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Conteúdo 
 
A presente nota fornece informações sobre as entidades reguladoras do 
sector ferroviário criadas pelos Estados-Membros nos termos da 
Directiva 2001/14/CE. Em seguida examina os diferentes modelos 
reguladores em vigor nos vários Estados-Membros e o efeito da 
regulação no mercado ferroviário europeu. 
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SÍNTESE 
 

A presente nota informativa fornece uma análise da eficácia das entidades reguladoras 
criadas pelos Estados-Membros em resposta à Directiva 2001/14/CE. O seu objectivo é 
informar o debate parlamentar e a votação sobre a reformulação do primeiro pacote 
ferroviário proporcionando uma panorâmica do quadro institucional da regulação nos 
diferentes Estados-Membros e pronunciando-se sobre a independência das entidades 
reguladoras (ER) e os recursos à sua disposição. Além disso, ela examina os diferentes 
modelos reguladores em vigor e o efeito da regulação nos mercados ferroviários. 
 
Desde a década de 1990, tem vindo a ser gradualmente introduzido um amplo quadro 
legislativo destinado a promover a abertura do mercado e a melhorar a competitividade dos 
caminhos-de-ferro da Europa. O primeiro pacote ferroviário de 2001 visava permitir o 
acesso não discriminatório à Rede Transeuropeia de Transporte (RTE-T). Previa, 
nomeadamente, a instituição de uma ER em cada Estado-Membro, cuja principal função 
seria assegurar o acesso equitativo e não discriminatório à rede e aos serviços ferroviários. 
O artigo 30.º da Directiva 2001/14/CE exige que a ER seja independente do gestor da 
infra-estrutura, dos operadores ferroviários e dos organismos de tarifação e de repartição 
de capacidade de cada Estado-Membro.  
 
A natureza e as características das ER variam entre os Estados-Membros, sendo que 
algumas são organizações autónomas, outras fazem parte de organismos independentes 
mais amplos e algumas pertencem a um ministério nacional. O poder efectivo de uma ER 
para controlar eficazmente o mercado ferroviário e fazer aplicar as suas decisões depende, 
em parte, do seu grau de independência. Para que as empresas de transporte ferroviário 
tenham um acesso não discriminatório à infra-estrutura, a regulação independente deve 
ser acompanhada de uma estrutura industrial adequada.  
 
Em 17 de Setembro de 2010, a Comissão Europeia adoptou um projecto de proposta de 
alteração das directivas do primeiro pacote ferroviário. O debate em curso no Parlamento 
Europeu sobre a proposta de uma nova directiva demonstrou que o papel das ER enquanto 
supervisoras do mercado ferroviário deve ser reforçado.  
 
Impõe-se claramente um reforço da legislação existente para melhor garantir a 
independência das ER, acompanhado de disposições que assegurem que as ER sejam 
dotadas de recursos e de competências adequados, reconhecendo que a necessidade de 
intervenção e de fiscalização reguladoras pode variar entre os Estados-Membros.  
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 A eficácia das ER varia significativamente entre os Estados-Membros, uma vez 
que cada entidade possui características diferentes em termos de competências, de 
recursos financeiros e de pessoal. Os modelos organizacionais estabelecidos são 
diversificados.  

 Impõe-se claramente um reforço da legislação existente para melhor garantir a 
independência das ER.   

 As futuras disposições legislativas devem reconhecer a necessidade de as ER 
funcionarem independentemente do governo, em particular nos casos em que 
este último tenha um interesse directo em organizações ferroviárias nacionais 
específicas.   

 Quaisquer alterações legislativas devem ter em conta a necessidade de assegurar 
que as ER sejam dotadas de recursos e de competências adequados, 
reconhecendo que a necessidade de intervenção e de fiscalização reguladoras pode 
variar entre os Estados-Membros. 

 


