servicii internaţionale noi, cu acces deschis, pentru transportul de călători 

şi cu opriri intermediare nu ar trebui folosită la deschiderea pieţei pentru serviciile de 

transport intern de călători, ci ar trebui să se limiteze numai la opririle conexe rutei 

internaţionale. Scopul principal al noilor servicii ar trebui să fie transportul călătorilor într-

o cursă internaţională. Pentru a evalua dacă acesta este scopul principal al serviciului, ar 

trebui să se ţină seama de criterii precum proporţia din cifra de afaceri şi din volumul de 

călători, în raport cu transportul intern sau internaţional de călători, şi vechimea serviciilor. 

Evaluarea scopului principal al serviciului ar trebui să se facă de către organismul naţional 

de reglementare, la cererea unei părţi interesate. 

(19) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători1 

autorizează statele membre şi autorităţile locale să atribuie contracte de servicii publice 

care pot include drepturi exclusive de exploatare a unor servicii. În consecinţă, este necesar 

să se asigure că dispoziţiile regulamentului respectiv respectă principiul deschiderii pentru 

concurenţă a serviciilor de transport internaţional de călători. 

                                                 

1 JO L 315, 3.12.2007, p. 1. 
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(20) Deschiderea pentru concurenţă a serviciilor de transport internaţional de călători poate 

avea implicaţii asupra organizării şi finanţării serviciilor feroviare de transport de călători 

prestate pe baza unui contract de servicii publice. Statele membre ar trebui să aibă opţiunea 

de a limita dreptul de acces pe piaţă în cazul în care acesta ar periclita echilibrul economic 

al contractelor de servicii publice respective şi în cazul în care organismul de reglementare 

responsabil îşi dă aprobarea în acest sens, pe baza unei analize economice obiective şi ca 

urmare a unei cereri din partea autorităţilor competente care au atribuit contractul de 

servicii publice. 

(21) Evaluarea dacă echilibrul economic al contractului de servicii publice a fost sau nu 

periclitat ar trebui să ţină seama de criterii predeterminate, precum impactul asupra 

profitabilităţii oricăror servicii incluse într-un contract de servicii publice, inclusiv efectele 

asupra costului net suportat de autoritatea publică responsabilă care a atribuit contractul, al 

cererii din partea călătorilor, stabilirii preţului biletelor, regimului de eliberare a biletelor, 

poziţiei şi numărului de opriri de ambele părţi ale frontierei, stabilirii orarului şi frecvenţei 

noului serviciu propus. În conformitate cu evaluarea respectivă şi decizia organismului de 

reglementare competent, statele membre ar trebui să poată autoriza, modifica sau refuza 

accesul solicitat la servicii de transport internaţional de călători, inclusiv prin perceperea 

unui tarif de la operatorul unui nou serviciu de transport internaţional de călători, urmând 

analiza economică şi în conformitate cu dreptul Uniunii şi principiile egalităţii 

şi nediscriminării. 
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(22) Pentru a contribui la prestarea unor servicii de transport de călători pe linii care îndeplinesc 

o misiune de serviciu public, statele membre ar trebui să poată autoriza autorităţile 

responsabile cu aceste servicii să impună un tarif pentru serviciile de transport de călători 

care intră în competenţa lor. Acest tarif ar trebui să contribuie la finanţarea obligaţiilor de 

serviciu public, stabilite în contractele de servicii publice. 

(23) Organismul de reglementare ar trebui să funcţioneze într-un mod care să evite orice 

conflict de interese şi orice posibilă implicare în atribuirea contractului de servicii publice 

în cauză. Competenţa organismului de reglementare ar trebui extinsă pentru a permite 

evaluarea scopului unui serviciu internaţional şi, după caz, a impactului economic potenţial 

al acestuia asupra contractelor de servicii publice existente.  

(24) Pentru a investi în servicii care utilizează infrastructuri specializate, cum ar fi căi ferate de 

mare viteză, solicitanţii au nevoie de securitate juridică, date fiind respectivele investiţii 

substanţiale pe termen lung. 

(25) Organismele de reglementare ar trebui să facă schimb de informaţii, iar în situaţiile 

particulare unde este cazul, să îşi coordoneze principiile şi practicile pe baza cărora se 

evaluează o posibilă periclitare a echilibrului economic al unui contract de servicii publice. 

Acestea ar trebui să dezvolte, în mod progresiv, orientări pe baza experienţei acumulate. 
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(26) Pentru a asigura concurenţa loială între întreprinderile feroviare şi pentru a garanta 

transparenţa deplină, precum şi accesul nediscriminatoriu la servicii şi la furnizarea 

acestora, ar trebui făcută o distincţie între prestarea de servicii de transport şi operarea 

infrastructurilor de servicii. Prin urmare, este necesar ca aceste două tipuri de activităţi să 

fie administrate independent în cazul în care operatorul infrastructurii de servicii aparţine 

unui organism sau unei firme care este, de asemenea, activă şi deţine o poziţie dominantă 

la nivel naţional, cel puţin în cadrul uneia dintre pieţele de transport feroviar de mărfuri sau 

de călători pentru care este utilizată infrastructura. Această independenţă nu ar trebui să 

presupună înfiinţarea unei entităţi juridice separate pentru infrastructurile de servicii. 

(27) Accesul nediscriminatoriu la infrastructurile de servicii şi furnizarea de servicii conexe 

transportului feroviar în cadrul acestor infrastructuri ar trebui să le permită întreprinderilor 

feroviare să ofere servicii mai bune utilizatorilor transporturilor de marfă şi de călători. 

(28) Cu toate că Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice1 prevede 

deschiderea pieţei europene de energie electrică, curentul de tracţiune ar trebui furnizat 

întreprinderilor feroviare la cerere, într-o manieră nediscriminatorie. În cazul în care există 

un singur furnizor, tariful perceput pentru respectivul serviciu ar trebui stabilit pe baza 

unor principii uniforme de tarifare. 

(29) În ceea ce priveşte relaţiile cu ţări terţe, ar trebui să se acorde o atenţie specială existenţei 

unui acces reciproc al întreprinderilor feroviare din Uniune la piaţa feroviară a 

respectivelor ţări terţe şi acest lucru ar trebui să fie facilitat prin intermediul 

acordurilor transfrontaliere. 

                                                 

1 JO L 211, 14.8.2009, p. 55. 
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(30) Pentru a asigura servicii fiabile şi adecvate, este necesar ca întreprinderile feroviare să 

îndeplinească, permanent, cerinţele în materie de bună reputaţie, capacitate financiară şi 

competenţă profesională. 

(31) Pentru protecţia clienţilor şi părţilor terţe implicate, este esenţial să se garanteze că 

întreprinderile feroviare sunt asigurate la un nivel suficient pentru răspundere civilă. De 

asemenea, ar trebui să se permită acoperirea răspunderii în cazul accidentelor prin 

intermediul garanţiilor furnizate de bănci sau de alte întreprinderi, cu condiţia ca această 

acoperire să fie oferită în conformitate cu condiţiile pieţei, să nu ducă la acordarea de 

ajutoare de stat şi să nu conţină elemente discriminatoare faţă de alte 

întreprinderi feroviare. 

(32) O întreprindere feroviară ar trebui de asemenea să respecte dreptul intern şi al Uniunii 

privind prestarea de servicii feroviare, aplicate într-o manieră nediscriminatorie, destinate 

să asigure că aceasta poate să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de deplină siguranţă şi cu 

respectarea sănătăţii, a condiţiilor sociale şi a drepturilor muncitorilor şi consumatorilor, pe 

tronsoane specifice. 

(33) Procedurile de acordare, menţinere şi modificare a licenţelor întreprinderilor feroviare ar 

trebui să fie transparente şi conforme principiului nediscriminării. 
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(34) Pentru a asigura transparenţa şi accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară şi la 

serviciile din cadrul infrastructurii de servicii al tuturor întreprinderilor feroviare, toate 

informaţiile necesare utilizării drepturilor de acces ar trebui publicat într-un document de 

referinţă al reţelei. Documentul de referinţă al reţelei ar trebui publicat în cel puţin două 

limbi oficiale ale Uniunii, în conformitate cu uzanţele internaţionale existente. 

(35) Sistemele corespunzătoare de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară, împreună 

cu operatori competitivi, vor determina un echilibru mai bun între diferitele moduri 

de transport. 

(36) Administratorii infrastructurii ar trebui să fie stimulaţi, de exemplu prin intermediul unor 

sporuri pentru administratorii generali, să reducă nivelul tarifelor de acces şi al costurilor 

de furnizare a infrastructurii. 

(37) Obligaţia statelor membre de a se asigura că obiectivele în materie de performanţă şi 

veniturile pe termen mediu şi lung ale administratorului infrastructurii fac obiectul unui 

acord de natură contractuală între autoritatea competentă şi administratorul infrastructurii 

nu ar trebui să aducă atingere competenţelor statelor membre în ceea ce priveşte 

planificarea şi finanţarea infrastructurii feroviare. 

(38) Încurajarea utilizării optime a infrastructurii feroviare va conduce la o scădere a costurilor 

de transport pentru societate. 
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(39) Metodele de repartizare a costurilor stabilite de administratorii infrastructurii ar trebui să se 

bazeze pe cea mai bună analiză disponibilă a cauzalităţii costurilor şi ar trebui să 

repartizeze costurile între diferitele servicii oferite întreprinderilor feroviare şi, în cazul în 

care este relevant, între tipurile de vehicule feroviare. 

(40) Sistemele corespunzătoare de tarifare a infrastructurii feroviare, împreună cu sistemele 

corespunzătoare de tarifare ale altor infrastructuri de transport şi cu operatorii competitivi, 

ar trebui să aibă ca rezultat un echilibru optim între diversele moduri de transport, pe o 

bază sustenabilă. 

(41) Atunci când se percep majorări, administratorul infrastructurii ar trebui să definească 

segmente de piaţă diferite în cazul în care costurile furnizării serviciilor de transport, 

preţurile pe piaţă sau cerinţele acestora privind calitatea serviciului diferă în 

mod considerabil. 

(42) Sistemele de tarifare şi de alocare a capacităţilor ar trebui să permită accesul egal şi 

nediscriminatoriu al tuturor întreprinderilor şi să încerce, pe cât posibil, să satisfacă nevoile 

tuturor utilizatorilor şi modurilor de transport într-o manieră corectă şi nediscriminatorie. 

Aceste sisteme ar trebui să permită concurenţa loială în furnizarea serviciilor de 

transport feroviar. 

(43) Sistemele de tarifare şi de alocare a capacităţilor ar trebui, în cadrul stabilit de statele 

membre, să încurajeze administratorii infrastructurii feroviare să optimizeze 

utilizarea acesteia. 

(44) Sistemele de alocare a capacităţilor şi sistemele de tarifare ar trebui să ofere semnale 

economice clare şi coerente întreprinderilor feroviare, care să le permită acestora să ia 

hotărâri raţionale. 
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(45) Zgomotul de rulare provocat de saboţii de frână din fontă, utilizaţi pentru vagoanele de 

marfă, reprezintă una dintre cauzele emisiilor sonore care ar putea fi reduse utilizând 

soluţiile tehnice corespunzătoare. Tarifele de utilizare a infrastructurii diferenţiate în 

funcţie de zgomot ar trebui să abordeze, în primul rând, chestiunea vagoanelor de marfă 

care nu respectă cerinţele Deciziei 2006/66/CE a Comisiei din 23 decembrie 2005 

privind specificaţia tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul „material 

rulant - zgomot” al sistemului feroviar transeuropean convenţional1. Atunci când această 

diferenţiere duce la pierderea de venituri pentru administratorul infrastructurii, aceasta nu 

ar trebui să aducă atingere normelor Uniunii privind ajutoarele de stat. 

(46) Tarifele de utilizare a infrastructurii diferenţiate în funcţie de zgomot ar trebui să vină în 

completarea altor măsuri de reducere a zgomotului produs de traficul feroviar, cum ar fi 

adoptarea unor specificaţii tehnice de interoperabilitate (STI) prin care să se stabilească 

nivelurile maxime ale zgomotului produs de vehiculele feroviare, cartografierea acustică 

şi planurile de acţiune pentru reducerea expunerii la zgomot în temeiul 

Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind 

evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental2, precum şi finanţări publice la nivelul 

Uniunii şi la nivel naţional pentru modernizarea vehiculelor feroviare şi pentru 

infrastructurile de reducere a zgomotului. 

(47) Ar trebui luate în considerare măsuri de reducere a zgomotului echivalente cu cele adoptate 

pentru sectorul feroviar şi în cazul altor mijloace de transport. 

                                                 

1 JO L 37, 8.2.2006, p. 1. 
2 JO L 189, 18.7.2002, p. 12. 
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(48) Pentru a accelera instalarea sistemului european de control al trenurilor (ETCS) la bordul 

locomotivelor, administratorii infrastructurii ar trebui să modifice sistemul de tarifare 

printr-o diferenţiere temporară pentru trenurile echipate cu ETCS. Această diferenţiere ar 

trebui să ofere stimulente adecvate pentru dotarea trenurilor cu ETCS. 

(49) Pentru a ţine seama de nevoia utilizatorilor sau ale potenţialilor utilizatori ai capacităţilor 

de infrastructură feroviară de a-şi planifica operaţiunile şi de nevoile clienţilor şi ale 

finanţatorilor, este important ca administratorii infrastructurii să asigure alocarea 

capacităţilor de infrastructură într-un mod care să reflecte necesitatea de menţinere şi 

îmbunătăţire a nivelului de fiabilitate al serviciilor. 

(50) Este de dorit ca întreprinderilor feroviare şi administratorului infrastructurii să li se ofere 

stimulente pentru a diminua perturbările şi pentru a îmbunătăţi performanţele reţelei. 

(51) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a permite cumpărătorilor de servicii de 

transport feroviar să participe la procesul de alocare a capacităţilor în mod direct. 

(52) Este important să se acorde atenţie atât cerinţelor comerciale ale solicitanţilor, cât şi celor 

ale administratorului infrastructurii. 

(53) Este important să se îmbunătăţească flexibilitatea administratorilor infrastructurii în ceea 

ce priveşte alocarea capacităţilor de infrastructură, dar aceasta ar trebui să fie compatibilă 

cu satisfacerea cerinţelor rezonabile ale solicitantului. 
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(54) Procesul de alocare a capacităţilor ar trebui să împiedice impunerea unor constrângeri 

excesive asupra intenţiilor altor întreprinderi care deţin sau vor să deţină drepturi de 

utilizare a infrastructurii. 

(55) Pentru sistemele de alocare a capacităţilor şi de tarifare poate apărea necesitatea de a ţine 

cont de faptul că diferitele componente ale reţelei de infrastructură feroviară ar fi putut fi 

proiectate pentru diferiţi utilizatori principali. 

(56) Deoarece utilizatorii diferiţi şi diversele tipuri de utilizatori au în mod frecvent o influenţă 

diferită asupra capacităţilor de infrastructură, nevoia de servicii diverse ar trebui echilibrată 

în mod corespunzător. 

(57) Serviciile operate în baza unui contract cu o autoritate publică pot necesita reguli speciale 

pentru a-şi menţine gradul de atractivitate faţă de utilizatori. 

(58) Sistemele de tarifare şi de alocare a capacităţilor ar trebui să ţină seama de efectele 

saturării tot mai mari a capacităţilor de infrastructură şi, în cele din urmă, de 

capacitatea deficitară. 

(59) Termenele diferite alocate pentru planificarea tipurilor de trafic ar trebui să asigure faptul 

că pot fi satisfăcute cererile pentru capacităţi de infrastructură depuse după încheierea 

procesului de stabilire a graficului de circulaţie anual. 

(60) Pentru garantarea rezultatelor optime din partea întreprinderilor feroviare, este de dorit să 

se ceară o examinare a utilizării capacităţilor de infrastructură atunci când coordonarea 

cererilor de capacitate este necesară pentru a satisface nevoile utilizatorilor.  
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(61) Datorită poziţiei lor de monopol, administratorilor infrastructurii ar trebui să li se ceară să 

examineze capacitatea de infrastructură disponibilă şi măsurile de creştere a acesteia atunci 

când procesul de alocare a capacităţilor nu poate satisface cerinţele utilizatorilor. 

(62) Lipsa informaţiilor despre cererile celorlalte întreprinderi feroviare şi despre constrângerile 

din cadrul sistemului poate îngreuna încercarea întreprinderilor feroviare de a-şi îmbunătăţi 

propriile cereri cu privire la capacităţile de infrastructură. 

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

îmbunătăţi atractivitatea căilor ferate pentru traficul care utilizează reţelele mai multor 

administratori de infrastructură, în special pentru traficul internaţional. 

(64) Este important să se reducă denaturările concurenţei, care pot apărea între infrastructurile 

feroviare ori între diversele moduri de transport, ca urmare a diferenţelor importante între 

principiile de tarifare. 

(65) Este de dorit să se definească acele componente ale serviciilor de infrastructură care sunt 

esenţiale pentru a permite operatorului să presteze serviciul şi care ar trebui oferite în 

schimbul unor tarife de acces minime. 

(66) Este necesar să se facă investiţii în infrastructura feroviară, iar sistemele de tarifare a 

utilizării infrastructurii ar trebui să ofere stimulente administratorilor acesteia pentru ca 

realizarea investiţiilor adecvate să fie avantajoasă din punct de vedere economic.  
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(67) Pentru a permite stabilirea unor niveluri adecvate şi corecte ale tarifelor de utilizare a 

infrastructurii, administratorii acesteia ar trebui să consemneze şi să stabilească valoarea 

activelor lor şi să manifeste o înţelegere clară a factorilor care determină costurile de 

exploatare a infrastructurii. 

(68) Este de dorit să se asigure că se ţine seama de costurile externe în situaţia în care se iau 

hotărâri cu privire la transport şi că tarifarea infrastructurii feroviare poate să contribuie la 

internalizarea costurilor externe într-o manieră coerentă şi echilibrată în cazul tuturor 

modurilor de transport. 

(69) Este important să se asigure că tarifele aplicate traficului intern şi internaţional sunt 

stabilite astfel încât să permită transportului feroviar să satisfacă necesarul pieţei. În 

consecinţă, tarifarea infrastructurii ar trebui stabilită la nivelul costurilor determinate în 

mod direct de operarea trenurilor. 

(70) Nivelul global de recuperare a costurilor prin tarifele de utilizare a infrastructurii afectează 

nivelul contribuţiei guvernamentale. Statele membre pot cere niveluri diferite de 

recuperare a costurilor globale. Totuşi, este necesar ca orice sistem de tarifare a 

infrastructurii să permită un nivel de trafic care poate acoperi cel puţin costurile 

suplimentare pe care le impune ca rezultat al utilizării reţelei feroviare. 

(71) Infrastructura feroviară reprezintă un monopol natural şi de aceea este necesar ca 

administratorii infrastructurii să fie stimulaţi pentru a reduce costurile şi a-şi administra 

infrastructura în mod eficient. 

(72) Dezvoltarea transportului feroviar ar trebui realizată prin utilizarea inter alia a 

instrumentelor puse la dispoziţie de Uniune, fără să se aducă atingere priorităţilor 

deja stabilite. 



 
PE-CONS 44/12  IRA/neg 18 
 DG E2  RO 

(73) Reducerile acordate întreprinderilor feroviare ar trebui corelate cu economiile efective de 

costuri administrative realizate, în special cu economiile de costuri de tranzacţie. 

Reducerile pot fi acordate şi pentru încurajarea utilizării eficiente a infrastructurii. 

(74) Este de dorit să se ofere întreprinderilor feroviare şi administratorului infrastructurii 

stimulente pentru a reduce la minim perturbările din reţea. 

(75) Alocarea capacităţilor se asociază cu un cost pentru administratorul infrastructurii, cost 

care ar trebui recuperat. 

(76) Administrarea eficientă şi utilizarea echitabilă şi nediscriminatorie a infrastructurii 

feroviare necesită înfiinţarea unui organism de reglementare care să supravegheze 

aplicarea regulilor stabilite în prezenta directivă şi care să acţioneze ca un organism de 

apel, fără a aduce atingere posibilităţii unui control judecătoresc. Un astfel de organism de 

reglementare ar trebui să fie în măsură să îşi consolideze cererile şi deciziile de informare 

prin intermediul sancţiunilor corespunzătoare. 

(77) Finanţarea organismului de reglementare ar trebui să îi garanteze independenţa şi ar trebui 

să provină fie de la bugetul de stat, fie din contribuţii din partea sectorului percepute în 

mod obligatoriu, respectând principiile echităţii, transparenţei, nediscriminării şi 

proporţionalităţii. 
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(78) Procedurile adecvate de numire a personalului ar trebui să contribuie la garantarea 

independenţei organismului de reglementare, asigurând mai ales faptul că numirea 

persoanelor responsabile de luarea deciziilor se face de către o autoritate publică ce nu 

exercită în mod direct drepturi de proprietate asupra unor întreprinderi reglementate. Sub 

rezerva îndeplinirii acestei condiţii, autoritatea în cauză poate fi de exemplu un parlament, 

un preşedinte sau un prim-ministru. 

(79) Sunt necesare măsuri specifice pentru a se ţine seama de situaţia concretă din punct de 

vedere geopolitic şi geografic a anumitor state membre şi de organizarea specifică a 

sectorului feroviar în diverse state membre, asigurându-se totodată integritatea 

pieţei interne. 

(80) În vederea luării în considerare a evoluţiei pieţei în domeniul feroviar, competenţa de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce priveşte modificările de natură 

tehnică aduse informaţiilor care trebuie furnizate de către întreprinderea care solicită o 

licenţă, listei claselor de întârziere, calendarului procesului de alocare şi informaţiilor 

contabile care trebuie furnizate organismelor de reglementare. Este deosebit de important 

ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experţi. Comisia, atunci când pregăteşte şi elaborează acte delegate, ar trebui să 

asigure o transmitere simultană, în timp util şi adecvată a documentelor relevante către 

Parlamentul European şi Consiliu. 
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(81) În vederea asigurării unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei 

directive, ar trebui conferite competenţe de executare Comisiei. Respectivele competenţe 

ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor 

generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 

competenţelor de executare de către Comisie1. 

(82) Actele de punere în aplicare privind scopul principal al serviciilor feroviare, evaluarea 

impactului serviciilor internaţionale noi asupra echilibrului economic al contractelor de 

servicii publice, tarifele aplicate întreprinderilor feroviare care oferă servicii pentru 

călători, accesul la serviciile care urmează să fie furnizate în infrastructuri de servicii 

esenţiale, detaliile referitoare la procedura care trebuie urmată pentru a obţine o licenţă, 

modalităţile de calcul al costurilor directe în ceea ce priveşte aplicarea tarifării pentru 

costul efectelor produse de zgomot şi aplicarea diferenţierilor în cazul tarifelor de utilizare 

a infrastructurii pentru a stimula echiparea trenurilor cu ETCS şi principiile şi practicile 

comune de luare a deciziilor de către organismele de reglementare nu ar trebui să fie 

adoptate de Comisie în cazul în care comitetul instituit în temeiul prezentei directive nu 

emite un aviz cu privire la proiectul de act de punere în aplicare prezentat de Comisie. 

                                                 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
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(83) Deoarece obiectivele prezentei directive, şi anume facilitarea dezvoltării căilor ferate din 

Uniune, stabilirea de principii generale pentru acordarea de licenţe întreprinderilor 

feroviare şi coordonarea sistemelor statelor membre care reglementează alocarea 

capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifele de utilizare a acesteia, nu pot fi realizate 

în mod satisfăcător de către statele membre, având în vedere dimensiunea în mod evident 

internaţională a acordării unor astfel de licenţe şi a exploatării unor elemente semnificative 

din infrastructura feroviară şi ţinând cont de nevoia de asigurare de condiţii echitabile şi 

nediscriminatorii de acces la infrastructură, şi, prin urmare, datorită implicaţiilor lor 

transnaţionale, acestea pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 

măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 

din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, 

astfel cum este enunţat în articolul respectiv, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este 

necesar pentru realizarea acestor obiective. 

(84) Obligaţia de a transpune prezenta directivă în dreptul intern ar trebui să se limiteze la 

dispoziţiile care reprezintă o modificare de fond în raport cu directivele anterioare. 

Obligaţia de transpunere a dispoziţiilor prezentei directive, care nu cuprind modificări de 

fond faţă de directivele anterioare, rezultă din directivele respective.  

(85) Statele membre care nu au un sistem feroviar şi nici o perspectivă imediată de a avea 

vreunul ar fi supuse unei obligaţii disproporţionate şi inutile dacă ar trebui să transpună şi 

să pună în aplicare capitolele II şi IV din prezenta directivă. În consecinţă, astfel de state 

membre ar trebui să fie exonerate de obligaţia respectivă. 
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(86) În conformitate cu Declaraţia politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre şi 

a Comisiei privind documentele explicative 1, statele membre s-au angajat să însoţească, în 

cazurile justificate, notificarea măsurilor de transpunere cu unul sau mai multe documente 

care să explice relaţia dintre componentele unei directive şi părţile corespunzătoare din 

instrumentele naţionale de transpunere. În ceea ce priveşte prezenta directivă, legiuitorul 

consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată.  

(87) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere termenelor stabilite în anexa IX partea B 

în care statele membre au obligaţia de a se conforma directivelor anterioare, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

                                                 

1 JO C 369, 17.12.2011, p. 14. 
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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1 

Obiect şi domeniu de aplicare 

(1) Prezenta directivă stabileşte: 

(a) normele aplicabile gestionării infrastructurii feroviare şi activităţilor de transport 

feroviar ale întreprinderilor feroviare care îşi au sediul sau care urmează să îşi 

stabilească sediul într-un stat membru, enunţate în capitolul II; 

(b) criteriile aplicabile eliberării, înnoirii sau modificării autorizaţiilor de către un stat 

membru, destinate întreprinderilor feroviare care sunt înfiinţate sau urmează să fie 

înfiinţate în Uniune, stabilite în capitolul III; 

(c) principiile şi procedurile aplicabile în privinţa stabilirii şi perceperii tarifelor pentru 

utilizarea infrastructurii feroviare şi în privinţa alocării capacităţilor de infrastructură 

feroviară, stabilite în capitolul IV. 

(2) Prezenta directivă se aplică utilizării infrastructurii feroviare pentru servicii de transport 

feroviar intern şi internaţional. 
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Articolul 2 

Excluderi din domeniul de aplicare 

(1) Dispoziţiile capitolului II nu se aplică întreprinderilor feroviare care operează numai 

servicii de transport urban, suburban sau regional în cadrul unor reţele locale şi regionale 

independente pentru servicii de transport pe infrastructura feroviară sau în cadrul reţelelor 

destinate exclusiv operării serviciilor de transport feroviar urban sau suburban. 

În pofida primului paragraf, atunci când o astfel de întreprindere feroviară se află sub 

controlul direct sau indirect al unei întreprinderi sau al unei alte entităţi care desfăşoară sau 

integrează servicii de transport feroviar altele decât serviciile de transport urban, suburban 

sau regional, se aplică articolele 4 şi 5. Articolul 6 se aplică de asemenea unei astfel de 

întreprinderi feroviare cu privire la relaţia dintre întreprinderea feroviară şi întreprinderea 

sau entitatea care o controlează direct sau indirect. 

(2) Statele membre pot exclude de la aplicarea dispoziţiilor capitolului III următoarele: 

(a) întreprinderile care operează doar servicii de transport feroviar de călători pe o 

infrastructură feroviară locală sau regională independentă; 

(b) întreprinderile care operează doar servicii de transport feroviar de călători urban 

sau suburban; 

(c) întreprinderile care operează numai servicii de transport feroviar de marfă regional; 
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(d) întreprinderile care operează doar servicii de transport de marfă pe o infrastructură 

feroviară privată care există numai pentru a fi folosită de către proprietarul acesteia 

în scopul propriilor sale transporturi de marfă. 

(3) Statele membre pot exclude de la aplicarea dispoziţiilor articolelor 7, 8, 13 şi ale 

capitolului IV următoarele: 

(a) reţelele locale şi regionale independente destinate serviciilor pentru transportul de 

călători pe infrastructura feroviară; 

(b) reţelele destinate doar pentru operarea serviciilor feroviare de transport urban sau 

suburban de călători; 

(c) reţelele regionale utilizate pentru transportul regional de marfă numai de către o 

întreprindere feroviară, nevizată la alineatul (1) până când un alt solicitant cere 

utilizarea capacităţii respectivei reţele; 

(d) infrastructura feroviară privată care există doar pentru uzul proprietarului său, pentru 

propriile operaţiuni de transport de marfă. 
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(4) Fără a se aduce atingere alineatului (3), statele membre pot exclude de la aplicarea 

articolului 8 alineatul (3) infrastructurile feroviare locale şi regionale care nu prezintă 

importanţă strategică pentru funcţionarea pieţei feroviare, iar de la aplicarea capitolului IV 

infrastructurile feroviare locale care nu prezintă importanţă strategică pentru funcţionarea 

pieţei feroviare. Statele membre notifică Comisiei intenţia lor de a exclude astfel de 

infrastructuri feroviare. În conformitate cu procedura de consultare menţionată la 

articolul 62 alineatul (2), Comisia decide dacă o astfel de infrastructură feroviară poate fi 

considerată ca fiind lipsită de importanţă strategică, ţinând seama de lungimea liniilor de 

cale ferată în cauză, de nivelul de utilizare a acestora şi de volumul de trafic care ar putea 

fi afectat. 

(5) Statele membre pot exclude de la aplicarea articolului 31 alineatul (5) vehiculele operate 

sau prevăzute pentru a fi operate din şi către ţări terţe, care circulă pe o reţea al cărei 

ecartament este diferit de cel al principalei reţele feroviare din cadrul Uniunii. 

(6) Statele membre pot stabili perioade şi termene pentru calendarul procesului de alocare a 

capacităţilor care sunt diferite de cele menţionate la articolul 43 alineatul (2), punctul 2 

litera (b) din anexa VI şi la punctele 3, 4 şi 5 din anexa VII în cazul în care stabilirea 

traselor internaţionale în cooperare cu administratorii reţelelor din ţări terţe într-o reţea al 

cărei ecartament este diferit de principala reţea feroviară din cadrul Uniunii are un impact 

semnificativ asupra calendarului de alocare a capacităţilor în general. 
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(7) Statele membre pot decide publicarea cadrului şi a regulilor de tarifare aplicabile în mod 

specific serviciilor de transport internaţional de marfă provenind sau având ca destinaţie 

ţări terţe, operate pe o reţea al cărei ecartament este diferit de cel al principalei reţele 

feroviare din cadrul Uniunii, cu instrumente şi termene diferite de cele prevăzute la 

articolul 29 alineatul (1), în cazul în care acest lucru este necesar pentru a asigura o 

concurenţă loială. 

(8) Statele membre pot exclude de la aplicarea dispoziţiilor capitolului IV infrastructura 

feroviară al cărei ecartament este diferit de cel al principalei reţele feroviare din cadrul 

Uniunii şi care conectează staţiile transfrontaliere ale unui stat membru cu teritoriul unei 

ţări terţe. 

(9) Prezenta directivă, cu excepţia articolului 6 alineatele (1) şi (4) şi articolelor 10, 11, 12 

şi 28, nu se aplică întreprinderilor ale căror operaţiuni comerciale se limitează la asigurarea 

serviciilor de navetă pentru vehicule rutiere prin tuneluri pe sub mare sau la operaţiuni de 

transport sub forma serviciilor de navetă pentru vehicule rutiere prin astfel de tuneluri. 

(10) Statele membre pot exclude din domeniul de aplicare al capitolului II, cu excepţia 

articolului 14, şi al capitolului IV orice serviciu feroviar prestat în tranzit prin Uniune. 

(11) Statele membre pot exclude din domeniul de aplicare al articolului 32 alineatul (4) 

trenurile care nu sunt dotate cu sistemul european de control al trenurilor (ETCS), sunt 

utilizate pentru servicii regionale pentru călători şi au fost puse în circulaţie pentru prima 

dată înainte de 1985. 
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Articolul 3 

Definiţii 

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii: 

1. „întreprindere feroviară” înseamnă orice întreprindere publică sau privată autorizată în 

conformitate cu prezenta directivă, a cărei activitate principală constă în furnizarea 

serviciilor pentru transportul feroviar de mărfuri şi/sau călători, cu obligativitatea ca 

întreprinderea să asigure tracţiunea; sunt incluse de asemenea întreprinderile care asigură 

doar tracţiunea; 

2. „administratorul infrastructurii” înseamnă orice organism sau firmă responsabilă, în 

special, de realizarea, administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, inclusiv 

gestionarea traficului, control-comandă şi semnalizare; funcţiile administratorului 

infrastructurii în legătură cu o reţea sau o parte a unei reţele pot fi atribuite unor organisme 

sau firme diferite; 

3. „infrastructură feroviară” înseamnă elementele cuprinse în lista din anexa I; 

4. „serviciu de transport internaţional de marfă” înseamnă un serviciu de transport în care 

trenul traversează cel puţin o frontieră a unui stat membru; se poate realiza introducerea 

şi/sau scoaterea de vagoane din compunerea trenului, iar diferitele secţiuni pot avea origini 

sau destinaţii diferite, cu condiţia ca toate vagoanele să traverseze cel puţin o frontieră; 
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5. „serviciu de transport internaţional de călători” înseamnă un serviciu de călători în cadrul 

căruia trenul traversează cel puţin o frontieră a unui stat membru şi al cărui scop principal 

este acela de a transporta călători între staţii aflate în state membre diferite; se poate realiza 

introducerea şi/sau scoaterea de vagoane din compunerea trenului, iar diferitele segmente 

ale acestuia pot avea origini şi destinaţii diferite, cu condiţia ca toate vagoanele să 

traverseze cel puţin o frontieră; 

6. „servicii urbane şi suburbane” înseamnă servicii de transport al căror scop principal este de 

a răspunde cerinţelor de transport ale unui centru urban sau ale unei suburbii, inclusiv ale 

unei suburbii transfrontaliere, şi cerinţelor de transport între un astfel de centru sau 

suburbie şi zonele înconjurătoare; 

7. „servicii regionale” înseamnă serviciile de transport al căror scop principal este de a 

răspunde cerinţelor de transport ale unei regiuni, inclusiv ale unei regiuni transfrontaliere; 

8. „tranzit” înseamnă traversarea teritoriului Uniunii, fără încărcare sau descărcare de bunuri 

şi/sau fără îmbarcarea sau debarcarea călătorilor pe teritoriul Uniunii; 

9. „rută alternativă” înseamnă o altă rută între acelaşi punct de plecare şi aceeaşi destinaţie în 

cazul în care există substituibilitate între cele două rute pentru prestarea respectivelor 

servicii de transport de marfă sau de călători de către întreprinderea feroviară; 

10. „alternativă viabilă” înseamnă accesul la altă infrastructură de servicii care este acceptabil 

din punct de vedere economic pentru întreprinderea feroviară şi care îi permite să presteze 

respectivele servicii de transport de marfă sau de călători; 
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11. „infrastructură de servicii” înseamnă instalaţiile, inclusiv terenul, clădirile şi echipamentul, 

care au fost amenajate în mod special, integral sau parţial, pentru a permite furnizarea 

unuia sau mai multor servicii menţionate în anexa II punctele 2-4; 

12. „operator al unei infrastructuri de servicii” înseamnă orice entitate publică sau privată 

responsabilă pentru gestionarea uneia sau mai multor infrastructuri de servicii sau pentru 

prestarea unuia sau mai multor servicii întreprinderilor feroviare menţionate în anexa II 

punctele 2-4; 

13. „acord transfrontalier” înseamnă orice acord între două sau mai multe state membre sau 

între state membre şi ţări terţe cu scopul de a facilita prestarea de servicii de transport 

feroviar transfrontalier; 

14. „licenţă” înseamnă autorizaţia acordată de o autoritate de acordare a licenţelor unei 

întreprinderi, prin care i se recunoaşte capacitatea de a presta servicii de transport feroviar 

în calitate de întreprindere feroviară; această calitate poate să fie limitată la prestarea de 

anumite tipuri de servicii; 

15. „autoritate de acordare a licenţelor” înseamnă organismul însărcinat cu acordarea licenţelor 

într-un stat membru; 

16. „acord de natură contractuală” înseamnă un acord sau, mutatis mutandis, o înţelegere în 

cadrul unor măsuri administrative; 

17. „profit rezonabil” înseamnă o rată a rentabilităţii capitalului propriu care ţine seama de 

risc, inclusiv la adresa venitului, sau de absenţa riscului suportat de operatorul 

infrastructurii de servicii şi este conformă cu rata medie din ultimii ani pentru sectorul 

în cauză; 
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18. „alocare” înseamnă repartizarea capacităţii de infrastructură feroviară de către 

administratorul infrastructurii; 

19. „solicitant” înseamnă o întreprindere feroviară sau o grupare internaţională de întreprinderi 

feroviare sau alte persoane fizice sau juridice sau entităţi, ca de exemplu autorităţile 

competente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 şi încărcătorii, expeditorii şi 

operatorii de transport combinat care doresc să obţină capacităţi de infrastructură pentru 

activităţi publice sau în interes comercial; 

20. „infrastructură saturată” înseamnă un element al infrastructurii pentru care cererile de 

capacitate de infrastructură nu pot fi satisfăcute în totalitate în anumite perioade, chiar şi 

după coordonarea diferitelor cereri de rezervare a acestor capacităţi; 

21. „plan de sporire a capacităţii” înseamnă o măsură sau o serie de măsuri însoţite de un 

calendar de punere în aplicare, vizând ameliorarea restricţiilor de capacitate care au condus 

la declararea unui element de infrastructură drept „infrastructură saturată”; 

22. „coordonare” înseamnă procedura prin care administratorul infrastructurii şi solicitanţii 

încearcă să rezolve situaţiile cererilor de rezervare concurente pentru capacitatea 

de infrastructură; 

23. „acord-cadru” înseamnă un acord general obligatoriu din punct de vedere juridic, încheiat 

în temeiul dreptului public sau privat, care stabileşte drepturile şi obligaţiile unui solicitant 

şi ale administratorului infrastructurii cu privire la capacităţile de infrastructură care 

trebuie alocate şi la tarifarea care se aplică pe o durată care depăşeşte o singură perioadă de 

valabilitate a graficului de circulaţie; 
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24. „capacitate de infrastructură” înseamnă posibilitatea de programare a traselor cerute pentru 

un segment de infrastructură pe o anumită perioadă; 

25. „reţea” înseamnă întreaga infrastructură feroviară administrată de un administrator 

al infrastructurii; 

26. „document de referinţă al reţelei” înseamnă documentul prin care se precizează în mod 

detaliat regulile generale, termenele, procedurile şi criteriile pentru sistemele de tarifare şi 

de alocare a capacităţilor, inclusiv orice alte informaţii de acest fel necesare pentru a 

permite introducerea cererilor de capacităţi de infrastructură; 

27. „trasă” înseamnă capacitatea de infrastructură necesară pentru a permite circulaţia unui 

tren între două puncte ale reţelei, în cursul unei perioade determinate; 

28. „grafic de circulaţie” înseamnă datele care definesc toate deplasările programate ale 

trenurilor şi ale materialului rulant pe infrastructura respectivă pe perioada de valabilitate a 

acestui grafic; 

29. „linie de garare” înseamnă liniile destinate în mod specific garării temporare a vehiculelor 

feroviare între două comenzi; 

30. „întreţinere capitală” înseamnă lucrările care nu sunt efectuate de rutină, în cadrul 

operaţiunilor de zi cu zi, şi care necesită scoaterea vehiculului din funcţiune. 
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CAPITOLUL II 

DEZVOLTAREA CĂILOR FERATE ÎN UNIUNE 

SECŢIUNEA 1 

INDEPENDENŢA ADMINISTRĂRII 

Articolul 4 

Independenţa întreprinderilor feroviare şi a administratorilor infrastructurii 

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce priveşte conducerea, administrarea şi controlul 

intern al problemelor administrative, economice şi contabile, întreprinderile feroviare 

deţinute ori controlate, direct sau indirect, de statele membre au un statut independent în 

baza căruia ceea ce deţin, în special, active, bugete şi conturi, sunt separate de cele 

ale statului. 

(2) Concomitent cu respectarea cadrului de tarifare şi de alocare şi a normelor specifice 

stabilite de statele membre, administratorul infrastructurii răspunde de conducere, 

administrare şi de controlul intern. 
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Articolul 5 

Administrarea întreprinderilor feroviare conform principiilor comerciale 

(1) Statele permit întreprinderilor feroviare să îşi adapteze activităţile în funcţie de piaţă şi să 

gestioneze aceste activităţi în cadrul propriilor organisme administrative, în interesul 

furnizării de servicii eficiente şi corespunzătoare la cel mai scăzut cost posibil pentru 

calitatea serviciului solicitat. 

Întreprinderile feroviare sunt administrate conform principiilor care se aplică societăţilor 

comerciale, indiferent de cine sunt deţinute. Acest lucru este valabil, de asemenea, şi 

pentru obligaţiile de serviciu public care le sunt impuse de statele membre şi pentru 

contractele de servicii publice pe care le încheie cu autorităţile competente ale statului. 

(2) Întreprinderile feroviare îşi întocmesc planurile de afaceri proprii, inclusiv programele de 

investiţii şi de finanţare. Respectivele planuri sunt concepute pentru a realiza, la nivelul 

întreprinderii, echilibrul financiar şi alte obiective tehnice, comerciale şi financiare ale 

gestiunii; planurile indică, de asemenea, mijloacele de atingere a acestor obiective.  



 
PE-CONS 44/12  IRA/neg 35 
 DG E2  RO 

(3) Prin trimitere la orientările de politică generală emise de fiecare stat membru şi ţinând cont 

de planurile şi contractele naţionale (care pot fi multianuale), inclusiv planurile de investiţii 

şi de finanţare, întreprinderile feroviare sunt, în special, libere: 

(a) să îşi stabilească organizarea internă, fără să aducă atingere dispoziţiilor 

articolelor 7, 29 şi 39; 

(b) să controleze furnizarea şi scoaterea pe piaţă a serviciilor şi să fixeze 

preţurile acestora; 

(c) să ia decizii privind personalul, activele şi achiziţiile proprii; 

(d) să îşi extindă cota de piaţă, să dezvolte noi tehnologii şi noi servicii şi să adopte orice 

tehnică managerială inovatoare; 

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

Acest alineat nu aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. 

(4) În pofida alineatului (3), acţionarii întreprinderilor feroviare aflate în proprietate publică 

sau sub control public pot solicita ca aprobarea lor prealabilă să fie necesară pentru 

deciziile majore legate de gestionarea activităţii, în acelaşi mod cu acţionarii societăţilor 

comerciale pe acţiuni, în temeiul dispoziţiilor din dreptul societăţilor comerciale al statelor 

membre. Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere competenţelor organismelor de 

supraveghere în temeiul dreptului societăţilor comerciale al statelor membre în ceea ce 

priveşte numirea membrilor consiliului de administraţie. 



 
PE-CONS 44/12  IRA/neg 36 
 DG E2  RO 

SECŢIUNEA 2 

SEPARAREA ÎNTRE ADMINISTRAREA INFRASTRUCTURII 

ŞI OPERAŢIUNILE DE TRANSPORT ŞI DIFERITELE TIPURI 

DE OPERAŢIUNI DE TRANSPORT 

Articolul 6 

Separarea conturilor 

(1) Statele membre se asigură că se ţin conturi de profituri şi pierderi şi bilanţuri separate şi că 

acestea se publică, pe de o parte pentru activităţile legate de furnizarea serviciilor de 

transport de către întreprinderile feroviare şi, pe de altă parte, pentru activităţile legate de 

administrarea infrastructurii feroviare. Fondurile publice alocate unuia din aceste două 

sectoare de activitate nu sunt transferate celuilalt. 

(2) Statele membre pot prevedea, de asemenea, ca această separare să necesite organizarea 

unor departamente distincte în cadrul aceleiaşi întreprinderi sau ca infrastructura şi 

serviciile de transport să fie administrate de entităţi separate. 
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(3) Statele membre se asigură că se ţin şi se publică conturi de profit şi pierderi şi bilanţuri 

separate, pe de o parte în legătură cu activităţile privind furnizarea serviciilor de transport 

feroviar de mărfuri şi, pe de altă parte, în legătură cu activităţile privind furnizarea 

serviciilor de transport de călători. Fondurile publice plătite pentru activităţile legate de 

furnizarea serviciilor de transport ca servicii publice se prezintă separat, în conformitate cu 

articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, în contabilitatea aferentă şi nu sunt 

transferate activităţilor legate de furnizarea altor servicii de transport sau altor activităţi. 

(4) Conturile diferitelor sectoare de activitate menţionate la alineatele (1) şi (3) se ţin în aşa fel 

încât să permită monitorizarea interdicţiei de transfer al fondurilor publice plătite unui 

sector de activitate la un altul şi monitorizarea utilizării veniturilor din tarifele de utilizare a 

infrastructurii şi a excedentelor din alte activităţi comerciale. 

Articolul 7 

Independenţa funcţiilor esenţiale ale unui administrator de infrastructură 

(1) Statele membre se asigură că funcţiile esenţiale care determină accesul echitabil şi 

nediscriminatoriu la infrastructură sunt încredinţate unor organisme sau firme care nu 

furnizează ele însele servicii de transport feroviar. Indiferent de structurile organizatorice, 

trebuie demonstrat că acest obiectiv a fost realizat.  
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Funcţiile esenţiale sunt: 

(a) luarea deciziilor în legătură cu alocarea traselor, inclusiv definirea şi evaluarea 

disponibilităţii, precum şi alocarea efectivă a traselor individuale şi 

(b) luarea deciziilor în legătură cu tarifarea utilizării infrastructurii, inclusiv stabilirea şi 

colectarea tarifelor fără a aduce atingere articolului 29 alineatul (1).  

Cu toate acestea, statele membre pot încredinţa întreprinderilor feroviare sau oricărui alt 

organism responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea infrastructurii feroviare, de 

exemplu prin investiţii, întreţinere şi finanţare. 

(2) În cazul în care administratorul infrastructurii, prin forma sa legală şi din punct de vedere 

organizatoric sau decizional, nu este independent faţă de toate întreprinderile feroviare, 

funcţiile menţionate în capitolul IV secţiunile 2 şi 3 sunt preluate de un organism de 

tarifare şi, respectiv, de un organism de alocare care sunt independente prin forma lor 

legală şi din punct de vedere organizatoric şi decizional faţă de orice 

întreprindere feroviară. 

(3) Atunci când dispoziţiile capitolului IV secţiunile 2 şi 3 se referă la funcţiile esenţiale ale 

unui administrator de infrastructură, ele se înţeleg ca aplicându-se organismului de tarifare 

sau organismului de alocare pentru competenţele lor respective în acest sens. 
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SECŢIUNEA 3 

ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI FINANCIARE 

Articolul 8 

Finanţarea administratorului infrastructurii 

(1) Statele membre dezvoltă infrastructura lor naţională de cale ferată, ţinând cont, acolo unde 

este cazul, de nevoile generale ale Uniunii, inclusiv de necesitatea de a coopera cu ţări terţe 

învecinate. În acest scop, după consultarea părţilor interesate, statele membre publică până 

la …* o strategie indicativă de dezvoltare a infrastructurii feroviare în vederea satisfacerii 

necesităţilor viitoare de mobilitate, în ceea ce priveşte întreţinerea, reînnoirea şi 

dezvoltarea infrastructurii, pe baza unei finanţări sustenabile a sistemului feroviar. 

Strategia respectivă acoperă o perioadă de cel puţin cinci ani şi este reînnoibilă. 

(2) Având în vedere articolele 93, 107 şi 108 din TFUE, statele membre pot de asemenea 

acorda administratorului infrastructurii finanţări la un nivel corespunzător cu funcţiile 

acestuia, astfel cum sunt menţionate la articolul 3 alineatul (2), cu dimensiunea 

infrastructurii şi cu necesităţile financiare, în special pentru acoperirea investiţiilor noi. 

Statele membre pot decide să finanţeze aceste investiţii prin alte mijloace decât finanţarea 

directă din partea statului. În orice caz, statele membre respectă cerinţele menţionate la 

alineatul (4) din prezentul articol. 

                                                 

* JO: a se introduce data - doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive.  
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(3) În cadrul politicii generale stabilite de statul membru în cauză şi ţinând cont de strategia 

menţionată la alineatul (1) şi de finanţarea asigurată de statul membru, menţionată la 

alineatul (2), administratorul infrastructurii adoptă un plan de afaceri care să includă 

programele de investiţii şi de finanţare. Planul se întocmeşte astfel încât să asigure 

utilizarea, furnizarea şi dezvoltarea optimă şi eficientă a infrastructurii, concomitent cu 

asigurarea unui echilibru financiar şi punerea la dispoziţie a mijloacelor necesare pentru 

realizarea acestor obiective. Administratorul infrastructurii se asigură că solicitanţii 

cunoscuţi şi solicitanţii potenţiali, la solicitarea acestora, au acces la informaţii relevante şi 

li se acordă posibilitatea de a îşi exprima opiniile cu privire la conţinutul planului de 

afaceri în ceea ce priveşte condiţiile de acces şi de utilizare, precum şi natura, furnizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii, înainte de aprobarea acestuia de către 

administratorul infrastructurii. 

(4) Statele membre trebuie să se asigure că, în condiţii normale de activitate şi pe o perioadă 

rezonabilă care nu depăşeşte cinci ani, conturile de profit şi pierderi ale unui administrator 

al infrastructurii prezintă cel puţin un echilibru între venitul rezultat din tarifele de utilizare 

a infrastructurii, excedentul rezultat din alte activităţi comerciale, veniturile 

nerambursabile din surse private şi finanţările din partea statului, pe de o parte, incluzând 

plăţile în avans de la stat, dacă este cazul şi, pe de altă parte, cheltuielile cu infrastructura. 

Fără să aducă atingere obiectivului posibil pe termen lung privind acoperirea de către 

utilizator a costurilor infrastructurii pentru toate modurile de transport, pe baza unei 

concurenţe loiale şi nediscriminatorii între diversele moduri de transport, în cazul în care 

transportul feroviar poate concura cu alte moduri de transport, în cadrul de tarifare 

prevăzut la articolele 31 şi 32, un stat membru poate cere administratorului infrastructurii 

să-şi echilibreze conturile fără a apela la finanţarea statului. 
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Articolul 9 

Reducerea transparentă a datoriilor 

(1) Fără a aduce atingere regulilor Uniunii în domeniul ajutoarelor de stat şi în conformitate cu 

articolele 93, 107 şi 108 din TFUE, statele membre instituie mecanismele adecvate care să 

contribuie la reducerea îndatorării întreprinderilor feroviare, aflate în proprietate publică 

sau sub control public, la un nivel care nu afectează o bună gestiune financiară şi care le 

îmbunătăţeşte situaţia financiară. 

(2) În scopurile menţionate la aliniatul (1), statele membre pot solicita stabilirea unei unităţi 

separate de amortizare a datoriilor în cadrul departamentelor contabile ale acestor 

întreprinderi feroviare. 

Bilanţul unităţii poate fi încărcat cu toate împrumuturile luate de întreprinderea feroviară 

pentru a finanţa atât investiţia, cât şi pentru a acoperi cheltuielile de funcţionare în exces, 

care rezultă din activităţile de transport feroviar sau din administrarea infrastructurii 

feroviare, până în momentul în care respectivele împrumuturi sunt stinse. Datoriile care 

provin din operaţiunile filialelor nu sunt luate în consideraţie. 

(3) Alineatele (1) şi (2) se aplică exclusiv datoriilor sau dobânzilor generate de datoriile 

contractate de întreprinderi feroviare aflate în proprietate publică sau sub control public 

până la data deschiderii pieţei pentru o parte sau pentru totalitatea serviciilor de transport 

feroviar în statul membru vizat şi, în orice caz, până la 15 martie 2001 sau după data 

aderării la Uniune în cazul statelor membre care au aderat după data respectivă.  
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SECŢIUNEA 4 

ACCESUL LA INFRASTRUCTURA ŞI SERVICIILE FEROVIARE 

Articolul 10 

Condiţiile de acces la infrastructura feroviară 

(1) Întreprinderilor feroviare li se acordă, în condiţii echitabile, nediscriminatorii şi 

transparente, dreptul de acces la infrastructurile feroviare ale tuturor statelor membre, în 

vederea operării oricărui tip de servicii de transport feroviar de mărfuri. Respectivul drept 

include accesul la infrastructura care conectează porturile maritime şi interioare şi la alte 

infrastructuri de servicii menţionate în anexa II punctul 2 şi la infrastructura care 

deserveşte sau ar putea deservi mai mult de un client final. 

(2) Întreprinderile feroviare primesc dreptul de acces la infrastructura feroviară a tuturor 

statelor membre în scopul operării unui serviciu de transport internaţional de călători. Pe 

parcursul derulării unui serviciu de transport internaţional de călători, întreprinderile 

feroviare au dreptul să îmbarce călători din orice staţie situată pe ruta internaţională 

respectivă şi să îi debarce în altă staţie, inclusiv în staţii situate în acelaşi stat membru. 

Respectivul drept include accesul la infrastructura care conectează infrastructurile de 

servicii menţionate în anexa II punctul 2. 

(3) În urma unei solicitări înaintate de către autorităţile competente sau de către întreprinderile 

feroviare interesate, organismul sau organismele de reglementare competente menţionate la 

articolul 55 trebuie să stabilească dacă scopul principal al serviciului prestat este acela de a 

transporta călători între staţii situate în state membre diferite. 
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(4) Pe baza experienţei acumulate de organismele de reglementare, de autorităţile competente 

şi de întreprinderile feroviare, şi a activităţilor reţelei menţionate la articolul 57 

alineatul (1), Comisia adoptă până la ...∗  măsuri care să stabilească detaliile procedurii şi 

criteriile care trebuie urmate în vederea aplicării alineatului (3) din prezentul articol. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menţionată la articolul 62 alineatul (3). 

Articolul 11 

Limitarea dreptului de acces şi a dreptului de îmbarcare şi debarcare a călătorilor 

(1) Statele membre pot limita dreptul de acces prevăzut la articolul 10 la serviciile operate 

între un punct de plecare şi o destinaţie care fac obiectul unuia sau mai multor contracte de 

servicii publice care sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. O astfel de limitare nu are 

efectul de a restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor în orice staţie situată pe ruta unui 

serviciu internaţional şi de debarcare a acestora în altă staţie, inclusiv în staţiile situate în 

acelaşi stat membru, cu excepţia cazului în care exercitarea acestui drept ar periclita 

echilibrul economic al unui contract de servicii publice. 

                                                 

∗ JO: a se introduce data: 48 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive. 
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(2) Organismul sau organismele de reglementare menţionate la articolul 55 stabilesc, pe baza 

unei analize economice obiective şi a unor criterii predeterminate, dacă echilibrul 

economic al contractului de servicii publice ar fi periclitat, în urma unei solicitări din 

partea oricăreia dintre următoarele: 

(a) autorităţii sau autorităţilor competente care au atribuit contractul de servicii publice; 

(b) oricărei alte autorităţi competente interesate care are dreptul de a limita accesul în 

înţelesul prezentului articol; 

(c) administratorul infrastructurii; 

(d) întreprinderii feroviare care execută contractul de servicii publice.  

Autorităţile competente şi întreprinderile feroviare care prestează aceste servicii publice 

pun la dispoziţia organismului sau organismelor de reglementare competente informaţiile 

necesare în limite rezonabile pentru a putea lua o decizie. Organismul de reglementare 

analizează informaţiile puse la dispoziţie de aceste părţi şi, după caz, solicită orice 

informaţii relevante de la toate părţile implicate şi iniţiază consultarea acestora în termen 

de o lună de la primirea solicitării. Organismul de reglementare trebuie să consulte toate 

părţile implicate, după caz, şi să informeze părţile cu privire la decizia sa motivată într-un 

termen predeterminat şi rezonabil, şi, în orice caz, în maximum şase săptămâni de la 

primirea tuturor informaţiilor relevante. 
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(3) Organismul de reglementare prezintă motivele care stau la baza deciziei sale şi specifică 

termenul şi condiţiile în care oricare dintre entităţile de mai jos poate solicita 

reconsiderarea deciziei: 

(a) autoritatea sau autorităţile competente în materie; 

(b) administratorul infrastructurii; 

(c) întreprinderea feroviară care execută contractul de servicii publice; 

(d) întreprinderea feroviară care solicită accesul. 

(4) Pe baza experienţei acumulate de organismele de reglementare, de autorităţile competente 

şi de întreprinderile feroviare, şi a activităţilor reţelei menţionate la articolul 57 

alineatul (1), Comisia adoptă până la ...∗  măsuri care să stabilească detaliile procedurii şi 

criteriile care trebuie urmate în vederea aplicării alineatelor (1), (2) şi (3) ale prezentului 

articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menţionată la articolul 62 alineatul (3). 

                                                 

∗ JO: a se introduce data: 48 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive. 



 
PE-CONS 44/12  IRA/neg 46 
 DG E2  RO 

(5) De asemenea, statele membre pot limita dreptul de îmbarcare şi de debarcare a călătorilor 

în staţiile situate în acelaşi stat membru pe ruta unui serviciu de transport internaţional de 

călători în cazul în care a fost acordat dreptul exclusiv de a transporta călători între staţiile 

respective conform unui contract de concesiune atribuit înainte de 4 decembrie 2007 pe 

baza unei proceduri competitive de atribuire desfăşurată în condiţii de competitivitate şi 

echitate şi în conformitate cu principiile aplicabile de drept al Uniunii. Această limitare 

poate continua fie pe durata iniţială a contractului, fie pe un termen de 15 ani, oricare 

dintre aceste două termene este mai scurt. 

(6) Statele membre se asigură că deciziile menţionate la alineatele (1), (2), (3) şi (5) sunt 

supuse controlului judecătoresc. 

Articolul 12 

Prelevarea unui tarif de la întreprinderile feroviare care prestează servicii de transport de călători 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor articolului 11 alineatul (2), statele membre pot acorda 

autorităţii responsabile pentru transportul feroviar de călători dreptul a preleva un tarif de 

la întreprinderile feroviare care oferă servicii pentru călători pentru exploatarea rutelor care 

intră în competenţa autorităţii respective, între două staţii pe teritoriul respectivului stat 

membru, în condiţiile prevăzute de prezentul articol. 

În acest caz, întreprinderilor feroviare care oferă servicii de transport feroviar intern sau 

internaţional de călători, le este aplicat acelaşi tarif pentru exploatarea rutelor care intră în 

competenţa autorităţii respective. 
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(2) Tariful are scopul de a compensa autoritatea pentru obligaţiile de serviciu public stabilite 

în contracte de servicii publice atribuite în conformitate cu dreptul Uniunii. Venitul obţinut 

din acest tip de tarife şi plătit cu titlu de compensaţie nu depăşeşte ceea ce este necesar 

pentru a acoperi în totalitate sau în parte costurile ocazionate de executarea obligaţiilor de 

serviciu public relevante, ţinând cont de încasările pertinente şi de un nivel rezonabil de 

profit pentru executarea obligaţiilor respective. 

(3) Tariful respectiv este stabilit în conformitate cu dreptul Uniunii şi respectă principiile 

echităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii, mai cu seamă între preţul 

mediu al serviciului pentru călător şi nivelul tarifului prelevat. Tarifele totale prelevate în 

temeiul prezentului alineat nu trebuie să pericliteze viabilitatea economică a serviciului de 

transport feroviar de călători căruia îi sunt aplicate. 

(4) Autorităţile competente păstrează informaţiile necesare pentru a se asigura că pot identifica 

originea şi utilizarea tarifelor. Statele membre pun aceste informaţii la dispoziţia Comisiei. 

(5) Pe baza experienţei acumulate de organismele de reglementare, de autorităţile competente 

şi de întreprinderile feroviare şi a activităţilor reţelei menţionate la articolul 57 

alineatul (1), Comisia adoptă măsuri care să stabilească detaliile procedurii şi criteriile care 

trebuie urmate în vederea aplicării prezentului articol. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 62 

alineatul (3). 
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Articolul 13 

Condiţiile de acces la servicii 

(1) Administratorii infrastructurii furnizează tuturor întreprinderilor feroviare, în mod 

nediscriminatoriu, setul minim de acces prevăzut în anexa II punctul 1.  

(2) Operatorii infrastructurilor de servicii oferă în mod nediscriminatoriu tuturor 

întreprinderilor feroviare accesul, inclusiv accesul pe calea ferată, la infrastructurile 

menţionate la punctul 2 din anexa II şi la serviciile furnizate în cadrul 

acestor infrastructuri. 

(3) Pentru a garanta transparenţa deplină şi accesul nediscriminatoriu la infrastructurile de 

servicii menţionate la anexa II punctul 2 literele (a), (b), (c), (d), (g) şi (i), precum şi 

furnizarea de servicii în cadrul acestor infrastructuri, în cazul în care operatorul unei astfel 

de infrastructuri de servicii se află sub controlul direct sau indirect al unui organism sau al 

unei firme care, de asemenea, activează şi deţine o poziţie dominantă pe pieţele naţionale 

de servicii de transport feroviar pentru care se utilizează infrastructura, operatorii acestor 

infrastructuri de servicii trebuie să se organizeze într-o manieră independentă din punct de 

vedere organizatoric şi decizional faţă de respectivul organism sau de respectiva firmă. 

Această independenţă nu implică cerinţa de instituire a unei entităţi juridice separate pentru 

infrastructurile de servicii şi poate fi obţinută prin organizarea unor departamente distincte 

în cadrul aceleiaşi entităţi juridice. 
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Pentru toate infrastructurile de servicii menţionate la anexa II punct 2, operatorul şi 

respectivul organism sau respectiva firmă au conturi separate, inclusiv bilanţuri şi conturi 

de profit şi pierdere separate. 

În cazul în care operarea infrastructurii de servicii este asigurată de un administrator al 

infrastructurii sau operatorul unei infrastructuri de servicii se află sub controlul direct sau 

indirect al administratorului infrastructurii, îndeplinirea cerinţelor stabilite în prezentul 

alineat se consideră demonstrată prin respectarea cerinţelor stabilite în articolul 7. 

(4) Cererile depuse de întreprinderile feroviare pentru acordarea accesului la servicii şi 

furnizarea acestora în cadrul infrastructurii de servicii la care se face referire în anexa II 

punctul 2 primesc răspuns într-un termen rezonabil stabilit de organismul de reglementare 

menţionat la articolul 55. Aceste cereri pot fi respinse numai dacă există alternative viabile 

care le permit operarea serviciului respectiv de transport de marfă sau călători pe aceleaşi 

rute sau pe rute alternative în condiţii acceptabile din punct de vedere economic. Acest 

lucru nu obligă operatorul infrastructurii de servicii să realizeze investiţii în resurse sau 

infrastructuri pentru a răspunde tuturor cererilor depuse de întreprinderile feroviare.  

În cazul în care solicitările întreprinderilor feroviare privesc accesul la servicii şi furnizarea 

acestora în cadrul unei infrastructuri de servicii gestionate de un operator al infrastructurii 

de servicii menţionat la alineatul (3), operatorul infrastructurii de servicii justifică, în scris, 

orice decizie de respingere şi indică alternative viabile în cadrul altor facilităţi. 
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(5) În cazul în care un operator al infrastructurii de servicii menţionate în anexa II punctul 2 

descoperă că există conflicte între diferite cereri, acesta trebuie să încerce să satisfacă, pe 

cât posibil, toate cererile. Dacă nu există nicio alternativă viabilă şi nu se pot rezolva toate 

cererile de capacitate pentru infrastructura respectivă pe baza necesarului demonstrat, 

solicitantul poate depune o plângere pe lângă organismul de reglementare menţionat la 

articolul 55 care examinează cazul şi ia măsuri, după caz, pentru a asigura că o parte 

corespunzătoare din capacitate este dedicată respectivului solicitant.  

(6) În cazul în care o infrastructură de servicii menţionată în anexa II punctul 2 nu a fost în 

folosinţă timp de cel puţin doi ani la rând, iar întreprinderile feroviare au informat 

operatorul respectivei infrastructuri de servicii cu privire la interesul lor legat de accesul la 

infrastructura respectivă, pe baza necesarului demonstrat, proprietarul acesteia trebuie să 

publice un anunţ de concesionare sau închiriere pentru operarea infrastructurii de servicii 

feroviare, parţial sau integral, cu excepţia cazului în care operatorul respectivei 

infrastructuri de servicii demonstrează faptul că un proces de reconversie aflat în 

desfăşurare face imposibilă utilizarea acesteia de către o întreprindere feroviară. 

(7) În cazul în care operatorul infrastructurii de servicii prestează oricare dintre serviciile 

menţionate în anexa II punctul 3 sub forma unui serviciu suplimentar, acesta îl furnizează 

la cerere întreprinderilor feroviare, într-o manieră nediscriminatorie. 
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(8) Întreprinderile feroviare pot cere, ca servicii auxiliare, administratorului infrastructurii sau 

altor operatori ai infrastructurii de servicii serviciile suplimentare menţionate în anexa II 

punctul 4. Operatorul infrastructurii de servicii nu este obligat să presteze aceste servicii 

auxiliare. În cazul în care operatorul infrastructurii de servicii decide să presteze oricare 

din serviciile respective, acesta îl prestează la cerere întreprinderilor feroviare, într-o 

manieră nediscriminatorie. 

(9) Pe baza experienţei acumulate de organismele de reglementare şi de operatorii de 

infrastructuri de servicii şi a activităţilor reţelei menţionate la articolul 57 alineatul (1), 

Comisia poate adopta măsuri care să stabilească detaliile procedurii şi criteriile de urmat 

pentru a avea acces la serviciile care urmează să fie furnizate în cadrul infrastructurilor de 

servicii menţionate la anexa II punctele 2-4. Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 62 alineatul (3). 

SECŢIUNEA 5 

ACORDURI TRANSFRONTALIERE 

Articolul 14 

Principii generale privind acordurile transfrontaliere 

(1) Statele membre se asigură că dispoziţiile incluse în acordurile transfrontaliere nu 

discriminează între întreprinderile feroviare şi nu limitează libertatea întreprinderilor 

feroviare de a opera servicii transfrontaliere. 



 
PE-CONS 44/12  IRA/neg 52 
 DG E2  RO 

(2) Statele membre notifică Comisiei orice acord transfrontalier până la …*, în ceea ce 

priveşte acordurile încheiate înaintea datei respective, şi înaintea încheierii de acorduri noi 

sau revizuite între statele membre. Comisia decide dacă respectivele acorduri sunt în 

conformitate cu dreptul Uniunii în termen de nouă luni de la notificarea acordurilor 

încheiate înainte de …** şi în termen de patru luni de la notificarea acordurilor noi sau 

revizuite între statele membre. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 62 alineatul (2). 

(3) Fără a aduce atingere repartizării competenţei între Uniune şi statele membre, în 

conformitate cu dreptul Uniunii, statele membre notifică Comisiei intenţia lor de a începe 

negocierile şi de a încheia acorduri transfrontaliere noi sau revizuite între state membre şi 

ţări terţe. 

(4) Dacă, în termen de două luni de la primirea notificării privind intenţia unui stat membru de 

a începe negocierile menţionate la alineatul (2), Comisia consideră că negocierile pot 

aduce atingere obiectivelor negocierilor în desfăşurare între Uniune şi respectivele ţări terţe 

şi/sau pot duce la un acord care nu este compatibil cu dreptul Uniunii, aceasta informează 

statul membru în consecinţă. 

Statele membre informează periodic Comisia cu privire la astfel de negocieri şi, după caz, 

o invită să participe în calitate de observator. 

                                                 

* JO: a se introduce data - şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive   
** JO: a se introduce data - data intrării în vigoare a prezentei directive. 
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(5) Statele membre sunt autorizate să aplice cu titlu provizoriu şi/sau să încheie acorduri 

transfrontaliere noi sau revizuite cu ţări terţe, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu 

dreptul Uniunii şi să nu aducă atingere politicii Uniunii în domeniul transporturilor. 

Comisia adoptă aceste decizii de autorizare. Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 62 alineatul (2). 

SECŢIUNEA 6 

SARCINILE DE MONITORIZARE ALE COMISIEI 

Articolul 15 

Domeniul de aplicare al monitorizării pieţei 

(1) Comisia întreprinde măsurile necesare pentru monitorizarea condiţiilor tehnice şi 

economice şi a evoluţiilor de pe piaţa transportului feroviar în Uniune. 
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(2) În acest context, Comisia cooperează îndeaproape în activitatea sa cu reprezentanţii statelor 

membre, inclusiv cu reprezentanţii organismelor de reglementare menţionaţi la 

articolul 55, şi cu reprezentanţii sectoarelor implicate, inclusiv, după caz, cu partenerii 

sociali din sectorul feroviar, utilizatorii şi reprezentanţii autorităţilor locale şi regionale, 

astfel încât aceştia să poată urmări mai bine dezvoltarea sectorului feroviar şi evoluţia 

pieţei, să evalueze efectul măsurilor adoptate şi să analizeze impactul măsurilor planificate 

de Comisie. Dacă este cazul, Comisia implică, de asemenea, Agenţia Europeană a Căilor 

Ferate, în conformitate cu funcţiile sale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei 

Agenţii Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenţia) 1. 

(3) Comisia monitorizează utilizarea reţelelor şi evoluţia condiţiilor-cadru în sectorul feroviar, 

în special regimul de tarifare aferent infrastructurii, repartizarea capacităţilor, investiţiile în 

infrastructura feroviară, evoluţia preţurilor şi a calităţii serviciilor de transport feroviar, 

serviciile de transport feroviar vizate de contracte de servicii publice, autorizarea, gradul de 

deschidere a pieţei şi de apropiere între statele membre, dezvoltarea ocupării forţei de 

muncă şi a condiţiilor sociale din sectorul feroviar. Aceste activităţi de monitorizare nu 

aduc atingere activităţilor similare din statele membre şi nici rolului partenerilor sociali. 

                                                 

1 JO L 164, 30.4.2004, p. 1. 
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(4) Comisia raportează o dată la doi ani Parlamentului European şi Consiliului cu privire la: 

(a) evoluţia pieţei interne a serviciilor feroviare şi a serviciilor prestate întreprinderilor 

feroviare menţionate în anexa II; 

(b) condiţiile-cadru menţionate la punctul 3, inclusiv pentru serviciile publice de 

transport de călători pe calea ferată; 

(c) starea reţelei feroviare din Uniune; 

(d) utilizarea drepturilor de acces; 

(e) obstacolele în calea unei eficienţe sporite a serviciilor feroviare; 

(f) deficienţele infrastructurii; 

(g) necesităţile legislative. 

(5) În scopul monitorizării pieţei de către Comisie, statele membre furnizează anual Comisiei 

informaţiile necesare cu privire la utilizarea reţelelor şi la evoluţia condiţiilor-cadru în 

sectorul feroviar, respectând totodată rolul partenerilor sociali. 
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(6) Comisia poate adopta măsuri în vederea asigurării consecvenţei în ceea ce priveşte 

obligaţiile de raportare ale statelor membre. Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 62 alineatul (3). 

CAPITOLUL III 

ACORDAREA DE LICENŢE ÎNTREPRINDERILOR FEROVIARE 

SECŢIUNEA 1 

AUTORITATEA DE ACORDARE A LICENŢELOR 

Articolul 16 

Autoritatea de acordare a licenţelor 

Fiecare stat membru desemnează o autoritate de acordare a licenţelor care este responsabilă cu 

acordarea licenţelor şi cu îndeplinirea obligaţiilor impuse de prezentul capitol. 

Autoritatea de acordare a licenţelor nu furnizează servicii de transport feroviar şi este independentă 

de orice firmă sau entitate care furnizează astfel de servicii.  
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SECŢIUNEA 2 

CONDIŢII DE OBŢINERE A LICENŢEI 

Articolul 17 

Cerinţe generale 

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

(2) Statele membre nu acordă licenţe şi nici nu le prelungesc valabilitatea în cazul în care nu 

sunt respectate cerinţele din prezentul capitol. 

(3) O întreprindere care îndeplineşte cerinţele prevăzute în prezentul capitol este autorizată să 

primească o licenţă. 

(4) Nicio întreprindere nu este autorizată să presteze serviciile de transport feroviar 

reglementate de prezentul capitol dacă nu i s-a eliberat licenţa adecvată pentru serviciile 

care urmează să fie prestate. 

În orice caz, o astfel de licenţă în sine nu îi acordă titularului dreptul de acces la 

infrastructura feroviară. 



 
PE-CONS 44/12  IRA/neg 58 
 DG E2  RO 

(5) Comisia adoptă măsuri care să stabilească detaliile pentru utilizarea unui tipizat comun 

pentru licenţă şi, dacă este necesar, pentru a asigura o concurenţă echitabilă şi eficientă pe 

pieţele transportului feroviar, detalii privind procedura care trebuie urmată în vederea 

aplicării prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 62 alineatul (3). 

Articolul 18 

Condiţii pentru obţinerea unei licenţe 

O întreprindere care solicită o licenţă trebuie să fie în măsură să demonstreze autorităţilor care 

acordă licenţele din statul membru respectiv, înaintea începerii activităţilor sale, că va putea în orice 

moment îndeplini cerinţele privind buna reputaţie, capacitatea financiară şi competenţa profesională 

şi, de asemenea, că va putea să acopere riscurile de răspundere civilă enunţate în articolele 19-22. 

În aceste scopuri, fiecare întreprindere care solicită o licenţă furnizează toate informaţiile utile. 

Articolul 19 

Cerinţe privind buna reputaţie 

Statele membre definesc condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele de bună reputaţie pentru a se 

asigura că o întreprindere care solicită o licenţă sau persoanele responsabile cu administrarea 

respectivei întreprinderi: 

(a) nu au suferit o condamnare penală gravă, inclusiv pentru infracţiuni comise în 

domeniul comercial; 
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(b) nu au fost declarate falimentare; 

(c) nu au suferit o condamnare pentru infracţiuni grave stabilite în legislaţia specifică 

aplicabilă în domeniul transporturilor; 

(d) nu au fost sancţionate pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea 

obligaţiilor impuse de legislaţia socială sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de 

protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate, precum şi de legislaţia 

vamală, în cazul unei companii care doreşte să opereze transporturi transfrontaliere de 

mărfuri supuse procedurilor vamale. 

Articolul 20 

Cerinţe privind capacitatea financiară 

(1) Cerinţele privind capacitatea financiară sunt îndeplinite când o întreprindere care solicită o 

licenţă poate demonstra că va fi în măsură să îndeplinească obligaţiile sale prezente şi 

potenţiale, stabilite pe bază de ipoteze realiste, pe o perioadă de 12 luni. 

(2) Autoritatea de acordare a licenţelor verifică capacitatea financiară în special prin 

intermediul conturilor anuale ale întreprinderii feroviare sau, în cazul întreprinderilor care 

solicită o licenţă care nu sunt în măsură să prezinte conturile anuale, pe baza unui bilanţ. 

Fiecare întreprindere care solicită o licenţă pune la dispoziţie cel puţin informaţiile indicate 

în anexa III. 
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(3) Autoritatea de acordare a licenţelor consideră că o întreprindere care solicită o licenţă nu 

are capacitatea financiară dacă există arierate substanţiale sau recurente în materie de 

impozite sau de contribuţii la asigurările sociale, rezultate din activitatea întreprinderii. 

(4) Autoritatea de acordare a licenţelor poate solicita prezentarea unui raport de audit şi a 

documentelor corespunzătoare emise de o bancă, de o casă de economii, de un contabil sau 

de un auditor. Respectivele documente includ informaţiile indicate în anexa III. 

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 60 în ceea 

ce priveşte anumite modificări aduse anexei III. Astfel, anexa III poate fi modificată, 

pentru a specifica informaţiile care trebuie furnizate de întreprinderile care solicită o 

licenţă sau pentru a le completa în funcţie de experienţa dobândită de autorităţile de 

acordare a licenţelor sau de evoluţia pieţei transportului feroviar. 

Articolul 21 

Cerinţe privind competenţa profesională 

Cerinţele referitoare la competenţa profesională sunt îndeplinite dacă întreprinderea care solicită o 

licenţă poate să demonstreze că are sau va avea o organizaţie de gestionare care posedă cunoştinţele 

sau experienţa necesare pentru exercitarea unui control operaţional şi a unei supravegheri sigure şi 

eficace a tipului de operaţii specificate în licenţă. 
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Articolul 22 

Cerinţe privind acoperirea pentru răspunderea civilă 

Fără a aduce atingere normelor Uniunii privind ajutoarele de stat şi în conformitate cu 

articolele 93, 107 şi 108 din TFUE, o întreprindere feroviară este asigurată în mod corespunzător 

sau dispune de garanţii adecvate, în condiţiile pieţei, pentru acoperirea, în conformitate cu legislaţia 

internă şi internaţională, a răspunderii sale civile în caz de accidente, în special în ceea ce priveşte 

pasagerii, bagajele, mărfurile, poşta şi terţii. În pofida acestei obligaţii, se poate ţine seama de 

caracteristicile specifice şi de riscurile diferitelor tipuri de servicii, în special pentru operaţiunile 

feroviare cu scop cultural sau de patrimoniu. 

SECŢIUNEA 3 

VALABILITATEA LICENŢEI 

Articolul 23 

Valabilitatea teritorială şi temporală 

(1) Licenţa este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii. 

(2) O licenţă este valabilă atât timp cât întreprinderea feroviară îşi îndeplineşte obligaţiile 

prevăzute în prezentul capitol. Cu toate acestea, autoritatea de acordare a licenţelor poate 

prevedea revizuirea acestora la intervale periodice. Într-un astfel de caz, revizuirea trebuie 

să aibă loc cel puţin o dată la cinci ani. 
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(3) Dispoziţii specifice care reglementează suspendarea sau retragerea unei licenţe pot fi 

incluse în licenţa propriu-zisă. 

Articolul 24 

Licenţa temporară, aprobarea, suspendarea şi revocarea 

(1) Dacă există dubii serioase în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor din prezentul capitol, în 

special a celor de la articolul 18, de către o întreprindere feroviară, autoritatea de acordare 

a licenţelor poate să verifice în orice moment dacă acea întreprindere feroviară îndeplineşte 

efectiv acele cerinţe. 

În cazul în care autoritatea de acordare a licenţelor constată că o întreprindere feroviară nu 

mai îndeplineşte cerinţele, aceasta suspendă sau retrage licenţa. 

(2) În cazul în care autoritatea de acordare a licenţelor dintr-un stat membru constată că există 

dubii serioase în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor prevăzute în prezentul capitol de 

către o întreprindere feroviară căreia i s-a eliberat o licenţă de către autoritatea de acordare 

a licenţelor dintr-un alt stat membru, aceasta informează fără întârziere autoritatea 

din urmă. 

(3) În pofida alineatului (1), în cazul în care o licenţă este suspendată sau retrasă din cauza 

nerespectării cerinţelor privind capacitatea financiară, autoritatea de acordare a licenţelor 

poate elibera o licenţă temporară până la reorganizarea întreprinderii feroviare, cu condiţia 

ca siguranţa să nu fie periclitată. Licenţa temporară nu este însă valabilă pe o perioadă mai 

mare de şase luni de la data eliberării sale. 
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(4) În cazul în care o întreprindere feroviară şi-a întrerupt activitatea pe o perioadă de şase luni 

sau nu şi-a început activitatea în termen de şase luni de la acordarea licenţei, autoritatea de 

acordare a licenţelor poate decide ca licenţa să fie supusă din nou unei proceduri de 

aprobare sau să fie suspendată. 

În ceea ce priveşte începerea activităţii, întreprinderea feroviară poate solicita stabilirea 

unui termen mai lung, ţinând seama de natura specifică a serviciilor care urmează să 

fie prestate. 

(5) În eventualitatea unei modificări de natură să afecteze situaţia juridică a unei întreprinderi 

feroviare şi, în special, în caz de fuziune sau preluare, autoritatea de acordare a licenţelor 

poate decide ca licenţa să facă din nou obiectul unei cereri de aprobare. Întreprinderea 

feroviară respectivă poate să-şi continue activitatea dacă autoritatea de acordare a 

licenţelor nu decide că siguranţa este periclitată. Într-un astfel de caz, decizia 

trebuie motivată. 

(6) În cazul în care o întreprindere feroviară intenţionează să-şi modifice sau să-şi extindă 

activităţile în mod semnificativ, licenţa sa trebuie înaintată autorităţii de acordare a 

licenţelor în vederea reexaminării acesteia. 

(7) Autoritatea de acordare a licenţelor nu permite unei întreprinderi feroviare care face 

obiectul unei proceduri de faliment sau al unei proceduri similare să-şi păstreze licenţa 

dacă autoritatea respectivă este convinsă că nu există o posibilitate realistă de restructurare 

financiară satisfăcătoare într-o perioadă rezonabilă. 

(8) În cazul în care o autoritate de acordare a licenţelor eliberează, suspendă, revocă sau 

modifică o licenţă, acesta informează imediat Agenţia Europeană a Căilor Ferate în acest 

sens. Agenţia Europeană a Căilor Ferate informează apoi autorităţile de acordare a 

licenţelor din celelalte state membre. 
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Articolul 25 

Procedura de acordare a licenţelor 

(1) Procedurile de acordare a licenţelor se fac publice de către statul membru în cauză, care 

informează Comisia cu privire la aceasta. 

(2) Autoritatea care acordă licenţele adoptă o decizie cu privire la cererea de acordare a unei 

licenţe cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de trei luni de la data la care i-au fost 

prezentate toate informaţiile relevante, în special datele menţionate în anexa III. 

Autoritatea care acordă licenţele ţine seama de toate informaţiile disponibile. Decizia se 

comunică de îndată întreprinderii care solicită o licenţă. Orice refuz trebuie să fie motivat. 

(3) Statele membre se asigură că deciziile autorităţii de acordare a licenţelor sunt supuse 

controlului jurisdicţional. 
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CAPITOLUL IV 

PERCEPEREA DE TARIFE PENTRU UTILIZAREA 

INFRASTRUCTURII FEROVIARE ŞI ALOCAREA 

CAPACITĂŢII DE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ 

SECŢIUNEA 1 

PRINCIPII GENERALE 

Articolul 26 

Utilizarea efectivă a capacităţii de infrastructură 

Statele membre se asigură că sistemele de tarifare şi de alocare a capacităţilor de infrastructură 

feroviară respectă principiile stabilite de prezenta directivă şi permit astfel administratorului 

infrastructurii să introducă pe piaţă şi să utilizeze optim şi efectiv capacităţile de 

infrastructură disponibile. 
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Articolul 27 

Documentul de referinţă al reţelei 

(1) După consultarea părţilor interesate, administratorul infrastructurii stabileşte şi publică un 

document de referinţă al reţelei, care se obţine după achitarea unei taxe care nu depăşeşte 

costul de publicare a acestui document. Documentul de referinţă se publică în cel puţin 

două limbi oficiale ale Uniunii. Conţinutul documentului de referinţă al reţelei va fi pus la 

dispoziţie gratuit, în format electronic, pe portalul web al administratorului infrastructurii 

şi este accesibil prin intermediul unui portal web comun. Acel portal web este creat de 

administratorii infrastructurii în temeiul cooperării acestora în conformitate cu articolele 37 

şi 40. 

(2) Documentul de referinţă al reţelei stabileşte caracteristicile infrastructurii puse la dispoziţie 

întreprinderilor feroviare şi conţine informaţii care stabilesc condiţiile de acces la 

infrastructura feroviară relevantă. Documentul de referinţă al reţelei conţine de asemenea 

informaţii care stabilesc condiţiile de acces la infrastructurile de servicii legate de reţeaua 

administratorului de infrastructură şi de furnizare de servicii în cadrul acestor infrastructuri 

sau indică un site pe care astfel de informaţii sunt puse la dispoziţie cu titlu gratuit în 

format electronic. Conţinutul documentului de referinţă al reţelei este prevăzut în anexa IV. 

(3) Documentul de referinţă al reţelei se actualizează periodic şi se modifică, dacă este cazul. 

(4) Documentul de referinţă al reţelei se publică cel târziu cu patru luni înainte de data limită 

pentru introducerea cererilor pentru capacităţi de infrastructură. 
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Articolul 28 

Acorduri între întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură 

Orice întreprindere feroviară care asigură servicii de transport feroviar încheie, în temeiul dreptului 

public sau privat, acordurile necesare cu administratorii infrastructurii feroviare utilizate. Condiţiile 

care guvernează aceste acorduri trebuie să nu fie discriminatorii şi să fie transparente, în 

conformitate cu prezenta directivă. 

SECŢIUNEA 2 

TARIFE DE UTILIZARE A INFRASTRUCTURII ŞI PENTRU SERVICII 

Articolul 29 

Stabilirea, calcularea şi perceperea tarifelor 

(1) Statele membre stabilesc un cadru de tarifare cu respectarea independenţei administrării 

prevăzute la articolul 4. 

Sub rezerva condiţiei respective, statele membre stabilesc şi regulile specifice de tarifare 

sau transferă această competenţă administratorului infrastructurii. 

Statele membre se asigură că documentul de referinţă al reţelei cuprinde regulile şi cadrul 

de tarifare sau indică un site web în cadrul căruia sunt publicate regulile şi cadrul 

de tarifare. 
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Administratorul infrastructurii calculează şi percepe tariful pentru utilizarea infrastructurii 

în conformitate cu cadrul şi regulile de tarifare stabilite. 

Fără a aduce atingere independenţei administrării prevăzută la articolul 4 şi sub rezerva 

conferirii dreptului în mod direct prin dreptul constituţional înainte de …*, parlamentele 

naţionale pot avea dreptul de a examina şi, după caz, revizui nivelul tarifelor stabilite de 

administratorul reţelei. Orice astfel de revizuire, asigură faptul că tarifele sunt în 

conformitate cu prezenta directivă şi cu regulile şi cadrul de tarifare stabilite. 

(2) Cu excepţia situaţiei în care sunt adoptate dispoziţii speciale în conformitate cu articolul 32 

alineatul (3), administratorii infrastructurii se asigură că sistemul de tarifare utilizat se 

bazează pe aceleaşi principii valabile pentru întreaga lor reţea. 

(3) Administratorii infrastructurii se asigură că aplicarea sistemelor de tarifare determină tarife 

echivalente şi nediscriminatorii pentru diferitele întreprinderi feroviare care efectuează 

prestaţii de servicii de tip echivalent, în zone de piaţă similară, şi că tarifele aplicate efectiv 

respectă regulile stabilite în documentul de referinţă al reţelei. 

(4) Administratorul infrastructurii respectă confidenţialitatea din punct de vedere comercial a 

informaţiilor care îi sunt comunicate de solicitanţi. 

                                                 

* JO: a se introduce data - doi ani înainte de data intrării în vigoare a prezentei directive.  
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Articolul 30 

Costurile infrastructurii şi contabilitatea 

(1) Administratorii infrastructurii sunt stimulaţi, respectându-se cerinţele în materie de 

siguranţă şi prin menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii serviciului de infrastructură, să reducă 

costurile de furnizare a infrastructurii şi nivelul tarifelor de acces. 

(2) Fără a aduce atingere competenţelor lor privind planificarea şi finanţarea infrastructurii 

feroviare şi principiului bugetar al anualităţii, atunci când acesta se aplică, statele membre 

se asigură că un acord de natură contractuală care respectă principiile şi parametrii de bază 

din anexa V este încheiat între autoritatea competentă şi administratorul infrastructurii pe o 

perioadă de cel puţin cinci ani. 

Statele membre se asigură că acordurile de natură contractuală în curs la …* se modifică, 

dacă este necesar, în vederea alinierii lor la dispoziţiile prezentei directive cu ocazia 

reînnoirii acestora, sau cel târziu până la ...**. 

(3) Statele membre pun în aplicare stimulentele menţionate la alineatul (1) prin intermediul 

acordului de natură contractuală menţionat la alineatul (2), sau prin intermediul măsurilor 

de reglementare sau printr-o combinaţie de stimulente în vederea reducerii costurilor în 

cadrul acordului de natură contractuală şi nivelul tarifelor prin intermediul măsurilor 

de reglementare. 

                                                 

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.  
** JO: a se introduce data: 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive. 
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(4) Dacă un stat membru decide să pună în aplicare stimulentele menţionate la alineatul (1) 

prin intermediul măsurilor de reglementare, acesta se va baza pe analiza reducerilor de 

costuri care ar putea fi obţinute. Aceste dispoziţii nu aduc atingere competenţelor 

organismului de reglementare de a revizui tarifele menţionate la articolul 56. 

(5) Clauzele acordului de natură contractuală menţionat la alineatul (2) şi structura plăţilor 

destinate asigurării fondurilor administratorului infrastructurii sunt convenite în avans şi 

acoperă întreaga durată a contractului. 

(6) Statele membre se asigură că solicitanţii cunoscuţi şi solicitanţii potenţiali, la solicitarea 

acestora, sunt informaţi de către autoritatea competentă şi administratorul infrastructurii şi 

că li se oferă oportunitatea de a-şi exprima punctele de vedere cu privire la conţinutul 

acordului de natură contractuală înainte de semnarea acestuia. Acordul de natură 

contractuală se publică în termen de o lună de la data încheierii sale.  

Administratorul infrastructurii asigură coerenţa dintre dispoziţiile acordului şi planul 

de afaceri. 

(7) Administratorii infrastructurii elaborează şi ţin un registru al activelor lor şi al activelor de 

administrarea cărora sunt răspunzători, care vor fi utilizate pentru a evalua finanţarea 

necesară pentru repararea sau înlocuirea acestora. Acesta este însoţit de informaţii privind 

cheltuielile cu reînnoirea şi modernizarea infrastructurii. 
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(8) Administratorii infrastructurii stabilesc o metodă de repartizare a costurilor între diferitele 

categorii de servicii oferite întreprinderilor feroviare. Statele membre pot cere aprobarea 

prealabilă. Această metodă este actualizată periodic pe baza celor mai bune 

uzanţe internaţionale. 

Articolul 31 

Principii de tarifare 

(1) Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare şi a infrastructurii de servicii se plătesc 

administratorului infrastructurii şi, respectiv, operatorului infrastructurii de servicii, iar 

aceştia le utilizează la finanţarea activităţilor lor. 

(2) Statele membre solicită administratorului infrastructurii feroviare şi operatorului 

infrastructurii de servicii să furnizeze organismului de reglementare toate informaţiile 

necesare asupra tarifelor impuse pentru a permite organismului de reglementare să îşi 

îndeplinească funcţiile menţionate la articolul 56. În acest scop, administratorul 

infrastructurii şi operatorul infrastructurii de servicii trebuie să poată demonstra 

întreprinderilor feroviare că tarifele de utilizare a infrastructurii şi serviciilor facturate în 

fapt întreprinderii feroviare, în conformitate cu articolele 30-37, respectă metodologia, 

regulile şi, dacă este cazul, baremurile stabilite în documentul de referinţă al reţelei. 
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(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol sau 

articolului 32, tarifele pentru setul minim de prestaţii şi pentru accesul la infrastructura care 

conectează infrastructurile de servicii sunt stabilite la costul direct imputabil operării 

serviciilor de transport feroviar. 

Până la …*, Comisia adoptă măsuri privind modalităţile de calcul al costurilor suportate în 

mod direct ca rezultat al operării unui tren. Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 62 alineatul (3). 

Administratorul infrastructurii poate decide să efectueze adaptări graduale la aceste 

modalităţi în termen de cel mult patru ani după intrarea în vigoare a acestor acte de punere 

în aplicare. 

(4) Tarifele de utilizare a infrastructurii menţionate la alineatul (3) pot include un tarif care să 

reflecte deficitul de capacitate al secţiunii identificabile a infrastructurii pe durata 

perioadelor de saturare. 

                                                 

* JO: a se introduce data - 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.  
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(5) Tarifele de utilizare a infrastructurii menţionate la alineatul (3) pot fi modificate pentru a 

ţine cont de costurile efectelor asupra mediului determinate de exploatarea feroviară. Orice 

astfel de modificare este diferenţiată în funcţie de amploarea efectelor produse. 

Pe baza experienţei acumulate de administratorii infrastructurii, de întreprinderile 

feroviare, de organismele de reglementare şi de autorităţile competente şi recunoscând 

regimurile privind diferenţierea în funcţie de zgomot existente, Comisia adoptă măsuri de 

punere în aplicare care să stabilească modalităţile de urmat în ceea ce priveşte aplicarea 

tarifării pentru costul efectelor produse de zgomot, inclusiv durata aplicării şi care permit 

ca diferenţierea tarifelor pentru utilizarea infrastructurii să ţină seama, după caz, de 

sensibilitatea zonei afectate, în special în ceea ce priveşte numărul persoanelor afectate, şi 

compunerea trenului cu un impact asupra nivelului de emisii sonore. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la 

articolul 62 alineatul (3). Acestea nu trebuie să aibă ca efect denaturarea nejustificată a 

concurenţei între întreprinderile feroviare sau să afecteze competitivitatea globală a 

sectorului feroviar. 

Orice modificare a tarifelor de utilizare a infrastructurii pentru a ţine seama de costurile 

aferente efectelor produse de zgomot trebuie să sprijine modernizarea vagoanelor prin 

aplicarea celei mai viabile tehnologii din punct de vedere economic care permite frânarea 

cu un nivel scăzut de zgomot. 
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Tarifarea costurilor de mediu care determină o creştere a valorii globale a încasărilor ce 

revin administratorului infrastructurii este permisă doar dacă este aplicată în cazul 

transportului rutier de marfă, în conformitate cu dreptul Uniunii.  

Dacă tarifarea în cazul costurilor de mediu determină venituri suplimentare, statele 

membre decid asupra modului de utilizare a acestora. 

Statele membre se asigură că informaţiile necesare sunt păstrate, că se poate identifica 

originea tarifării costurilor de mediu şi că aplicarea acesteia poate fi urmărită. Statele 

membre pun, la cerere, aceste informaţii la dispoziţia Comisiei. 

(6) Pentru evitarea fluctuaţiilor disproporţionate nedorite, tarifele menţionate la 

alineatele (3), (4) şi (5) pot fi exprimate în medii calculate pentru o gamă rezonabilă de 

servicii de transport feroviar şi perioade. Totuşi, importanţa relativă a tarifului de utilizare 

a infrastructurii trebuie raportată la costurile imputabile diferitelor servicii.  

(7) Tarifele impuse pentru accesul la calea ferată în cadrul infrastructurilor de servicii 

menţionate în anexa II punctul 2 şi furnizarea de servicii în cadrul acestor infrastructuri nu 

trebuie să depăşească costul furnizării lor, plus un profit rezonabil. 
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(8) În cazul în care serviciile menţionate în anexa II punctele 3 şi 4 ca prestaţii suplimentare şi 

auxiliare sunt oferite de un singur furnizor, tariful perceput pentru respectivul serviciu nu 

depăşeşte costul prestaţiei, plus un profit rezonabil. 

(9) Pentru capacitatea utilizată în scopul întreţinerii infrastructurii pot fi percepute tarife. 

Respectivele tarife nu depăşesc pierderile din venitul net al administratorului infrastructurii 

apărute în urma întreţinerii. 

(10) Operatorul infrastructurii de prestare a serviciilor menţionate în anexa II punctele 2, 3 şi 4 

prezintă administratorului infrastructurii informaţiile referitoare la tarifele care urmează a 

fi incluse în documentul de referinţă al reţelei sau indică un site pe care astfel de informaţii 

sunt puse la dispoziţie cu titlu gratuit în format electronic în conformitate cu articolul 27.  

Articolul 32 

Excepţii de la principiile de tarifare 

(1) Pentru recuperarea în totalitate a costurilor suportate de către administratorul 

infrastructurii, dacă piaţa permite, un stat membru poate majora preţurile pe baza unor 

principii eficiente, transparente şi nediscriminatorii, garantând totodată competitivitatea 

optimă a segmentelor pieţei feroviare. Sistemul de tarifare respectă sporurile de 

productivitate realizate de întreprinderile feroviare. 
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Totuşi, nivelul tarifelor nu trebuie să excludă utilizarea infrastructurii de către segmentele 

de piaţă care pot plăti cel puţin costul suportat direct ca urmare a operării serviciilor de 

transport feroviar, plus un indice de rentabilitate dacă piaţa se pretează la aceasta. 

Înainte să aprobe perceperea unor astfel de majorări, statele membre se asigură că 

administratorii infrastructurii evaluează relevanţa acestora pentru segmente de piaţă 

specifice, luând în considerare cel puţin perechile prevăzute în anexa VI punctul 1 şi 

reţinându- le pe cele relevante. Lista segmentelor de piaţă definită de administratorii 

infrastructurii cuprinde cel puţin următoarele trei segmente: serviciile de transport de 

mărfuri, serviciile de transport de călători în cadrul unui contract de servicii publice şi alte 

servicii de transport de călători. 

În plus, administratorii infrastructurii pot diferenţia segmentele de piaţă în funcţie de 

mărfurile sau de călătorii transportaţi. 

De asemenea, se definesc segmentele de piaţă în cadrul cărora întreprinderile feroviare nu 

operează în prezent, dar pot furniza servicii în cursul perioadei de valabilitate a sistemului 

de tarifare. Administratorul infrastructurii nu include o majorare în cadrul sistemului de 

tarifare pentru aceste segmente de piaţă. 

Lista segmentelor de piaţă se publică în documentul de referinţă al reţelei şi se reînnoieşte 

cel puţin o dată la cinci ani. Organismul de reglementare menţionat la articolul 55 

controlează lista respectivă în conformitate cu articolul 56. 
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(2) Pentru transportul de mărfuri dinspre şi către ţări terţe operate pe o reţea al cărei 

ecartament este diferit de cel al principalei reţele feroviare din cadrul Uniunii, 

administratorul infrastructurii poate stabili tarife mai ridicate pentru a recupera integral 

costurile suportate. 

(3) Pentru proiectele de investiţii specifice viitoare sau pentru proiectele de investiţii specifice 

care au fost realizate după 1988, administratorul infrastructurii poate stabili sau poate 

menţine tarife mai mari pe baza costurilor pe termen lung ale unor astfel de proiecte, în 

măsura în care aceste proiecte cresc eficienţa sau rentabilitatea ori ambele şi care, în caz 

contrar, nu ar putea sau nu ar fi putut fi puse în aplicare. O astfel de înţelegere tarifară 

poate conţine şi acorduri asupra împărţirii riscului asociat cu noile investiţii. 

(4) Tarifele de utilizare a infrastructurii în cazul coridoarelor feroviare menţionate în 

Decizia 2009/561/CE1 se diferenţiază pentru a stimula echiparea trenurilor cu ETCS, 

conform cu versiunea adoptată prin Decizia 2008/386/CE2 şi cu versiunile succesive. 

Această diferenţiere nu determină nicio schimbare totală a veniturilor 

administratorului infrastructurii. 

În pofida acestei obligaţii, statele membre pot decide ca această diferenţiere a tarifelor de 

utilizare a infrastructurii să nu se aplice liniilor de cale ferată menţionate în 

Decizia 2009/561/CE, pe care pot circula doar trenuri dotate cu ETCS. 

                                                 

1 Decizia 2009/561/CE a Comisiei din 22 iulie 2009 de modificare a Deciziei 2006/679/CE în 
ceea ce priveşte implementarea specificaţiei tehnice de interoperabilitate referitoare la 
subsistemul de control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean 
convenţional (JO L 194, 25.7.2009, p. 60). 

2 Decizia 2008/386/CE a Comisiei din 23 aprilie 2008 de modificare a anexei A la 
Decizia 2006/679/CE privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la 
subsistemul de control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean 
convenţional şi a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificaţia tehnică de 
interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă şi semnalizare al sistemului 
feroviar transeuropean de mare viteză (JO L 136, 24.5.2008, p. 11). 
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Statele membre pot decide să extindă această diferenţiere la liniile ferate care nu sunt 

menţionate în Decizia 2009/561/CE. 

Înainte de …∗  şi în urma unei evaluări a impactului, Comisia adoptă măsuri de stabilire a 

modalităţilor care trebuie urmate la aplicarea unei diferenţieri a tarifului de utilizare a 

infrastructurii în conformitate cu un calendar conform cu Planul european de desfăşurare 

a ERTMS instituit în temeiul Deciziei 2009/561/CE şi luându-se toate măsurile pentru ca 

aceasta să nu conducă la nicio pierdere globală de venituri pentru administratorul 

infrastructurii. Aceste măsuri de punere în aplicare adaptează modalităţile de diferenţiere 

aplicabile trenurilor care operează în regim local şi regional utilizând un tronson limitat din 

coridoarele feroviare specificate în Decizia 2009/561/CE. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 62 

alineatul (3). Acestea nu trebuie să aibă ca efect denaturarea nejustificată a concurenţei 

între întreprinderile feroviare sau să afecteze competitivitatea globală a sectorului feroviar. 

(5) Pentru a se evita orice discriminare, statele membre se asigură că tarifele medii şi 

marginale ale unui administrator al infrastructurii percepute pentru utilizarea echivalentă a 

infrastructurii sale sunt comparabile şi serviciile echivalente de pe aceleaşi segmente de 

piaţă sunt supuse aceloraşi tarife. Administratorul infrastructurii arată în documentul de 

referinţă al reţelei că sistemul de tarifare îndeplineşte aceste cerinţe în măsura în care se 

poate, fără a dezvălui informaţii comerciale confidenţiale. 

                                                 

∗ JO: a se introduce data - 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.  
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(6) Un administrator al infrastructurii care intenţionează să modifice elementele esenţiale ale 

sistemului de tarifare menţionat la alineatul (1) din prezentul articol anunţă acest lucru în 

mod public cu cel puţin trei luni înainte de termenul de publicare a documentului de 

referinţă al reţelei, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4). 

Articolul 33 

Reduceri 

(1) Fără a se aduce atingere articolelor 101, 102, 106 şi 107 din TFUE şi prin excepţie de la 

principiul costurilor directe enunţat la articolul 31 alineatul (3) din prezenta directivă, orice 

reducere acceptată a tarifelor percepute unei întreprinderi feroviare de către administratorul 

infrastructurii, pentru orice serviciu, respectă criteriile stabilite în prezentul articol.  

(2) Cu excepţia alineatului (3), reducerile se limitează la economisirea efectivă a costurilor 

administrative ale administratorului infrastructurii. Pentru a calcula nivelul reducerii nu se 

ţine seama de economiile efective deja incluse în tariful perceput. 

(3) Administratorii infrastructurii pot introduce, pentru toţi utilizatorii infrastructurii, sisteme 

de reduceri pentru fluxuri de circulaţie determinate, prin care acordă reduceri pe o perioadă 

limitată pentru a încuraja dezvoltarea unor noi servicii de transport feroviar sau reduceri 

care favorizează utilizarea unor linii folosite mult sub capacitatea lor.  

(4) Reducerile se pot referi doar la tarifele percepute pentru o secţiune determinată 

de infrastructură. 
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(5) Pentru servicii asemănătoare se aplică sisteme de reduceri similare. Sistemele de reduceri 

se aplică într-o manieră nediscriminatorie tuturor întreprinderilor feroviare. 

Articolul 34 

Planuri de compensare a costurilor de mediu, de accident şi de infrastructură neplătite 

(1) Statele membre pot introduce un sistem de compensare pe o perioadă limitată pentru 

utilizarea infrastructurii feroviare cu privire la costurile de mediu, de accident şi de 

infrastructură ale modurilor de transport concurente, despre care se poate demonstra că nu 

au fost plătite, în măsura în care aceste costuri depăşesc costurile echivalente ale 

căii ferate. 

(2) În cazul în care o întreprindere feroviară care a primit compensaţii se bucură de acest drept 

în mod exclusiv, compensaţiile trebuie să fie însoţite de beneficii asemănătoare 

acordate utilizatorilor. 

(3) Metodologia utilizată şi calculele efectuate trebuie făcute publice. Trebuie să se poată 

dovedi în special costurile specifice neacoperite ale infrastructurii de transport concurente 

care pot fi evitate şi să se asigure că sistemul se aplică întreprinderilor în mod 

nediscriminatoriu. 

(4) Statele membre se asigură că sistemul respectiv este compatibil cu articolele 93, 107 şi 108 

din TFUE. 
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Articolul 35 

Sistemul de îmbunătăţire a performanţelor 

(1) Sistemele de tarifare a infrastructurii încurajează întreprinderile feroviare şi administratorul 

infrastructurii să reducă perturbările şi să îmbunătăţească performanţele reţelei feroviare 

printr-un sistem de îmbunătăţire a performanţei. Acest sistem poate conţine sancţiuni 

pentru acţiunile care perturbă exploatarea reţelei, compensaţii pentru întreprinderile care au 

avut de suferit din cauza perturbării şi prime care recompensează depăşirea performanţelor. 

(2) Principiile de bază ale sistemului de performanţă enumerate în anexa VI punctul 2 se aplică 

întregii reţele. 

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 60 privind 

modificări ale anexei VI punctul 2 litera (c). Astfel, anexa VI punctul 2 litera (c) se poate 

modifica, în funcţie de evoluţia pieţei feroviare şi de experienţa dobândită de organismele 

de reglementare menţionate la articolul 55, de administratorii infrastructurii şi de 

întreprinderile feroviare. Astfel de modificări adaptează categoriile de întârzieri la cele mai 

bune practici elaborate de sector. 
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Articolul 36 

Tarifele de rezervare 

Administratorii infrastructurilor pot percepe un tarif corespunzător pentru capacitatea alocată, dar 

neutilizată. Acest tarif de neutilizare încurajează utilizarea eficientă a capacităţilor. Încasarea 

acestui tarif de la solicitanţii cărora li s-a alocat o trasă este obligatorie în cazul neutilizării repetate 

a traselor alocate sau a unei părţi a acestora. În vederea impunerii acestui tarif, administratorii 

infrastructurii publică în documentul de referinţă al reţelei criteriile pentru stabilirea acestei 

neutilizări. Organismul de reglementare menţionat la articolul 55 controlează aceste criterii, în 

conformitate cu articolul 56. Plăţile aferente acestui tarif sunt suportate fie de către solicitant, fie de 

către întreprinderea feroviară desemnată în conformitate cu articolul 41 alineatul (1). 

Administratorul infrastructurii trebuie să poată informa întotdeauna orice parte interesată asupra 

capacităţilor de infrastructură care au fost deja alocate întreprinderilor feroviare utilizatoare.  
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Articolul 37 

Cooperarea în privinţa sistemelor de tarifare pentru mai mult de o reţea 

(1) Statele membre se asigură că administratorii infrastructurii colaborează pentru a permite 

aplicarea unor sisteme tarifare eficiente şi se asociază pentru a coordona activitatea de 

tarifare sau pentru a tarifa operarea serviciilor de transport feroviar care utilizează mai 

multe reţele de infrastructură ale sistemului feroviar din Uniune. Administratorii 

infrastructurii urmăresc garantarea în special a competitivităţii optime a serviciilor de 

transport feroviar internaţional şi asigurarea utilizării eficiente a reţelelor feroviare. In acest 

scop, administratorii infrastructurii stabilesc proceduri adecvate, care fac obiectul normelor 

stabilite prin prezenta directivă. 

(2) În sensul alineatului (1) al prezentului articol, statele membre se asigură că administratorii 

infrastructurii cooperează pentru a permite aplicarea eficientă a majorărilor menţionate la 

articolul 32 şi a sistemelor de îmbunătăţire a performanţei menţionate la articolul 35 în 

cazul traficului care traversează mai mult de o reţea a sistemului feroviar din Uniune. 
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SECŢIUNEA 3 

ALOCAREA CAPACITĂŢILOR DE INFRASTRUCTURĂ 

Articolul 38 

Drepturile asupra capacităţii 

(1) Capacităţile de infrastructură sunt alocate de către un administrator al infrastructurii. O 

dată alocate unui solicitant, nu sunt transferate de către acesta unei alte întreprinderi sau 

unui alt serviciu. 

Orice tranzacţie în ceea ce priveşte capacităţile de infrastructură este interzisă şi determină 

excluderea de la alte alocări de capacitate. 

Utilizarea capacităţilor de către o întreprindere feroviară în situaţia în care derulează 

activităţile unui solicitant care nu este o întreprindere feroviară nu se consideră transfer.  

(2) Dreptul de a utiliza capacităţi determinate ale infrastructurii sub formă de trasă poate fi 

acordat solicitanţilor pe durata maximă corespunzătoare unui grafic de circulaţie. 

Un administrator al infrastructurii şi un solicitant pot încheia un acord-cadru în 

conformitate cu articolul 42 pentru utilizarea capacităţii unei infrastructuri feroviare 

relevante pe o perioadă mai lungă decât a unui grafic de circulaţie. 

(3) Drepturile şi obligaţiile respective ale administratorilor infrastructurilor şi solicitanţilor cu 

privire la orice alocare a capacităţilor sunt stabilite prin contract sau prin legislaţia 

statelor membre. 
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(4) În cazul în care un solicitant intenţionează să solicite o capacitate de infrastructură în 

vederea prestării unui serviciu de transport internaţional de călători, acesta trebuie să 

informeze administratorii de infrastructură şi organismele de reglementare respective. 

Pentru ca aceştia să poată evalua dacă scopul serviciului internaţional este de a transporta 

călători pe o rută între staţii situate în state membre diferite şi care este potenţialului impact 

economic asupra contractelor de servicii publice existente, organismele de reglementare 

trebuie să se asigure că sunt informate toate autorităţile competente care au atribuit un 

serviciu feroviar de călători pe ruta respectivă, definit într-un contract de servicii publice, 

toate celelalte autorităţi competente interesate care au dreptul de a limita accesul în temeiul 

articolului 11, precum şi toate întreprinderile feroviare care execută contractul de servicii 

publice pe ruta serviciului de transport internaţional de călători respectiv. 

Articolul 39 

Alocarea capacităţilor 

(1) Statele membre pot prevedea un cadru de alocare a capacităţilor de infrastructură, sub 

rezerva condiţiei de independenţă a administrării prevăzută la articolul 4. Se elaborează 

norme specifice de alocare a capacităţilor. Administratorul infrastructurii îndeplineşte 

procedurile de alocare a capacităţilor. Administratorul infrastructurii se asigură în special 

de alocarea echitabilă şi nediscriminatorie a capacităţilor de infrastructură, în conformitate 

cu dreptul Uniunii. 

(2) Administratorii infrastructurilor respectă confidenţialitatea comercială a informaţiilor care 

le-au fost comunicate. 
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Articolul 40 

Colaborarea în vederea alocării capacităţilor de infrastructură pe mai multe reţele 

(1) Statele membre se asigură că administratorii infrastructurii colaborează pentru a permite 

crearea şi alocarea eficientă a capacităţilor de infrastructură care străbat mai multe reţele de 

sisteme feroviare în cadrul Uniunii, inclusiv în temeiul acordurilor cadru menţionate la 

articolul 42. Administratorii infrastructurii stabilesc proceduri adecvate, care se supun 

normelor stabilite prin prezenta directivă şi organizează trasele care traversează mai multe 

reţele în consecinţă. 

Statele membre se asigură că reprezentanţii administratorilor de infrastructură ale căror 

decizii de alocare au impact asupra altor administratori de infrastructură se asociază pentru 

coordonarea alocării sau pentru alocarea tuturor capacităţilor de infrastructură relevante la 

nivel internaţional, fără a aduce atingere reglementărilor specifice din dreptul Uniunii în 

materie de reţele feroviare orientate spre transportul de marfă. Principiile şi criteriile pentru 

alocarea capacităţii stabilite în cadrul acestei cooperări sunt publicate de către 

administratorii infrastructurii în documentul de referinţă al reţelei în conformitate cu 

anexa IV punctul 3. Reprezentanţi corespunzători ai administratorilor de infrastructuri din 

ţări terţe pot fi asociaţi acestor proceduri. 
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(2) Comisia este informată cu privire la organizarea principalelor întruniri care au ca temă 

elaborarea de principii şi practici comune de alocare a capacităţilor de infrastructură şi este 

invitată să participe la acestea în calitate de observator. Organismele de reglementare 

primesc informaţii suficiente cu privire la elaborarea de principii şi practici comune pentru 

alocarea infrastructurii şi din partea sistemelor de alocare bazate pe tehnologia informaţiei 

încât să le permită să îşi desfăşoare supravegherea reglementară în conformitate cu 

articolul 56. 

(3) La orice şedinţă sau altă activitate iniţiată pentru a permite alocarea capacităţilor de 

infrastructură pentru serviciile de transport feroviar trans-reţele, deciziile sunt luate doar de 

către reprezentanţii administratorilor infrastructurilor. 

(4) Participanţii la cooperarea menţionată la alineatul (1) se asigură că membrii săi, metodele 

sale de operare şi toate criteriile importante utilizate pentru evaluarea şi alocarea 

capacităţilor de infrastructură sunt făcute publice. 

(5) Lucrând în cooperare, în conformitate cu alineatul (1), administratorii infrastructurilor 

evaluează necesităţile şi, în cazul în care este necesar, pot propune şi organiza trase 

internaţionale pentru a facilita operarea trenurilor de marfă care fac obiectul unei cereri 

ad hoc, menţionată la articolul 48. 

Astfel de trase internaţionale prestabilite sunt puse la dispoziţia solicitanţilor prin oricare 

dintre administratorii infrastructurilor care participă la întâlnire.  
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Articolul 41 

Solicitanţii 

(1) Cererile pentru obţinerea unor capacităţi de infrastructură pot fi făcute de către solicitanţi. 

Pentru a utiliza aceste capacităţi de infrastructură, solicitanţii desemnează o întreprindere 

feroviară pentru a încheia un acord cu administratorul infrastructurii în conformitate cu 

articolul 28. Aceasta nu aduce atingere dreptului solicitanţilor de a încheia acorduri cu 

administratorii infrastructurii în temeiul articolului 44 alineatul (1). 

(2) Administratorul infrastructurii poate impune anumite cerinţe solicitanţilor în vederea 

asigurării încasărilor previzionate şi a utilizării viitoare a infrastructurii. Respectivele 

cerinţe trebuie să fie corespunzătoare, transparente şi nediscriminatorii. Acestea sunt 

specificate în documentul de referinţă al reţelei, astfel cum se menţionează la punctul 3 

litera (b) din anexa IV. Acestea pot include doar prevederea unei garanţii financiare care 

nu trebuie să depăşească un nivel corespunzător, proporţional cu nivelul de activitate 

prevăzut al solicitantului, şi garantarea capacităţii acestuia de pregătire a unor oferte 

conforme pentru obţinerea unor capacităţi de infrastructură. 

(3) Până la …* Comisia adoptă măsuri de punere în aplicare care să stabilească detaliile 

criteriilor care trebuie urmate în vederea aplicării alineatului (2). Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la 

articolul 62 alineatul (3). 

                                                 

* JO: a se introduce data - 30 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. 
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Articolul 42 

Acorduri-cadru 

(1) Fără a se aduce atingere articolelor 101, 102 şi 106 din TFUE, se poate încheia un acord-

cadru între un administrator de infrastructură şi un solicitant. Un astfel de acord-cadru 

precizează caracteristicile capacităţilor de infrastructură cerute de solicitant şi oferite 

solicitantului pe o perioadă care depăşeşte valabilitatea unui grafic de circulaţie. 

Acordul-cadru nu specifică trasa în mod detaliat, dar trebuie realizat astfel încât să 

răspundă nevoilor comerciale ale solicitantului. Un stat membru poate pretinde aprobarea 

prealabilă a unui astfel de acord-cadru de către organismul de reglementare menţionat la 

articolul 55 din prezenta directivă. 

(2) Acordurile cadru nu împiedică utilizarea infrastructurii în cauză de către alţi solicitanţi 

sau servicii. 

(3) Acordurile-cadru prevăd şi modificarea sau limitarea clauzelor lor pentru a permite o mai 

bună utilizare a infrastructurii feroviare. 

(4) Acordurile-cadru pot cuprinde penalităţi pentru cazul modificării sau încetării acestora. 
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(5) În principiu, acordurile-cadru se încheie pe un termen de cinci ani, care poate fi prelungit 

cu termene egale cu durata iniţială. În anumite situaţii, administratorul infrastructurii poate 

conveni asupra unei perioade mai scurte sau mai lungi. Orice perioadă mai lungă de cinci 

ani trebuie justificată prin existenţa unor contracte comerciale, investiţii speciale 

sau riscuri. 

(6) Pentru serviciile care utilizează o infrastructură specializată menţionate la articolul 49 şi 

care necesită investiţii substanţiale şi pe termen lung, justificate în mod corespunzător de 

către solicitant, acordurile-cadru pot avea un termen de 15 ani. Orice termen mai lung 

de 15 ani este permis doar în situaţii excepţionale, în special în cazul unor investiţii de 

mare anvergură şi pe termen lung şi mai ales în situaţia în care aceste investiţii fac obiectul 

unor angajamente contractuale, inclusiv al unui plan multianual de amortizare. 

În astfel de cazuri excepţionale, acordul-cadru poate prevedea descrierea amănunţită a 

caracteristicilor capacităţii care urmează să fie pusă la dispoziţia solicitantului pe durata 

acordului-cadru. Aceste caracteristici pot include frecvenţa, volumul şi calitatea traselor. 

Administratorul infrastructurii poate reduce capacităţile rezervate care, pe o perioadă de cel 

puţin o lună, au fost utilizate sub pragul stabilit la articolul 52.  
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Începând cu 1 ianuarie 2010 se poate elabora un acord-cadru iniţial cu o durată de 5 ani, 

care poate fi prelungit o singură dată, pe baza caracteristicilor capacităţii utilizate de către 

solicitanţii care operau serviciile înaintea datei de 1 ianuarie 2010, cu scopul de a ţine cont 

de investiţiile specializate sau de existenţa contractelor comerciale. Organismul de 

reglementare menţionat la articolul 55 este responsabil cu autorizarea intrării în vigoare a 

unui astfel de acord. 

(7) Respectând confidenţialitatea comercială, caracterul general al fiecărui acord-cadru este 

comunicat oricărei părţi interesate. 

(8) Pe baza experienţei acumulate de organismele de reglementare, de autorităţile competente 

şi de întreprinderile feroviare şi a activităţilor reţelei menţionate la articolul 57 

alineatul (1), Comisia poate adopta măsuri care să stabilească detaliile procedurii şi 

criteriile care trebuie urmărite pentru aplicarea prezentului articol. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la 

articolul 62 alineatul (3). 

Articolul 43 

Calendarul procesului de alocare 

(1) Administratorul infrastructurii respectă calendarul procesului de alocare stabilit în 

anexa VII. 
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(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 60 cu 

privire la anumite modificări ale anexei VII. Astfel, în urma consultării tuturor 

administratorilor infrastructurii, anexa VII poate fi modificată pentru a ţine seama de 

consideraţiile operaţionale ale procesului de alocare. Respectivele modificări se bazează pe 

necesităţi, ţinând cont de experienţa dobândită, în vederea asigurării unui proces de alocare 

eficient şi pentru a răspunde preocupărilor operaţionale ale administratorilor infrastructurii. 

(3) Administratorii infrastructurii convin de comun acord cu ceilalţi administratori ai 

infrastructurii interesaţi asupra traselor internaţionale ce urmează să fie incluse în graficul 

de circulaţie, înainte de a începe consultările asupra proiectului graficului de circulaţie. Se 

vor aduce modificări doar dacă este absolut necesar.  

Articolul 44 

Cererile 

(1) Solicitanţii se pot adresa, în temeiul dreptului public sau privat, administratorului 

infrastructurii pentru a- i solicita un contract care să le acorde drepturi de utilizare a 

infrastructurii feroviare contra unui tarif, conform prevederilor de la capitolul IV, 

secţiunea 2. 

(2) Cererile în legătură cu graficul de circulaţie normal respectă termenele stabilite în 

anexa VII. 
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(3) Un solicitant parte la un acord-cadru adresează cererea în conformitate cu 

respectivul acord. 

(4) Pentru trasele care străbat mai multe reţele administratorii infrastructurilor se asigură că 

solicitanţii se pot adresa unui ghişeu unic care este fie un organism comun instituit de 

administratorii infrastructurii, fie un singur administrator de infrastructură de pe o trasă. 

Respectivului administrator al infrastructurii i se permite să acţioneze în numele 

solicitantului pentru a solicita capacităţile de la ceilalţi administratori ai infrastructurii 

relevanţi. Această cerinţă nu aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 913/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind reţeaua feroviară 

europeană pentru un transport de marfă competitiv1. 

Articolul 45 

Planificarea 

(1) Administratorul infrastructurii satisface, pe cât posibil, toate cererile pentru capacităţi de 

infrastructură, inclusiv cererile pentru trase care traversează mai multe reţele şi ţine seama, 

pe cât posibil, de toate constrângerile impuse solicitanţilor, inclusiv de efectul economic 

asupra activităţilor lor. 

(2) În cadrul procesului de planificare şi coordonare, administratorul infrastructurii poate 

acorda prioritate serviciilor specifice, dar numai după cum se prevede la articolele 47 şi 49. 

                                                 

1 JO L 276, 20.10.2010, p. 22. 
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(3) Administratorul infrastructurii consultă părţile interesate asupra proiectului graficului de 

circulaţie şi le acordă cel puţin o lună pentru a-şi prezenta observaţiile. Părţile interesate 

includ pe toţi cei care au solicitat capacităţi de infrastructură şi părţile care doresc să 

folosească ocazia pentru a formula comentarii asupra modului în care graficul de circulaţie 

le poate afecta capacitatea de a obţine servicii de transport feroviar pe perioada de 

valabilitate a graficului de circulaţie. 

(4) Administratorul infrastructurii ia măsurile necesare pentru a ţine cont de 

preocupările exprimate. 

Articolul 46 

Procedura de coordonare 

(1) În cazul în care, în timpul procesului de planificare menţionat la articolul 45, 

administratorul infrastructurii constată existenţa unor conflicte între diferite cereri, acesta 

încearcă, prin coordonarea cererilor, să asigure cea mai bună concordanţă a 

tuturor cerinţelor. 

(2) În cazul în care apare o situaţie care necesită coordonare, administratorul infrastructurii are 

dreptul, în limite rezonabile, să propună capacităţi ale infrastructurii diferite de 

cele solicitate. 



 
PE-CONS 44/12  IRA/neg 95 
 DG E2  RO 

(3) Administratorul infrastructurii încearcă, prin consultări cu solicitanţii corespunzători, să 

soluţioneze orice conflicte. Aceste consultări se bazează pe comunicarea gratuită în scris 

sau în format electronic a următoarelor informaţii într-un interval rezonabil: 

(a) trasele solicitate de toţi ceilalţi solicitanţi pe aceleaşi rute; 

(b) trasele alocate cu titlu preliminar tuturor celorlalţi solicitanţi pe aceleaşi rute; 

(c) trase alternative propuse pe rutele relevante în conformitate cu alineatul (2); 

(d) informaţii complete privind criteriile folosite în procesul de alocare a capacităţilor. 

În conformitate cu articolul 39 alineatul (2), aceste informaţii sunt furnizate fără a divulga 

identitatea altor solicitanţi, cu excepţia cazului în care solicitanţii vizaţi au fost de acord cu 

această divulgare. 

(4) Principiile care reglementează procedura de coordonare se stabilesc în documentul de 

referinţă al reţelei. Acestea reflectă în special dificultatea stabilirii traselor internaţionale şi 

efectul pe care orice modificare îl poate avea asupra altor administratori ai infrastructurii.  

(5) În cazul în care cererile pentru capacităţi de infrastructură nu pot fi soluţionate fără 

coordonare, administratorul infrastructurii încearcă să trateze toate cererile pe baza 

acestei coordonări. 
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(6) Fără să aducă atingere căilor de atac existente şi articolului 56, în eventualitatea 

conflictelor în legătură cu alocarea capacităţilor de infrastructură, este pus la punct un 

sistem de soluţionare a litigiilor pentru a rezolva rapid astfel de conflicte. Acest sistem se 

stabileşte în documentul de referinţă al reţelei. Dacă se aplică acest sistem, trebuie luată o 

decizie în termen de 10 zile lucrătoare. 

Articolul 47 

Infrastructura saturată 

(1) În cazul în care, după coordonarea traselor solicitate şi după consultarea solicitanţilor, nu 

se pot satisface în mod adecvat cererile pentru capacităţi de infrastructură, administratorul 

infrastructurii declară imediat respectiva secţiune a infrastructurii ca fiind saturată. În mod 

similar se procedează şi în cazul infrastructurii despre care se poate prevedea că poate avea 

o capacitate insuficientă în viitorul apropiat. 

(2) În cazul în care infrastructura a fost declarată saturată, administratorul infrastructurii 

efectuează o analiză a capacităţii, conform articolului 50, dacă nu a fost deja introdus un 

plan de sporire a capacităţii conform articolului 51. 

(3) În cazul în care tarifele prevăzute la articolul 31 alineatul (4) nu au fost percepute sau nu 

au determinat un rezultat satisfăcător şi infrastructura a fost declarată saturată, 

administratorul infrastructurii poate utiliza în plus criterii de prioritate pentru a aloca 

capacităţile de infrastructură. 
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(4) Criteriile de prioritate ţin seama de importanţa unui anumit serviciu pentru colectivitate în 

raport cu un alt serviciu care, în consecinţă, va fi exclus. 

Pentru a se asigura dezvoltarea unor servicii de transport corespunzătoare în acest cadru, în 

special pentru a satisface cerinţele de serviciu public sau pentru a promova dezvoltarea 

transportului feroviar de marfă naţional şi internaţional, statele membre pot lua, în condiţii 

nediscriminatorii, orice măsuri necesare pentru a se asigura că astfel de servicii au 

prioritate la alocarea capacităţilor de infrastructură. 

Statele membre pot, după caz, să acorde compensaţii administratorului infrastructurii 

pentru orice pierdere financiară determinată de necesitatea alocării unei anumite capacităţi 

mai multor servicii conform celui de-al doilea paragraf. 

Aceste măsuri şi aceste compensaţii trebuie să ţină cont de efectul acestei excluderi în alte 

state membre. 

(5) Pentru determinarea criteriilor de prioritate se acordă atenţia necesară importanţei 

transportului de marfă şi în special transportului internaţional de marfă. 

(6) Procedurile care trebuie urmate şi criteriile care trebuie utilizate în cazul în care 

infrastructura este saturată se stabilesc în documentul de referinţă al reţelei. 
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Articolul 48 

Cererile ad-hoc 

(1) Administratorul infrastructurii răspunde cererilor ad-hoc pentru trasele individuale cât mai 

repede posibil, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare. Informaţiile cu privire la 

capacităţile libere disponibile sunt aduse la cunoştinţă tuturor solicitanţilor care doresc să 

utilizeze aceste capacităţi. 

(2) Administratorii infrastructurilor întreprind, acolo unde este necesar, o evaluare a necesităţii 

de a menţine disponibile capacităţi de rezervă în cadrul planificării finale a graficului de 

circulaţie, pentru a le da posibilitatea să răspundă rapid solicitărilor ad-hoc de capacitate 

previzibile. Aceasta se aplică şi în cazul infrastructurii saturate. 

Articolul 49 

Infrastructura specializată 

(1) Fără a se aduce atingere alineatului (2), capacităţile de infrastructură se consideră 

disponibile pentru a fi utilizate pentru toate tipurile de servicii care sunt conforme 

caracteristicilor necesare operării pe trase. 
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(2) În cazul în care există alte rute alternative potrivite, după consultarea părţilor interesate, 

administratorul infrastructurii poate desemna o anumită infrastructură pentru a fi utilizată 

pentru tipurile specificate de trafic. Fără să aducă atingere articolelor 101, 102 şi 106 din 

TFUE, în cazul în care a avut loc o astfel de desemnare, administratorul infrastructurii 

poate acorda prioritate acestui tip de trafic la alocarea capacităţilor de infrastructură. 

Respectiva desemnare nu va împiedica utilizarea acelei infrastructuri şi pentru alte tipuri de 

trafic în situaţia în care sunt disponibile capacităţi. 

(3) În cazul în care infrastructura a fost desemnată în conformitate cu alineatul (2), acest lucru 

se specifică în documentul de referinţă al reţelei. 

Articolul 50 

Analiza capacităţii 

(1) Obiectivul analizei capacităţii este să se determine constrângerile la nivelul capacităţii 

infrastructurii care nu permit cererilor de capacitate să fie satisfăcute în mod corespunzător 

şi să se propună metode care să permită soluţionarea cererilor suplimentare. Analiza 

capacităţii stabileşte cauzele saturării şi măsurile care pot fi luate pe termen scurt şi mediu 

pentru a o diminua. 
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(2) Analiza capacităţii ia în considerare infrastructura, procedurile de operare, natura 

diferitelor servicii operate şi efectul tuturor acestor factori asupra capacităţilor de 

infrastructură. Măsurile avute în vedere includ în special servicii de redirecţionare şi 

replanificare, modificări de viteză şi îmbunătăţirea infrastructurii. 

(3) Analiza capacităţii se va realiza într-un interval de şase luni de la identificarea 

infrastructurii saturate. 

Articolul 51 

Planul de sporire a capacităţii 

(1) În termen de şase luni de la încheierea analizei capacităţii, administratorul infrastructurii 

elaborează un plan de sporire a capacităţii. 

(2) Planul de sporire a capacităţii se elaborează după consultarea utilizatorilor 

infrastructurii saturate. 

Acesta trebuie să identifice: 

(a) cauzele saturării; 

(b) evoluţia probabilă a traficului; 

(c) constrângerile la care este supusă dezvoltarea infrastructurii;  
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(d) variantele şi costurile sporirii capacităţii, inclusiv modificările probabile ale tarifelor 

de acces. 

Pe baza analizei cost-beneficiu a posibilelor măsuri identificate, acesta stabileşte de 

asemenea acţiunile care trebuie întreprinse pentru sporirea capacităţii infrastructurii, 

precum şi un calendar pentru punerea în practică a măsurilor.  

Planul poate necesita aprobarea prealabilă a statului membru respectiv. 

(3) Administratorul infrastructurii nu mai percepe tarifele prevăzute la articolul 31 

alineatul (4) pentru infrastructura relevantă în cazul în care: 

(a) nu elaborează un plan de sporire a capacităţii; sau 

(b) nu face progrese în aplicarea acţiunilor identificate în planul de sporire a capacităţii. 

(4) În pofida alineatului (3) din prezentul articol, cu aprobarea organismului de reglementare 

prevăzut la articolul 55, administratorul infrastructurii poate continua să perceapă aceste 

tarife dacă: 

(a) planul de sporire a capacităţii nu poate fi realizat din cauze independente de voinţa 

sa; sau 

(b) soluţiile oferite nu sunt viabile din punct de vedere economic sau financiar. 
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Articolul 52 

Utilizarea traselor 

(1) În documentul de referinţă al reţelei, administratorul infrastructurii stabileşte condiţiile în 

care ţine cont de nivelurile anterioare de utilizare a traselor în determinarea priorităţilor 

pentru procesul de alocare a capacităţilor. 

(2) În special pentru infrastructura saturată, administratorul infrastructurii impune renunţarea 

la o trasă care, pe o perioadă de cel puţin o lună, a fost utilizată sub un anumit nivel care 

trebuie stabilit în documentul de referinţă al reţelei, dacă aceasta nu s-a datorat unor cauze 

de altă natură decât cea economică, independente de voinţa solicitantului. 

Articolul 53 

Capacităţile de infrastructură pentru lucrările de întreţinere a reţelei 

(1) Cererile de acordare de capacităţi de infrastructură pentru realizarea lucrărilor de 

întreţinere se transmit în cursul procesului de planificare. 

(2) Administratorul infrastructurii ţine seama de efectele pe care capacităţile de infrastructură 

rezervate pentru lucrările de întreţinere planificată a căii le pot avea asupra solicitanţilor. 

(3) Administratorul infrastructurii trebuie să informeze cât mai rapid posibil părţile interesate 

despre indisponibilitatea capacităţilor de infrastructură din cauza unor lucrări de 

întreţinere neplanificate. 
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Articolul 54 

Măsuri speciale care trebuie luate în cazul unor perturbări 

(1) În cazul perturbării circulaţiei trenurilor provocată de o problemă de natură tehnică sau de 

un accident, administratorul infrastructurii ia toate măsurile necesare pentru restabilirea 

situaţiei normale. Pentru aceasta elaborează un plan de intervenţie în care enumeră 

diferitele organisme care trebuie informate în cazul accidentelor grave sau în cazul 

perturbării semnificative a circulaţiei trenurilor. 

(2) În cazuri urgente şi în situaţia în care este absolut necesar, din cauza unei defecţiuni în 

urma căreia infrastructura a fost scoasă temporar din funcţiune, trasele alocate pot fi retrase 

fără preaviz pe toată perioada necesară reparării sistemului. 

Dacă crede de cuviinţă, administratorul infrastructurii poate cere întreprinderilor feroviare 

să îi pună la dispoziţie resursele pe care acesta le consideră corespunzătoare pentru 

restabilirea cât mai rapidă a situaţiei normale. 

(3) Statele membre pot cere întreprinderilor feroviare să se implice în aplicarea şi 

monitorizarea conformităţii lor cu standardele şi regulile de siguranţă. 
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SECŢIUNEA 4 

ORGANISMUL DE REGLEMENTARE 

Articolul 55 

Organismul de reglementare 

(1) Fiecare stat membru înfiinţează un organism naţional unic de reglementare în sectorul 

feroviar. Fără a aduce atingere alineatului (2), acest organism este o autoritate autonomă, 

distinctă din punct de vedere juridic şi independentă de orice altă entitate publică sau 

privată în termeni organizatorici, funcţionali, ierarhici şi decizionali. În egală măsură, 

acesta este independent, în ceea ce priveşte organizarea, deciziile de finanţare, structura 

juridică şi luarea de decizii, de orice administrator de infrastructură, de organismul de 

tarifare, de organismul de alocare sau de orice solicitant. În plus, organismul trebuie să fie 

independent din punct de vedere funcţional faţă de orice autoritate competentă implicată în 

acordarea unui contract de servicii publice. 
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(2) Statele membre pot institui organisme de reglementare care să fie competente în mai multe 

sectoare reglementate, dacă aceste autorităţi de reglementare integrate întrunesc cerinţele 

de independenţă prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Organismul de 

reglementare din sectorul feroviar se poate asocia din punct de vedere organizaţional cu 

autoritatea naţională din domeniul concurenţei menţionată la articolul 11 din Regulamentul 

(CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare 

a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 101 şi 102 din tratat1, cu autoritatea de 

siguranţă instituită în temeiul Directivei 2004/49/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare 2, sau cu 

autoritatea de acordare a licenţelor menţionată în capitolul III din prezenta directivă, dacă 

acest organism comun îndeplineşte cerinţele de independenţă stabilite la alineatul (1) din 

prezentul articol. 

(3) Statele membre se asigură că organismul de reglementare este dotat cu personal şi 

administrat astfel încât să îi fie garantată independenţa. Statele membre se asigură în 

special că persoanele responsabile de deciziile care urmează a fi luate de organismul de 

reglementare în conformitate cu articolul 56, precum membrii comitetului său executiv, 

după caz, sunt numite pe baza unor reguli clare şi transparente, care garantează 

transparenţa acestora, de către cabinetul sau consiliul de miniştri naţional sau de către orice 

autoritate publică ce nu exercită în mod direct drepturi de proprietate asupra unor 

întreprinderi reglementate. 

                                                 

1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1. 
Notă editorială: Titlul Regulamentului (CE) nr. 1/2003 a fost adaptat pentru a lua în 
considerare renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în 
conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; trimiterea iniţială era la articolele 81 
şi 82 din tratat. 

2 JO L 164, 30.4.2004, p. 44. 
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Statele membre decid dacă aceste persoane sunt numite pentru un mandat fix şi reînnoibil 

sau permanent şi fără posibilitatea de a fi eliberate din funcţie decât din motive disciplinare 

şi fără legătură cu deciziile pe care le adoptă. Aceste persoane sunt selectate în cadrul unei 

proceduri transparente, pe merit, inclusiv pe baza deţinerii competenţelor corespunzătoare 

şi a unei experienţe relevante, de preferinţă în domeniul feroviar sau în alte industrii 

de reţea. 

Statele membre se asigură în special că aceste persoane acţionează în mod independent faţă 

de orice interes al pieţei legat de sectorul feroviar şi, prin urmare, nu pot să aibă interese 

ori relaţii de afaceri cu întreprinderile sau entităţile reglementate. În acest sens, aceste 

persoane prezintă anual o declaraţie de angajament şi o declaraţie de interese, indicând 

toate interesele directe sau indirecte care ar putea să le afecteze independenţa şi să le 

influenţeze îndeplinirea oricărei funcţii. Persoanele respective se retrag din procesul 

decizional în cazurile care privesc o întreprindere cu care au avut o legătură directă sau 

indirectă în anul precedent lansării unei proceduri. 

Aceste persoane nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea niciunui guvern şi din 

partea niciunei entităţi publice sau private în exercitarea funcţiilor organismului de 

reglementare şi au autoritate deplină asupra recrutării şi gestionării personalului 

organismului de reglementare. 

La încheierea mandatului lor în organismul de reglementare, aceste persoane nu pot să 

deţină nicio poziţie sau responsabilitate profesională în cadrul întreprinderilor sau 

entităţilor reglementate timp de cel puţin un an. 
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Articolul 56 

Funcţiile organismului de reglementare 

(1) Fără a aduce atingere articolului 46 alineatul (6), solicitantul are dreptul să conteste la 

organismul de reglementare în cazul în care consideră că nu a fost tratat echitabil, a fost 

discriminat sau a fost nedreptăţit în orice fel şi, în special, în legătură cu deciziile adoptate 

de către administratorul infrastructurii, sau, după caz, de către întreprinderea feroviară sau 

de către operatorul unei infrastructuri de servicii în ceea ce priveşte: 

(a) documentul de referinţă al reţelei în versiunile provizorii şi finale ale acestuia; 

(b) criteriile stabilite în acesta; 

(c) procedura de alocare şi rezultatul său; 

(d) sistemul de tarifare; 

(e) nivelul sau structura tarifelor de infrastructură care i se cer sau i se pot cere a 

fi plătite; 

(f) măsuri privind accesul în conformitate cu articolele 10-13; 

(g) accesul la servicii şi tarifarea acestora, în conformitate cu articolul 13. 
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(2) Fără a aduce atingere competenţelor autorităţilor naţionale din domeniul asigurării 

concurenţei pe piaţa serviciilor feroviare, organismul de reglementare are competenţa de a 

monitoriza situaţia concurenţei de pe pieţele de servicii feroviare şi, în special, de a 

controla literele (a)-(g) de la alineatul (1) din proprie iniţiativă, în vederea prevenirii 

discriminării unor solicitanţi. Organismul va verifica în special dacă documentul de 

referinţă al reţelei conţine clauze discriminatorii sau creează puteri discreţionare ale 

administratorului infrastructurii, care ar putea fi utilizate pentru discriminarea 

unor solicitanţi. 

(3) De asemenea, organismul de reglementare cooperează îndeaproape cu autoritatea naţională 

în domeniul siguranţei în sensul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în 

Comunitate1, precum şi cu autoritatea de acordare a licenţelor în înţelesul 

prezentei directive. 

                                                 

1 JO L 191, 18.7.2008, p. 1. 
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Statele membre garantează că aceste autorităţi elaborează în comun un cadru pentru 

schimbul de informaţii şi pentru cooperare vizând prevenirea efectelor negative asupra 

concurenţei sau a siguranţei pe piaţa feroviară. Acest cadru include un mecanism prin care 

organismul de reglementare poate să furnizeze autorităţilor naţionale în domeniul 

siguranţei şi autorităţilor naţionale de acordare a licenţelor recomandări privind aspectele 

care ar putea afecta concurenţa pe piaţa feroviară şi prin care autoritatea naţională în 

domeniul siguranţei poate să furnizeze organismului de reglementare şi autorităţii de 

acordare a licenţelor recomandări privind aspectele care ar putea afecta siguranţa. Fără a 

aduce atingere independenţei vreunei autorităţi în sfera competenţelor sale, autoritatea 

relevantă examinează orice astfel de recomandare înainte de adoptarea deciziilor sale. În 

cazul în care autoritatea în cauză se abate de la această recomandare, precizează motivele 

în cadrul deciziilor pe care le adoptă. 

(4) Statele membre pot decide ca organismului de reglementare să i se încredinţeze sarcina de 

a adopta avize fără caracter obligatoriu cu privire la versiunile provizorii ale planului de 

afaceri menţionat la articolul 8 alineatul (3), ale acordului de natură contractuală şi ale 

planului de consolidare a capacităţii pentru a indica în special dacă aceste instrumente sunt 

conforme cu situaţia concurenţei în cadrul pieţei serviciilor feroviare. 

(5) Organismul de reglementare deţine o capacitate organizaţională suficientă în ceea ce 

priveşte resursele umane şi materiale, care este proporţională cu importanţa sectorului 

feroviar din statele membre. 
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(6) Organismul de reglementare se asigură că tarifele stabilite de către administratorul 

infrastructurii sunt în conformitate cu capitolul IV secţiunea 2 şi sunt nediscriminatorii. 

Negocierile dintre solicitanţi şi administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor 

de utilizare a infrastructurii sunt permise numai dacă sunt purtate sub supravegherea 

organismului de reglementare. Organismul de reglementare intervine dacă negocierile sunt 

susceptibile să contravină cerinţelor prezentului capitol. 

(7) Organismul de reglementare consultă cu regularitate şi, în orice caz, cel puţin o dată la doi 

ani, reprezentanţii utilizatorilor serviciilor de transport feroviar de mărfuri şi călători, 

pentru a ţine cont de opiniile acestora referitoare la piaţa feroviară. 

(8) Organismul de reglementare are competenţa să ceară informaţii relevante administratorului 

infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi implicate din statul membru respectiv. 
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Informaţiile solicitate se furnizează într-un termen rezonabil care se stabileşte de către 

organismul de reglementare şi care nu depăşeşte o lună, cu excepţia cazurilor în care, în 

circumstanţe excepţionale, organismul de reglementare convine şi autorizează o prelungire 

a termenului, care nu poate depăşi două săptămâni. Organismul de reglementare este 

abilitat să aplice penalităţi corespunzătoare, inclusiv amenzi, pentru a impune conformarea 

cu aceste solicitări de informaţii. Informaţiile care trebuie furnizate organismului de 

reglementare cuprind toate datele pe care acesta le solicită în cadrul funcţiei sale de apel şi 

al funcţiei sale de monitorizare a concurenţei de pe piaţa serviciilor feroviare, în 

conformitate cu alineatul (2). Acestea includ datele necesare în scopuri statistice şi de 

observare a pieţei. 

(9) Organismul de reglementare analizează toate plângerile şi, după caz, solicită informaţiile 

relevante şi iniţiază consultări cu toate părţile implicate în termen de o lună de la primirea 

plângerii. Organismul de reglementare este obligat să ia hotărâri în privinţa plângerilor, să 

ia măsuri pentru a remedia situaţia şi să informeze părţile cu privire la decizia sa motivată 

într-o perioadă de timp prestabilită, rezonabilă, şi, în orice caz, în termen de şase săptămâni 

de la primirea tuturor informaţiilor relevante. Fără a aduce atingere competenţelor 

autorităţilor naţionale din domeniul concurenţei în ceea ce priveşte asigurarea concurenţei 

pe pieţele serviciilor feroviare, organismul de reglementare decide, după caz, din proprie 

iniţiativă cu privire la măsurile adecvate de corectare a discriminărilor împotriva 

solicitanţilor, a denaturărilor pieţei şi a altor tendinţe nedorite înregistrate pe aceste pieţe, 

în special cu trimitere la alineatul (1) literele (a)-(g). 
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O hotărâre a organismului de reglementare este obligatorie pentru toate părţile vizate de 

aceasta şi nu este supusă controlului unei alte instanţe administrative. Organismul de 

reglementare este abilitat să aplice penalităţi corespunzătoare, inclusiv amenzi. 

În cazul în care se formulează o contestaţie împotriva refuzului de acordare de capacităţi de 

infrastructură sau contra termenilor unei oferte de capacitate, organismul de reglementare 

fie confirmă faptul că hotărârea administratorului infrastructurii rămâne neschimbată, fie 

cere modificarea acelei hotărâri conform indicaţiilor date de organismul de reglementare. 

(10) Statele membre se asigură că hotărârile luate de organismul de reglementare sunt supuse 

controlului jurisdicţional. Recursul poate avea efect suspensiv asupra deciziei organismului 

de reglementare numai când efectul imediat al deciziei organismului de reglementare poate 

provoca daune ireparabile sau vădit excesive recurentului. Această dispoziţie nu aduce 

atingere competenţelor instanţei de recurs conferite de dreptul constituţional, după caz. 

(11) Statele membre se asigură că deciziile luate de organismul de reglementare sunt publicate.  
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(12) Organismul de reglementare are competenţa de a audita sau de a iniţia audituri externe la 

administratorii de infrastructură, la operatorii de infrastructuri de servicii şi, unde este 

relevant, la întreprinderile feroviare, pentru a verifica conformitatea cu dispoziţiile de 

separare contabilă prevăzute la articolul 6. În această privinţă, organismul de reglementare 

are dreptul de a solicita orice informaţii relevante. În special, organismul de reglementare 

are competenţa de a solicita administratorului infrastructurii, operatorilor de infrastructuri 

de servicii şi tuturor întreprinderilor ori entităţilor care efectuează sau integrează diverse 

tipuri de transport feroviar sau activităţi de administrare a infrastructurii, după cum se 

menţionează la articolul 6 alineatele (1) şi (2), şi la articolul 13, să furnizeze integral sau 

parţial informaţiile contabile enumerate în anexa VIII cu un nivel suficient de detaliu, după 

cum se consideră necesar şi proporţional. 

Fără a aduce atingere competenţelor autorităţilor naţionale responsabile de ajutoarele de 

stat, organismul de reglementare poate de asemenea să tragă concluzii referitoare la 

ajutoarele de stat, pe care le raportează autorităţilor respective. 

(13) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 60 cu 

privire la anumite modificări ale anexei VIII. Astfel, anexa VIII poate fi modificată pentru 

a fi adaptată evoluţiei practicilor contabile şi de control şi/sau pentru a fi suplimentată cu 

noi elemente necesare pentru a verifica separarea conturilor. 
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Articolul 57 

Cooperarea între organismele de reglementare 

(1) Organismele de reglementare fac schimb de informaţii în ceea ce priveşte activitatea, 

principiile şi practicile decizionale, în special de informaţii cu privire la aspectele 

principale ale procedurilor lor şi la problemele de interpretare a legislaţiei Uniunii în 

domeniul feroviar. Organismele de reglementare colaborează şi în alte privinţe în scopul 

coordonării decizionale pe teritoriul Uniunii. În acest scop, ele participă şi colaborează în 

cadrul unei reţele care se întruneşte periodic. Comisia este membră a reţelei, coordonează 

şi sprijină activitatea acesteia şi face recomandări reţelei, după caz. Comisia asigură 

cooperarea activă a organismelor de reglementare corespunzătoare. 

Sub rezerva normelor referitoare la protecţia datelor prevăzute de Directiva 95/46/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date1 şi de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi 

privind libera circulaţie a acestor date 2, Comisia sprijină schimbul de informaţii menţionat 

anterior între membrii reţelei, eventual prin intermediul instrumentelor electronice, 

respectând confidenţialitatea în ceea ce priveşte secretele profesionale divulgate de 

întreprinderile în cauză. 

                                                 

1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. 
2 JO L 8, 12.1.2001, p. 1. 
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(2) Organismele de reglementare colaborează îndeaproape, inclusiv prin acorduri de lucru, 

pentru a-şi acorda reciproc asistenţă în sarcinile de monitorizare a pieţei, în tratarea 

plângerilor şi în derularea anchetelor. 

(3) În cazul unei plângeri sau al unei anchete din proprie iniţiativă pe tema accesului sau a 

tarifării în cazul unei trase internaţionale, precum şi în cadrul monitorizării concurenţei pe 

piaţă în legătură cu transportul feroviar internaţional, organismul de reglementare respectiv 

trebuie să consulte organismele de reglementare ale tuturor celorlalte state membre prin 

care trece trasa respectivă şi, dacă este cazul, Comisia şi trebuie să solicite de la acestea 

toate informaţiile necesare anterior luării unei decizii. 

(4) Organismele de reglementare consultate în conformitate cu alineatul (3) furnizează toate 

informaţiile pe care ele însele au dreptul să le solicite în virtutea legislaţiei lor naţionale. 

Aceste informaţii pot fi folosite doar în scopul tratării plângerii sau al derulării anchetei 

menţionate la alineatul (3). 

(5) Organismul de reglementare care primeşte plângerea sau care derulează o anchetă din 

proprie iniţiativă transferă informaţiile pertinente către organismul de reglementare 

responsabil, pentru ca acesta să poată lua măsuri cu privire la părţile implicate. 
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(6) Statele membre se asigură că orice reprezentaţi asociaţi ai administratorilor de 

infrastructură, după cum se precizează la articolul 40 alineatul (1), pun la dispoziţie, fără 

întârziere, toate informaţiile necesare în scopul tratării plângerii sau al derulării anchetei 

menţionate la alineatul (3) al prezentului articol şi solicitate de organismul de reglementare 

al statului membru în care se află reprezentantul asociat. Organismul de reglementare 

respectiv este abilitat să transfere astfel de informaţii referitoare la trasa internaţională 

respectivă către organismele de reglementare menţionate la alineatul (3). 

(7) La cererea unui organism de reglementare, Comisia poate participa la activităţile 

menţionate la alineatele (2)-(6), în vederea facilitării cooperării organismelor de 

reglementare, astfel cum se subliniază în alineatele respective.  

(8) Organismele de reglementare elaborează principii şi practici comune pentru luarea 

deciziilor pe care sunt abilitate să le ia în temeiul prezentei directive. Pe baza experienţei 

acumulate de organismele de reglementare şi a activităţilor reţelei menţionate la 

alineatul (1), şi dacă se dovedeşte necesar pentru a asigura cooperarea eficientă a 

organismelor de reglementare, Comisia poate să adopte măsuri care să stabilească aceste 

principii şi practici comune. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 62 alineatul (3). 

(9) Organismele de reglementare revizuiesc deciziile şi practicile asociaţiilor de administratori 

de infrastructură, după cum se menţionează la articolul 37 şi articolul 40 alineatul (1), care 

pun în aplicare dispoziţiile prezentei directive sau facilitează în alt mod transportul 

feroviar internaţional. 
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CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

Articolul 58 

Norme privind achiziţiile publice 

Dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii 

în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale 1. 

Articolul 59 

Derogări 

(1) Până la 15 martie 2013, Irlanda, ca stat membru aflat pe o insulă, având o legătură 

feroviară doar cu un alt stat membru, şi Regatul Unit, în ceea ce priveşte Irlanda de Nord, 

pe acelaşi temei, 

(a) nu trebuie să încredinţeze unui organism independent funcţiile de stabilire a 

accesului echitabil şi nediscriminatoriu la infrastructură, conform dispoziţiilor din 

articolul 7 alineatul (1) primul paragraf, în măsura în care acel articol obligă statele 

membre să înfiinţeze organisme independente care să îndeplinească sarcinile 

menţionate la articolul 7 alineatul (2); 

                                                 

1 JO L 134, 30.4.2004, p. 1. 
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(b) nu trebuie să aplice cerinţele stabilite la articolul 27, articolul 29 alineatul (2), 

articolele 38, 39 şi 42, articolul 46 alineatul (4), articolul 46 alineatul (6), 

articolul 47, articolul 49 alineatul (3), articolele 50-53, articolul 55 şi articolul 56 cu 

condiţia ca hotărârile cu privire la alocarea capacităţilor de infrastructură sau 

perceperea de tarife să poată fi supuse unei căi de atac, dacă acest lucru se cere în 

scris de către o întreprindere feroviară, la un organism independent care ia o hotărâre 

în termen de două luni de la primirea tuturor informaţiilor relevante şi a cărei 

hotărâre este supusă controlului jurisdicţional. 

(2) În cazul în care mai multe întreprinderi feroviare sunt autorizate conform articolului 17 

sau, în cazul Irlandei şi Irlandei de Nord, o companie feroviară astfel autorizată în alt loc 

înaintează o cerere oficială pentru a asigura servicii de transport feroviar concurente în, 

spre şi dinspre Irlanda sau Irlanda de Nord, continuarea aplicabilităţii prezentei derogări 

este hotărâtă în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 62 

alineatul (2). 

În cazul în care o întreprindere feroviară care asigură servicii în Irlanda sau Irlanda de 

Nord înaintează o cerere oficială pentru asigurarea serviciilor de transport feroviar pe, spre 

şi dinspre teritoriul unui alt stat membru, cu excepţia Irlandei, pentru întreprinderile 

feroviare care asigură servicii în Irlanda de Nord, şi a Regatului Unit, pentru întreprinderile 

feroviare care asigură servicii în Irlanda, derogările menţionate la alineatul (1) nu se aplică. 
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În termen de un an de la primirea fie a hotărârii menţionate la primul paragraf al 

prezentului alineat, fie a înştiinţării despre cererea oficială menţionată la al doilea paragraf 

al prezentului alineat, statul sau statele membre interesate (Irlanda sau Regatul Unit, în 

ceea ce priveşte Irlanda de Nord) adoptă legislaţia necesară pentru a pune în aplicare 

articolele menţionate la alineatul (1). 

(3) Derogarea menţionată la alineatul (1) poate fi reînnoită pe perioade de până la cinci ani. 

Cel mai târziu cu 12 luni înainte de expirarea derogării, statul membru care beneficiază de 

respectiva derogare poate prezenta Comisiei o cerere pentru reînnoirea acesteia. O astfel de 

cerere trebuie motivată. Comisia analizează cererea respectivă şi adoptă o decizie, în 

conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 62 alineatul (2). Procedura 

respectivă se aplică oricărei decizii care vizează cererea.  

La adoptarea deciziei, Comisia ţine seama de orice schimbare a situaţiei geopolitice şi a 

pieţei de transport feroviar în, dinspre şi spre statul membru care a cerut 

reînnoirea derogării. 

Articolul 60 

Exercitarea delegării de competenţe 

(1) Competenţa de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute în 

prezentul articol. 
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(2) Competenţa de a adopta acte delegate menţionată la articolul 20 alineatul (5), articolul 35 

alineatul (3), articolul 43 alineatul (2) şi articolul 56 alineatul (13) se conferă Comisiei pe o 

perioadă de cinci ani de la …*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competenţe 

cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de 

competenţe se prelungeşte tacit cu perioade de timp identice, cu excepţia cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni 

înainte de încheierea fiecărei perioade. 

(3) Delegarea de competenţe menţionată la articolul 20 alineatul (5), articolul 35 alineatul (3), 

articolul 43 alineatul (2) şi articolul 56 alineatul (13) poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competenţe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează 

datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară 

menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.  

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European 

şi Consiliului. 

                                                 

* JO: a se introduce: data intrării în vigoare a prezentei directive.  
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(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 20 alineatul (5), articolului 35 alineatul (3), 

articolului 43 alineatul (2) şi al articolului 56 alineatul (13) intră în vigoare numai în cazul 

în care nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni în termen de 

două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European şi Consiliu, sau în cazul în 

care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European şi Consiliul au informat 

Comisia că nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se prelungeşte cu două luni la 

iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

Articolul 61 

Măsuri de aplicare 

La cererea unui stat membru sau a unui organism de reglementare sau din proprie iniţiativă, 

Comisia examinează măsurile specifice adoptate de autorităţile naţionale cu privire la aplicarea 

prezentei directive referitoare la condiţiile de acces la infrastructura şi serviciile feroviare, acordarea 

de licenţe întreprinderilor feroviare, tarifarea infrastructurii şi alocarea capacităţilor în termen de 12 

luni de la adoptarea măsurilor respective. Comisia decide, în conformitate cu procedura menţionată 

la articolul 62 alineatul (2), în termen de patru luni de la primirea unei astfel de cereri dacă măsura 

aferentă poate continua să fie aplicată.  
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Articolul 62 

Procedura comitetului 

(1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înţelesul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Atunci când comitetul nu emite un aviz privind proiectul 

de act de punere în aplicare care urmează să se adopte în conformitate cu articolul 10 

alineatul (4), articolul 11 alineatul (4), articolul 12 alineatul (5), articolul 13 alineatul (9), 

articolul 17 alineatul (5), articolul 31 alineatele (3) şi (5), articolul 32 alineatul (4) şi 

articolul 57 alineatul (8), Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare şi se 

aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.  
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Articolul 63 

Raportare 

(1) Până cel mai târziu la 31 decembrie 2012, Comisia prezintă Parlamentului European, 

Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor un raport 

cu privire la punerea în aplicare a capitolului II. Acest raport trebuie să evalueze, de 

asemenea, dezvoltarea pieţei, inclusiv stadiul pregătirii pentru deschiderea în continuare a 

pieţei serviciilor feroviare. În raportul său, Comisia analizează, de asemenea, diferitele 

modele de organizare a acestei pieţe precum şi impactul prezentei directive asupra 

contractelor de servicii publice şi asupra finanţării acestora. În acest scop, Comisia trebuie 

să ia în considerare punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 precum şi 

diferenţele intrinsece dintre statele membre (densitatea reţelelor, numărul de călători, 

distanţa medie a călătoriei). Dacă este cazul, Comisia propune măsuri legislative 

referitoare la deschiderea pieţei interne a transportului feroviar de pasageri şi pentru 

crearea unor condiţii corespunzătoare în vederea asigurării accesului nediscriminatoriu la 

infrastructură, pornind de la cerinţele existente de separare a operaţiunilor de gestionare a 

infrastructurii şi de transport şi evaluează impactul oricăreia dintre aceste măsuri. 
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(2) Pe baza experienţei dobândite prin reţeaua de organisme de reglementare, Comisia prezintă 

Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi 

Comitetului Regiunilor, până la …∗ , un raport privind cooperarea dintre organismele de 

reglementare. Dacă este cazul, Comisia propune măsuri suplimentare pentru a asigura o 

supraveghere reglementară mai integrată a pieţei feroviare europene, în special în cazul 

serviciilor internaţionale. În acest scop se va analiza şi posibilitatea adoptării unor măsuri 

legislative, după caz. 

Articolul 64 

Transpunere 

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea de către întreprinderi, 

operatori, solicitanţi, autorităţi şi alte entităţi vizate, până la …∗∗ . Statele membre 

comunică de îndată Comisiei textele respectivelor acte. 

Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea conţin o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea 

conţin, de asemenea, o declaraţie prin care se precizează că trimiterile făcute, în cuprinsul 

actelor cu putere de lege şi al actelor administrative în vigoare, la directivele abrogate prin 

prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre 

stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri şi modalitatea de formulare 

a declaraţiei. 

                                                 

∗ JO: a se introduce data - doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.  
∗∗ JO: a se introduce data - 30 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. 



 
PE-CONS 44/12  IRA/neg 125 
 DG E2  RO 

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de 

drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.  

Obligaţiile de transpunere şi de punere în aplicare a capitolelor II şi IV din prezenta 

directivă nu se aplică Ciprului şi Maltei atâta timp cât pe teritoriul lor nu s-a instituit un 

sistem feroviar. 

Articolul 65 

Abrogare 

Directivele 91/440/CEE, 95/18/CE şi 2001/14/CE, astfel cum au fost modificate prin directivele 

enumerate în anexa IX partea A, se abrogă cu efect de la …∗ , fără a aduce atingere obligaţiilor 

statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor prevăzute în 

anexa IX partea B. 

Trimiterile la directivele abrogate se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc în 

conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa X. 

                                                 

∗ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.  
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Articolul 66  

Intrarea în vigoare 

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Articolul 67 

Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.  

Adoptată la … 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Preşedintele Preşedintele 
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ANEXA I 

Lista elementelor infrastructurii feroviare 

Infrastructura căilor ferate este alcătuită din următoarele elemente, cu condiţia ca acestea să facă 

parte din căile de rulare permanente, inclusiv căile de serviciu, dar cu excepţia căilor situate în 

interiorul atelierelor de reparare a şinelor, în depouri sau în depozitele de locomotive şi liniile 

secundare private: 

– Terenuri; 

– Linii de cale ferată şi terasamente, în special rambleuri, excavaţii, drenuri şi rigole, şanţuri 

de zidărie, apeducte, ziduri de acoperire, plantaţii pentru protecţia pantelor etc.; peroane 

pentru mărfuri şi călători, inclusiv în gări pentru călători şi în terminale de marfă; 

acostamente şi piste; ziduri de împrejmuire, garduri vii, parapete şi garduri; benzi de 

protecţie împotriva incendiilor; dispozitive de încălzire a macazurilor; puncte de 

încrucişare etc.; ecrane de protecţie împotriva zăpezii; 

– Construcţii: poduri, apeducte şi alte pasaje superioare, tuneluri, excavaţii acoperite şi alte 

pasaje inferioare; pereţi de susţinere şi structuri de protecţie împotriva avalanşelor, a 

căderilor de pietre etc.; 

– Treceri de nivel, inclusiv instalaţii destinate asigurării siguranţei traficului rutier; 
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– Suprastructură, în special: şine, şine cu şanţ şi contraşine; traverse şi longrine, materiale 

mici de asamblare pentru calea principală, balast, inclusiv pietriş şi nisip; macazuri, puncte 

de încrucişare etc.; plăci turnante şi transbordoare (mai puţin cele rezervate exclusiv 

pentru locomotive); 

– Căi de acces pentru călători şi mărfuri, inclusiv acces pe şosea şi acces pentru pietoni care 

vin şi pleacă pe jos; 

– Instalaţii de siguranţă, de semnalizare şi de telecomunicaţii de pe calea deschisă, din staţii 

şi triaje, inclusiv instalaţii de producere, transformare şi distribuţie a curentului electric 

pentru semnalizare şi telecomunicaţii; clădiri afectate pentru aceste instalaţii sau 

dispozitive; frâne de cale; 

– Instalaţii de iluminat pentru trafic şi siguranţa acestuia; 

– Instalaţii de transformare şi transport ale energiei electrice pentru tracţiunea trenurilor; 

substaţii, cabluri de alimentare dintre substaţii şi firele de contact, linii de contact cu 

suspensie catenară şi suporturi; a treia şină cu suporturi; 

– Clădiri utilizate de departamentul pentru infrastructură, inclusiv o parte din instalaţiile 

pentru colectarea taxelor pentru transport. 
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ANEXA II 

Serviciile care trebuie prestate către întreprinderile feroviare 

(menţionate la articolul 13) 

1. Pachetul minim de acces cuprinde: 

(a) soluţionarea cererilor pentru acordarea de capacităţi de infrastructură feroviară; 

(b) dreptul de utilizare a capacităţilor acordate; 

(c) utilizarea infrastructurii feroviare, inclusiv a macazurilor şi a diagonalelor căilor 

de rulare; 

(d) controlul feroviar, inclusiv semnalizarea, regularizarea, dispecerizarea şi 

comunicarea şi furnizarea de informaţii privitoare la circulaţia trenurilor; 

(e) utilizarea echipamentelor de alimentare electrică pentru curentul de tracţiune, în 

situaţia în care sunt disponibile; 

(f) toate celelalte informaţii necesare introducerii sau operării serviciilor pentru care au 

fost acordate capacităţile. 
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2. Se acordă accesul, inclusiv accesul pe calea ferată, la următoarele infrastructuri de servicii, 

în cazul în care acestea există, şi la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri: 

(a) gările pentru călători, clădirile acestora şi celelalte instalaţii, inclusiv afişarea 

informaţiilor despre călătorie şi amplasamentul adecvat pentru serviciile de emitere 

a biletelor; 

(b) terminalele de marfă; 

(c) staţiile de triaj şi staţiile de formare a trenurilor, inclusiv infrastructuri de manevrare; 

(d) grupa de primiri; 

(e) facilităţi de întreţinere, cu excepţia infrastructurilor de întreţinere capitală dedicate 

trenurilor de mare viteză sau altor tipuri de material rulant care necesită 

facilităţi specifice; 

(f) alte infrastructuri tehnice, inclusiv instalaţii de curăţare şi de spălare; 

(g) infrastructurile portuare maritime şi interioare legate de activităţi feroviare; 

(h) infrastructurile de intervenţie; 

(i) infrastructuri de alimentare cu combustibil şi furnizarea de combustibil în aceste 

infrastructuri, tarifele aferente trebuind să figureze separat pe facturi. 
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3. Serviciile suplimentare pot cuprinde: 

(a) curentul pentru tracţiune, tarifele aferente trebuind să figureze pe facturi separat de 

tarifele pentru utilizarea echipamentelor de alimentare electrică, fără a se aduce 

atingere aplicării Directivei 2009/72/CE; 

(b) preîncălzirea trenurilor de călători; 

(c) contracte specifice pentru: 

– controlul transportului mărfurilor periculoase; 

– asistenţă în operarea trenurilor speciale. 

4. Serviciile auxiliare pot conţine: 

(a) accesul la reţelele de telecomunicaţii; 

(b) furnizarea de informaţii suplimentare; 

(c) inspecţia tehnică a materialului rulant; 

(d) servicii de emitere a biletelor în gările pentru călători; 

(e) serviciile de întreţinere capitală furnizate în cadrul infrastructurilor dedicate 

trenurilor de mare viteză sau altor tipuri de material rulant care necesită 

facilităţi specifice. 
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ANEXA III 

Capacitatea financiară 

(menţionată la articolul 20) 

Informaţiile care trebuie furnizate de către întreprinderile care solicită o licenţă, în conformitate cu 

articolul 20, acoperă următoarele aspecte: 

(a) resursele financiare disponibile, inclusiv soldul bancar, provizioane pentru descoperit de 

cont şi împrumuturi; 

(b) fondurile şi activele disponibile cu titlu de garanţie; 

(c) capitalul circulant; 

(d) costurile relevante, inclusiv costurile de achiziţie a vehiculelor, a terenurilor, a clădirilor, a 

instalaţiilor şi a materialului rulant; 

(e) sarcinile instituite asupra activelor unei întreprinderi. 

(f) impozitele şi contribuţiile la asigurările sociale. 
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ANEXA IV 

Conţinutul documentului de referinţă al reţelei 

(menţionat la articolul 27) 

Documentul de referinţă al reţelei menţionat la articolul 27 trebuie să conţină 

următoarele informaţii: 

1. Un capitol care stabileşte natura infrastructurii disponibile pentru întreprinderile feroviare 

şi condiţiile de acces la aceasta. Informaţiile din prezenta secţiune trebuie să fie armonizate 

anual cu registrele de infrastructură feroviară care se publică în conformitate cu 

articolul 35 din Directiva 2008/57/CE sau să facă trimitere la acestea.  

2. Un capitol cu privire la principiile de tarifare şi la tarife. Acesta conţine detalii adecvate 

asupra sistemului de tarifare şi informaţii suficiente asupra tarifelor, precum şi alte 

informaţii relevante referitoare la acces, care se aplică serviciilor enumerate în anexa II, 

asigurate de un singur furnizor. Detaliază metodologia, regulile şi, după caz, baremurile 

utilizate pentru aplicarea articolelor 31-36, atât pentru taxe, cât şi pentru costuri. Conţine 

informaţii asupra modificărilor tarifelor deja stabilite sau prevăzute în următorii cinci ani, 

dacă sunt disponibile. 
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3. Un capitol asupra principiilor şi criteriilor pentru alocarea capacităţilor. Acesta stabileşte 

caracteristicile generale ale capacităţilor de infrastructură disponibile pentru întreprinderile 

feroviare şi orice restricţii în legătură cu utilizarea ei, inclusiv condiţiile probabile pentru 

întreţinerea capacităţilor. De asemenea, specifică procedurile şi termenele limită în legătură 

cu procesul de alocare a capacităţilor. Conţine criteriile speciale utilizate în timpul 

procesului, în special: 

(a) procedurile conform cărora solicitanţii pot cere capacităţi de la 

administratorul infrastructurii; 

(b) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii;  

(c) planificarea proceselor de depunere a cererilor şi de alocare, precum şi procedurile 

care sunt urmate pentru solicitarea de informaţii referitoare la planificare şi 

procedurile de planificare a unor lucrări de întreţinere programate sau neprevăzute; 

(d) principiile care reglementează procedura de coordonare şi sistemul de soluţionare a 

litigiilor disponibil ca parte a acestei proceduri; 

(e) procedurile care trebuie urmate şi criteriile utilizate în situaţia în care infrastructura 

este saturată; 

(f) detalii asupra restricţiilor impuse utilizării infrastructurii; 
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(g) condiţii prin care se ţine seama de nivelurile anterioare de utilizare a capacităţilor în 

determinarea priorităţilor pentru procesul de alocare. 

Descrie amănunţit măsurile luate pentru a se asigura tratamentul adecvat al serviciilor de 

transport de marfă, serviciilor internaţionale, precum şi solicitărilor care se supun 

procedurilor ad hoc. Conţine un formular tipizat pentru cererile de alocare a capacităţilor. 

Administratorul infrastructurii trebuie să publice de asemenea informaţii detaliate 

referitoare la procedurile de alocare a traselor internaţionale. 

4. Un capitol referitor la informaţiile despre licenţa menţionată la articolul 25 din prezenta 

directivă şi la certificatele de siguranţă feroviară emise în conformitate cu 

Directiva 2004/49/CE sau care indică un site web unde aceste informaţii sunt disponibile 

gratuit în format electronic. 

5. Un capitol referitor la informaţiile despre procedurile de soluţionare a litigiilor şi de 

introducere a căilor de atac în chestiuni ce privesc accesul la infrastructura şi serviciile 

feroviare, precum şi sistemul de îmbunătăţire a performanţelor menţionat la articolul 35. 
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6. Un capitol referitor la informaţiile despre accesul la infrastructurile de servicii menţionate 

în anexa II şi despre tarifarea acestora. Operatorii infrastructurilor de servicii care nu se 

află sub controlul administratorului infrastructurii furnizează informaţii despre tarifele 

pentru accesul la infrastructură şi pentru prestarea de servicii, precum şi despre condiţiile 

tehnice de acces pentru includerea în documentul de referinţă al reţelei sau indică un site 

web unde aceste informaţii sunt disponibile gratuit în format electronic. 

7. Un model de acord pentru încheierea acordurilor-cadru între administratorul infrastructurii 

şi un solicitant, în conformitate cu articolul 42. 
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ANEXA V 

Principiile şi parametrii de bază ai acordurilor contractuale 

între autorităţile competente şi administratorii de infrastructură 

(menţionate la articolul 30) 

Acordul de natură contractuală precizează dispoziţiile articolului 30 şi include cel puţin 

următoarele elemente: 

1. domeniul de aplicare al acordului în ceea ce priveşte infrastructura şi infrastructurile de 

servicii, structurat conform anexei II. Acesta vizează toate aspectele administrării 

infrastructurii, inclusiv întreţinerea şi reînnoirea infrastructurii aflate deja în exploatare. 

Dacă este cazul, se poate include şi construcţia de noi infrastructuri; 

2. structura plăţilor sau a fondurilor alocate serviciilor de infrastructură enumerate în 

anexa II, întreţinerii şi reînnoirii şi tratării restanţelor în activitatea de întreţinere şi de 

reînnoire. Dacă este cazul, se poate include şi structura plăţilor sau a fondurilor alocate 

infrastructurilor noi; 

3. obiective de performanţă focalizate pe utilizator, sub forma unor indicatori şi a unor criterii 

de calitate care acoperă elemente precum: 

(a) performanţa feroviară, cum ar fi din punct de vedere al vitezei pe linie şi al 

fiabilităţii, şi satisfacţia clientului;  
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(b) capacitatea reţelei; 

(c) gestionarea activelor; 

(d) volumele de activitate; 

(e) nivelurile de siguranţă; şi 

(f) protecţia mediului; 

4. volumul posibilelor restanţe în activitatea de întreţinere şi activele care urmează a fi 

eliminate din uz şi care, prin urmare, determină fluxuri financiare diferite; 

5. stimulentele menţionate la articolul 30 alineatul (1), cu excepţia celor puse în aplicare prin 

măsuri de reglementare în conformitate cu articolul 30 alineatul (3); 

6. obligaţiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în ceea ce priveşte 

conţinutul şi frecvenţa rapoartelor, inclusiv informaţiile care trebuie publicate anual; 
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7. durata convenită a acordului, care va fi sincronizată şi va corespunde duratei planului de 

afaceri, concesionării sau licenţei administratorului infrastructurii, după caz, şi cadrul şi 

regulile de tarifare stabilite de stat; 

8. reguli de abordare a întreruperilor majore ale operaţiunilor şi a situaţiilor de urgenţă, 

inclusiv planuri de urgenţă şi de reziliere anticipată a acordului de natură contractuală, 

precum şi informarea la timp a utilizatorilor; 

9. măsuri de remediere, care se iau în situaţia în care una din părţi îşi încalcă obligaţiile 

contractuale sau în situaţii excepţionale care afectează disponibilitatea finanţării publice. 

Acestea includ condiţiile şi procedurile de renegociere şi reziliere anticipată. 
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ANEXA VI 

Cerinţe aplicabile costurilor şi tarifelor aferente infrastructurii feroviare 

[menţionate la articolul 32 alineatul (1) şi articolul 35] 

1. Elementele pereche care trebuie avute în vedere de administratorii infrastructurii atunci 

când definesc o listă de segmente de piaţă în vederea introducerii de majorări în sistemul 

de tarifare, în conformitate cu articolul 32 alineatul (1), includ cel puţin următoarele: 

(a) servicii călători/marfă; 

(b) trenuri care transportă mărfuri periculoase/alte mărfuri; 

(c) servicii internaţionale/interne; 

(d) transport combinat/trenuri directe; 

(e) servicii transport de călători urban ori regional/interurban; 

(f) trenuri complete/vagoane separate; 

(g) servicii transport feroviar regulate/ocazionale. 
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2. Sistemul de îmbunătăţire a performanţelor menţionat la articolul 35 trebuie să se axeze pe 

următoarele principii de bază: 

(a) pentru a atinge un nivel convenit al performanţei şi pentru a nu periclita viabilitatea 

economică a unui serviciu, administratorul infrastructurii convine cu solicitanţii 

asupra parametrilor sistemului de îmbunătăţire a performanţelor, în special asupra 

valorii întârzierilor, asupra limitelor plăţilor datorate în temeiul sistemului de 

îmbunătăţire a performanţelor, atât în ceea ce priveşte cursele individuale, cât şi 

totalitatea curselor unei întreprinderi feroviare într-o perioadă dată; 

(b) administratorul infrastructurii comunică întreprinderilor feroviare graficul de 

circulaţie, pe baza căruia se calculează întârzierile, cu cel puţin cinci zile înainte de 

cursă. Administratorul infrastructurii poate aplica o perioadă de preaviz mai redusă 

în caz de forţă majoră sau de modificări tardive ale graficului de circulaţie; 
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(c) toate întârzierile se încadrează într-una din următoarele clase şi subclase 

de întârziere: 

1. gestionarea operării/planificării, imputabilă administratorului infrastructurii 

1.1. compilarea graficului 

1.2. formarea trenului 

1.3. greşeli în procedura de operaţiuni 

1.4. aplicarea eronată a regulilor de prioritate 

1.5. personalul 

1.6. alte cauze 

2. instalaţii de infrastructură imputabile administratorului infrastructurii 

2.1. instalaţii de semnalizare 

2.2. instalaţii de semnalizare la trecerile la nivel 

2.3. echipamente de telecomunicaţii 

2.4. echipamente de alimentare cu energie electrică 
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2.5. linie 

2.6. structuri 

2.7. personalul 

2.8. alte cauze 

3. cauze legate de ingineria civilă, imputabile administratorului infrastructurii 

3.1. lucrări planificate de construcţii 

3.2. neregularităţi în executarea lucrărilor de construcţie 

3.3. restricţii de viteză din cauza liniilor defecte 

3.4. alte cauze 

4. cauze imputabile altor administratori de infrastructură 

4.1. provocate de administratorul de infrastructură anterior 

4.2. provocate de administratorul de infrastructură următor 

5. cauze comerciale imputabile întreprinderii feroviare 

5.1. depăşirea timpului de oprire 

5.2. cererea întreprinderii feroviare 
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5.3. operaţiuni de încărcare 

5.4. neregularităţi la încărcare 

5.5. pregătirea comercială a trenului 

5.6. personalul 

5.7. alte cauze 

6. material rulant imputabil întreprinderii feroviare 

6.1. planificarea turnusului/ reorganizarea turnusului 

6.2. formarea trenului de către întreprinderea feroviară 

6.3. probleme la vagoane (transport călători) 

6.4. probleme la vagoane (transport marfă) 

6.5. probleme care afectează vagoanele, locomotivele şi automotoarele 

6.6. personalul 

6.7. alte cauze 

7. cauze imputabile altor întreprinderi feroviare 

7.1. provocate de întreprinderea feroviară următoare 

7.2. provocate de întreprinderea feroviară anterioară 
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8. cauze externe, neimputabile nici administratorului de infrastructură, nici 

întreprinderii feroviare 

8.1. grevă 

8.2. formalităţi administrative 

8.3. influenţă exterioară 

8.4. efecte meteorologice şi cauze naturale 

8.5. întârziere datorată unor motive exterioare în reţeaua următoare 

8.6. alte cauze 

9. cauze secundare, neimputabile nici administratorului de infrastructură, nici 

întreprinderii feroviare 

9.1. incidente periculoase, accidente şi pericole 

9.2. ocuparea liniei din cauza întârzierii aceluiaşi tren 

9.3. ocuparea liniei din cauza întârzierii altui tren 

9.4. întoarcere 

9.5. legături 

9.6. anchetă suplimentară necesară; 
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(d) oricând este posibil, întârzierile se impută unei singure organizaţii, luându-se în 

seamă atât responsabilitatea pentru provocarea întreruperii, cât şi capacitatea de 

restabilire a condiţiilor normale de trafic; 

(e) la calculul plăţilor se ţine seama de întârzierea medie a serviciilor feroviare care se 

supun unor cerinţe similare de punctualitate; 

(f) administratorul infrastructurii comunică întreprinderilor feroviare un calcul al plăţilor 

datorate în temeiul sistemului de îmbunătăţire a performanţelor, de îndată ce acest 

lucru este posibil. Acest calcul trebuie să înglobeze toate cursele întârziate dintr-o 

perioadă de cel mult o lună; 

(g) fără să aducă atingere căilor de atac existente şi dispoziţiilor de la articolul 56, în 

cazul unor diferende în legătură cu sistemul de îmbunătăţire a performanţelor, se 

pune la dispoziţie un sistem de soluţionare a diferendelor pentru a rezolva rapid astfel 

de situaţii. Acest sistem de soluţionare a diferendelor trebuie să fie imparţial faţă de 

părţile implicate. Dacă se aplică acest sistem, trebuie luată o decizie în termen 

de 10 zile lucrătoare; 

(h) o dată pe an, administratorul infrastructurii publică nivelul mediu anual al 

performanţei serviciilor realizat de întreprinderile feroviare pe baza principalilor 

parametri conveniţi în sistemul de îmbunătăţire a performanţelor. 
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ANEXA VII 

Calendarul procesului de alocare 

(menţionat la articolul 43) 

1. Graficul de circulaţie este stabilit o dată la un an calendaristic. 

2. Modificarea graficului de circulaţie se realizează la miezul nopţii, în a doua sâmbătă din 

luna decembrie. În cazul în care o modificare sau o ajustare se face după trecerea iernii, în 

special pentru a ţine cont, după caz, de modificările în mersul de tren al traficului regional 

de călători, aceasta va avea loc la miezul nopţii, în a doua sâmbătă din luna iunie, precum 

şi, la nevoie, în alte momente dintre aceste date. Gestionarii infrastructurii pot conveni date 

diferite şi, în acest caz, ei informează Comisia dacă traficul internaţional riscă să 

fie perturbat. 

3. Ultima zi de primire a cererilor pentru capacităţile care trebuie incluse în graficul de 

circulaţie nu poate depăşi 12 luni înainte de intrarea în vigoare a graficului de circulaţie. 

4. Cel mult cu 11 luni înaintea intrării în vigoare a graficului de circulaţie, administratorii 

infrastructurii, în colaborare cu ceilalţi administratori de infrastructură relevanţi, se asigură 

că au fost stabilite trasele internaţionale provizorii. Administratorii infrastructurii se 

asigură că aceste trase provizorii sunt respectate cât mai repede posibil în timpul 

procedurilor ulterioare. 

5. La cel mult patru luni de la termenul limită de predare a ofertelor de către solicitanţi, 

administratorul infrastructurii pregăteşte un proiect de grafic de circulaţie. 
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ANEXA VIII 

Informaţiile contabile care trebuie transmise la cerere organismului de reglementare 

[menţionate la articolul 56 alineatul (12)] 

1. Separarea contabilă 

(a) conturi de profit şi pierderi şi bilanţuri contabile separate pentru activităţile de 

administrare a transportului de marfă, a transportului de călători şi a infrastructurii;  

(b) informaţii detaliate despre sursele individuale, utilizările fondurilor publice şi alte 

forme de compensare, într-o manieră transparentă şi detaliată, cuprinzând inclusiv o 

prezentare detaliată a fluxurilor de numerar ale întreprinderilor, pentru a determina 

modul în care au fost cheltuite aceste fonduri publice sau alte forme de compensare; 

(c) categorii de costuri şi profit, permiţând să se determine dacă au existat subvenţii 

încrucişate între aceste activităţi diferite, conform cerinţelor organismului 

de reglementare; 

(d) metodologia utilizată la repartizarea costurilor între diferite activităţi; 

(e) în cazul în care întreprinderea reglementată face parte dintr-o structură de grup, 

detalii complete ale plăţilor efectuate între întreprinderi. 
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2. Monitorizarea tarifelor de acces la calea ferată 

(a) diferitele categorii de costuri, prezentând în special informaţii suficiente despre 

costurile marginale/directe ale diferitelor servicii sau grupe de servicii, pentru a 

permite monitorizarea tarifelor de infrastructură; 

(b) suficiente informaţii pentru a permite monitorizarea tarifelor individuale plătite 

pentru servicii (sau grupe de servicii); la cererea organismului de reglementare, 

aceste informaţii trebuie să conţină date referitoare la volumele serviciilor 

individuale, la preţurile serviciilor individuale şi la veniturile totale aferente 

serviciilor individuale plătite de clienţii interni şi externi; 

(c) costurile şi veniturile aferente serviciilor individuale (sau grupelor de servicii) cu 

ajutorul unei metodologii pertinente, conform cerinţelor organismului de 

reglementare, prin care să se identifice preţurile potenţial anticoncurenţiale (subvenţii 

încrucişate, preţuri de ruinare şi preţuri excesive). 
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3. Indicarea performanţei financiare 

(a) o declaraţie de performanţă financiară; 

(b) o declaraţie sumară de cheltuieli;  

(c) o declaraţie de cheltuieli de întreţinere; 

(d) o declaraţie de cheltuieli de operare; 

(e) o declaraţie de venit; 

(f) note justificative care dezvoltă şi explică declaraţiile, după caz. 
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ANEXA IX 

Partea A 

Directive abrogate şi lista modificărilor ulterioare 

(menţionate la articolul 65) 

Directiva 91/440/CEE a Consiliului 

(JO L 237, 24.8.1991, p. 25) 

 

Directiva 2001/12/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

(JO L 75, 15.3.2001, p. 1) 

 

Directiva 2004/51/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

(JO L 164, 30.4.2004, p. 164) 

 

Directiva 2006/103/CE a Consiliului 

(JO L 363, 20.12.2006, p. 344) 

Numai punctul B din anexă 

Directiva 2007/58/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

(JO L 315, 3.12.2007, p. 44) 

Numai articolul 1 

Directiva 95/18/CE a Consiliului 

(JO L 143, 27.6.1995, p. 70) 

 

Directiva 2001/13/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

(JO L 75, 15.3.2001, p. 26) 
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Directiva 2004/49/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

(JO L 164, 30.4.2004, p. 44) 

Numai articolul 29 

Directiva 2001/14/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

(JO L 75, 15.3.2001, p. 29) 

 

Decizia 2002/844/CE a Comisiei 

(JO L 289, 26.10.2002, p. 30) 

 

Directiva 2004/49/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

(JO L 164, 30.4.2004, p. 44) 

Numai articolul 30 

Directiva 2007/58/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

(JO L 315, 3.12.2007, p. 44) 

Numai articolul 2 
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Partea B 

Lista termenelor de transpunere în dreptul intern 

(menţionată la articolul 65) 

Directiva Data limită de transpunere 

91/440/CEE 1 ianuarie 1993 

95/18/CE 27 iunie 1997 

2001/12/CE 15 martie 2003 

2001/13/CE 15 martie 2003 

2001/14/CE 15 martie 2003 

2004/49/CE 30 aprilie 2006 

2004/51/CE 31 decembrie 2005 

2006/103/CE 1 ianuarie 2007 

2007/58/CE 4 iunie 2009 
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ANEXA X 

Tabel de corespondenţă 

Directiva 91/440/CEE  Directiva 95/18/CE Directiva 2001/14/CE Prezenta directivă 

Articolul 2 

alineatul (1) 

Articolul 1 

alineatul (1)  

Articolul 1 

alineatul (1) 

primul paragraf  

Articolul 1 alineatul (1) 

  Articolul 1 

alineatul (2) 

Articolul 1 alineatul (2) 

Articolul 2 

alineatul (2) 

  Articolul 2 alineatul (1) 

 Articolul 1 

alineatul (2) 

 Articolul 2 alineatul (2) 

  Articolul 1 

alineatul (3) 

Articolul 2 alineatul (3) 

   Articolul 2 

alineatele (4) – (9) 

Articolul 2 

alineatul (4) 

  Articolul 2 alineatul (10) 

   Articolul 2 alineatul (11) 

Articolul 3   Articolul 3 punctele 1-8 

   Articolul 3 punctele 9-13 

 Articolul 2 literele (b) 

şi (c) 

 Articolul 3 punctele 14 

şi 15 
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Directiva 91/440/CEE  Directiva 95/18/CE Directiva 2001/14/CE Prezenta directivă 

   Articolul 3 punctele 16 

şi 17 

  Articolul 2 Articolul 3 

punctele 18-28 

   Articolul 3 punctele 29 

şi 30 

Articolul 4   Articolul 4 

Articolul 5   Articolul 5 

alineatele (1)-(3) 

   Articolul 5 alineatul (4) 

Articolul 6 

alineatele (1) şi (2) 

  Articolul 6 alineatele (1) 

şi (2)  

Articolul 9 

alineatul (4) 

  Articolul 6 alineatul (3) 

Articolul 6 alineatul (1) 

paragraful al doilea  

  Articolul 6 alineatul (4)  

Articolul 6 

alineatul (3) şi 

anexa II 

  Articolul 7 alineatul (1) 

  Articolul 4 

alineatul (2) şi 

articolul 14 

alineatul (2) 

Articolul 7 alineatul (2) 

Articolul 7 

alineatele (1), (3) şi (4) 

  Articolul 8 

alineatele (1), (2) şi (3) 
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Directiva 91/440/CEE  Directiva 95/18/CE Directiva 2001/14/CE Prezenta directivă 

  Articolul 6 

alineatul (1) 

Articolul 8 alineatul (4) 

Articolul 9 

alineatele (1) şi (2) 

  Articolul 9 alineatele (1) 

şi (2)  

Articolul 10 

alineatele (3) şi (3a) 

  Articolul 10 

alineatele (1) şi (2) 

Articolul 10 

alineatul (3b) 

  Articolul 11 

alineatele (1), (2) şi (3)  

   Articolul 11 alineatul (4)  

Articolul 10 

alineatele (3c) şi (3e) 

  Articolul 11 

alineatele (5) şi (6)  

Articolul 10 

alineatul (3f) 

  Articolul 12 

alineatele (1) – (4) 

   Articolul 12 alineatul (5) 

  Articolul 5 Articolul 13 

   Articolul 14 

Articolul 10b   Articolul 15  

 Articolul 3  Articolul 16 

 Articolul 4 

alineatele (1) – (4) 

 Articolul 17 

alineatele (1) – (4)  

 Articolul 5  Articolul 18 

 Articolul 6  Articolul 19 
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Directiva 91/440/CEE  Directiva 95/18/CE Directiva 2001/14/CE Prezenta directivă 

 Articolul 7 

alineatul (1) 

 Articolul 20 alineatul (1) 

 Anexă, partea I, 

punctul 1 

 Articolul 20 alineatul (2) 

   Articolul 20 alineatul (3) 

 Articolul 8  Articolul 21 

 Articolul 9  Articolul 22 

 Articolul 4 

alineatul (5) 

 Articolul 23 alineatul (1) 

 Articolul 10  Articolul 23 

alineatele (2) şi (3) 

 Articolul 11  Articolul 24 

 Articolul 15  Articolul 25 

  Articolul 1 alineatul 

(1) al doilea paragraf  

Articolul 26 

  Articolul 3 Articolul 27 

Articolul 10 

alineatul (5) 

  Articolul 28 

  Articolul 4 alineatele 

(1), (3), (4), (5) şi (6) 

Articolul 29 

  Articolul 6 

alineatele (2) – (5) 

Articolul 30 

  Articolul 7 Articolul 31 
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Directiva 91/440/CEE  Directiva 95/18/CE Directiva 2001/14/CE Prezenta directivă 

  Articolul 8 Articolul 32 

  Articolul 9 Articolul 33 

  Articolul 10 Articolul 34 

  Articolul 11 Articolul 35 

  Articolul 12 Articolul 36 

   Articolul 37 

  Articolul 13 Articolul 38 

  Articolul 14 

alineatele (1) şi (3) 

Articolul 39 

  Articolul 15 Articolul 40 

  Articolul 16 Articolul 41 

  Articolul 17 Articolul 42 

  Articolul 18 Articolul 43 

  Articolul 19 Articolul 44 

  Articolul 20 

alineatele (1), (2) 

şi (3)  

Articolul 45 

alineatele (1), (2) şi (3)  

   Articolul 45 alineatul (4) 
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Directiva 91/440/CEE  Directiva 95/18/CE Directiva 2001/14/CE Prezenta directivă 

  Articolul 20 

alineatul (4)  

Articolul 45 alineatul (5) 

  Articolul 21 Articolul 46 

  Articolul 22 Articolul 47 

  Articolul 23 Articolul 48 

  Articolul 24 Articolul 49 

  Articolul 25 Articolul 50 

  Articolul 26 Articolul 51 

  Articolul 27 Articolul 52 

  Articolul 28 Articolul 53 
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alineatul (1) 

Articolul 55 

  Articolul 30 

alineatul (2) 

Articolul 56 alineatul (1) 
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Articolul 12   Articolul 58 

Articolul 14a  Articolul 33 

alineatele (1), (2) 

şi (3) 

Articolul 59 
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  Articolul 34 

alineatul (2) 

Articolul 61 

Articolul 11a  Articolul 35 

alineatele (1), (2) 

şi (3) 

Articolul 62 

Articolul 10 

alineatul (9) 

  Articolul 63 
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   Articolul 65 

 Articolul 17 Articolul 39 Articolul 66 

Articolul 16 Articolul 18 Articolul 40 Articolul 67 
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