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REGULAMENTO (UE) 2016/…

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1192/69 do Conselho

relativo às regras comuns para a normalização

de contas das empresas de caminho de ferro

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os 

artigos 91.º e 109.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2,

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário3,

1 JO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
2 JO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
3 Posição do Parlamento Europeu de 26 de fevereiro de 2014 (ainda não publicada no Jornal 

Oficial) e posição do Conselho em primeira leitura de 17 de outubro de 2016 (ainda não 
publicada no Jornal Oficial). Posição do Parlamento Europeu de … (ainda não publicada no 
Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) O Regulamento (CEE) n.º 1192/69 do Conselho1 autoriza os Estados-Membros a 

compensarem 40 empresas de caminho de ferro, nele enumeradas, por encargos que as 

empresas de outros modos de transporte não têm de suportar. A correta aplicação das 

regras de normalização permite que os Estados-Membros fiquem dispensados da obrigação 

de notificação aplicável aos auxílios estatais.

(2) Foram adotados vários atos jurídicos da União que abriram à concorrência os mercados 

ferroviários de mercadorias e os mercados ferroviários internacionais de passageiros e 

definiram, no quadro da Diretiva 2012/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho2, um 

conjunto de princípios fundamentais, incluindo: as empresas ferroviárias devem ser geridas 

segundo os princípios que regem as empresas comerciais; as entidades responsáveis pela 

repartição da capacidade e pela tarifação da infraestrutura ferroviária devem ser 

organicamente distintas das entidades que exploram serviços ferroviários, e as contas 

respetivas devem ser separadas; as empresas ferroviárias licenciadas segundo os critérios 

estabelecidos pela União devem ter acesso à infraestrutura ferroviária numa base equitativa 

e não discriminatória; e os gestores de infraestruturas podem beneficiar de financiamentos 

do Estado.

(3) O Regulamento (CEE) n.º 1192/69 não é congruente nem compatível com as medidas 

legislativas atualmente em vigor. Em particular, no contexto de um mercado liberalizado, 

em que as empresas ferroviárias concorrem diretamente com as empresas de caminho de 

ferro enumeradas no regulamento, já não se justifica tratar estes dois grupos de modo 

diferente.

1 Regulamento (CEE) n.º 1192/69 do Conselho, de 26 de junho de 1969, relativo às regras 
comuns para a normalização de contas das empresas de caminho de ferro (JO L 156 
de 28.6.1969, p. 8).

2 Diretiva 2012/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, 
que estabelece um espaço ferroviário europeu único (JO L 343 de 14.12.2012, p. 32).
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(4) A fim de eliminar incongruências na ordem jurídica da União e de contribuir para a 

simplificação, mediante a supressão de um ato jurídico que se tornou obsoleto, é, por 

conseguinte, conveniente revogar o Regulamento (CEE) n.º 1192/69.

(5) Os Estados-Membros podem pagar compensações pelas despesas suportadas com 

instalações de cruzamento com base no artigo 8.º da Diretiva 2012/34/UE. No entanto, 

podem precisar de tempo para alterar a sua legislação nacional e as suas disposições 

administrativas para terem em conta a revogação do Regulamento (CEE) n.º 1192/69. Por 

conseguinte, esta revogação não deverá ter efeitos imediatos nos casos abrangidos pelo 

anexo IV do Regulamento (CEE) n.º 1192/69,

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
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Artigo 1.º

O Regulamento (CEE) n.º 1192/69 é revogado, com exceção das disposições que se aplicam à 

normalização das contas nos casos da categoria IV abrangidos pelo anexo IV desse regulamento. 

Essas disposições continuam a aplicar-se até 31 de dezembro de 2017.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos 

os Estados-Membros.

Feito em …,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 30 de janeiro de 1013, a Comissão enviou ao Conselho uma proposta de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1192/69 do 

Conselho, relativo às regras comuns para a normalização de contas das empresas de caminho 

de ferro1.

2. Esta proposta faz parte do chamado "quarto pacote ferroviário" e foi apresentada juntamente 

com mais cinco propostas. Para as negociações, as propostas foram tratadas em dois grupos, 

um pilar técnico e um pilar de mercado. A presente proposta faz parte do pilar de mercado.

3. O Comité Económico e Social emitiu parecer sobre a proposta em 10 de julho de 2013, e o 

Comité das Regiões em 8 de outubro de 2013.

4. O Parlamento Europeu adotou o seu parecer em primeira leitura em 26 de fevereiro de 2014.

5. A 3 de dezembro de 2014, o Conselho (Transportes, Telecomunicações e Energia) chegou a 

acordo ("orientação geral")2 sobre a proposta que revoga o Regulamento n.º 1192/69.

6. Em 19 de abril de 2016, chegou-se a acordo com o Parlamento Europeu sobre uma versão de 

compromisso.

7. Em 20 de setembro de 2016, o Conselho chegou a acordo político3 sobre o referido texto de 

compromisso.

8. Tomando em consideração os acordos acima referidos, e após revisão jurídico-linguística, o 

Conselho adotou a sua posição em primeira leitura a 17 de outubro de 2016, em conformidade 

com o processo legislativo ordinário estabelecido no artigo 294.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia.

1 JO L 156 de 28.6.1969, p. 8
2 Ver 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037
3 Ver 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059
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II. OBJETIVO

9. Esta proposta tem por único objetivo revogar um regulamento do Conselho que se tornou 

obsoleto, porquanto adotado quando as organizações prestadoras de serviços ferroviários 

asseguravam o cumprimento de certas responsabilidades do setor público. O referido 

regulamento constituía o quadro normativo para a compensação dos custos e benefícios 

decorrentes do cumprimento dessas mesmas responsabilidades.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO DO CONSELHO EM PRIMEIRA LEITURA

10. O Conselho considera que o Regulamento (CEE) n.º 1192/69 deixou de ser compatível com a 

organização moderna do setor ferroviário. No entanto, está ciente de que o quadro normativo 

do regulamento continua a ser utilizado, nomeadamente para compensação de custos 

relacionados com certas instalações de passagens de nível. Justifica-se, pois, prever um 

período de transição para a compensação dos custos de passagens de nível, tendo em vista 

uma transição harmoniosa para o novo sistema.

IV. CONCLUSÃO

11. A posição do Conselho em primeira leitura reflete o compromisso acordado entre o Conselho 

e o Parlamento Europeu, com o apoio da Comissão.

12. Este compromisso foi confirmado por carta enviada pelo Presidente da Comissão dos 

Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu ao Presidente do Comité de Representantes 

Permanentes (1.ª Parte), com data de 13 de julho de 2016.

13. A posição do Conselho tem inteiramente em consideração a proposta da Comissão e as 

alterações propostas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura. O Conselho entende, pois, 

que a sua posição em primeira leitura representa um compromisso equilibrado.
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NOTA PONTO "I/A" 
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para : Comité  de  Representantes  Permanentes /Conse lho 
Assunto: Proje to de  regulamento do Parlamento Europeu e  do Conse lho que  revoga  
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- Adoção da  pos ição do Conse lho em primeira  le itura  e  da  nota  jus tificativa  
do Conse lho 

 

1. Em 31 de janeiro de 2013, a Comissão enviou ao Conselho a proposta em epígrafe1, baseada 

nos artigos 91.º e 109.º do TFUE.

2. O Comité Económico e Social Europeu emitiu parecer em 10 de julho de 20132. O Comité das 

Regiões emitiu parecer em 8 de outubro de 20133.

3. O Parlamento Europeu adotou a sua posição em primeira leitura em 26 de fevereiro de 20144.

1 Doc. 6015/13.
2 JO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
3 JO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
4 Doc. 6830/14.
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4. Na sua 3484.ª reunião, realizada em 29 de setembro de 2016, o Conselho dos Assuntos Gerais 

chegou a acordo político quanto à posição do Conselho em primeira leitura sobre o 

regulamento em epígrafe1.

5. Convida-se o Comité de Representantes Permanentes a sugerir ao Conselho que adote, como 

ponto "A" da ordem do dia de uma próxima reunião, a posição do Conselho em primeira 

leitura, constante do documento 11197/16, bem como a nota justificativa constante do 

documento 11197/16 ADD 1.

1 Nos termos da carta enviada em 13 de julho de 2016 pelo Presidente da Comissão dos 
Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu ao Presidente do Coreper, o Parlamento 
Europeu deverá, em segunda leitura, aprovar a posição do Conselho em primeira leitura, 
sem alterações.
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 

 

em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia 

 

relativa à 

posição do Conselho sobre a adoção de um Regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1192/69 do Conselho relativo às regras 

comuns para a normalização de contas das empresas de caminho de ferro 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

1. CONTEXTO 

Em 30 de janeiro de 2013, a Comissão adotou um pacote global de seis propostas legislativas 

com o objetivo de aumentar a qualidade e a oferta dos serviços ferroviários na Europa. 

Para tornar o caminho de ferro uma escolha mais aliciante para os passageiros e incentivar a 

transferência modal é necessário melhorar a qualidade do serviço e a eficiência. Os 

financiamentos públicos limitados podem ser mais bem rentabilizados e pode obter-se uma 

maior sustentabilidade. 

O pacote visa igualmente promover a inovação no setor ferroviário da UE, para que este 

corresponda às expectativas dos utentes. Fá-lo por três vias distintas, mas interligadas: 

(1) abertura do mercado nacional de transporte de passageiros à concorrência e 

obrigatoriedade de concurso para os contratos de serviço público; 

(2) reforço da independência dos gestores de infraestrutura, para que estes controlem 

todas as funções nevrálgicas da rede ferroviária, e acesso equitativo de todos ao 

caminho de ferro; 

(3) reforço do papel da Agência Ferroviária da União Europeia, tornando-a o «balcão 

único» para a emissão de autorizações de colocação de veículos no mercado e de 

certificados para operadores, válidos em toda a UE. 

 

Data da proposta enviada ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2013) 26 final — 2013/0013 COD): 

 

 

31 de janeiro de 2013  

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu:   

11 de julho de 2013 

Data do parecer do Comité das Regiões:  8 de outubro de 2013 

Data da posição do Parlamento Europeu em primeira leitura:  26 de fevereiro de 

2014 
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Data de adoção da posição do Conselho: 17 de outubro de 2016 

2. OBJETIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

O objetivo geral da proposta da Comissão de revogar o Regulamento (CEE) n.º 1192/69 do 

Conselho, relativo às regras comuns para a normalização de contas das empresas de caminho 

de ferro consiste em eliminar incongruências na ordem jurídica da UE e, em consonância com 

os objetivos do programa REFIT da Comissão, contribuir para a simplificação, revogando um 

ato jurídico que se tornou obsoleto. 

O Regulamento (CEE) n.º 1192/69 («regulamento») não é coerente nem compatível com as 

medidas legislativas vigentes, por várias razões: 

 Como as empresas ferroviárias têm de ser geridas segundo os princípios que regem 

as empresas comerciais, não são autorizadas compensações pagas pelo Estado para 

as despesas com seguros, pensões ou outras despesas de exploração (exceto a 

compensação pela prestação de serviços públicos). Além de consagrado 

genericamente pelas regras do Tratado em matéria de auxílios estatais, este princípio 

é especificamente estabelecido nas orientações relativas aos auxílios estatais às 

empresas de transporte ferroviário (2008/C 184/07). 

 A lista que enumera as empresas ferroviárias elegíveis para compensação ao abrigo 

do regulamento e as categorias de compensação que este estabelece pressupõem a 

integração da gestão da infraestrutura na atividade das empresas ferroviárias, o que 

não se coaduna com o princípio da separação das funções essenciais e da 

contabilidade. 

 Ao abrigo do regulamento, apenas 40 empresas ferroviárias são elegíveis para 

compensação. Aquando da sua adoção, tal não se afigurava problemático, uma vez 

que as empresas tradicionais concorriam apenas com outros modos de transporte e 

não com outras empresas ferroviárias. Porém, no contexto de um mercado 

liberalizado, em que as empresas ferroviárias concorrem diretamente com os 

monopólios tradicionais, a atribuição de uma compensação financeira 

exclusivamente a determinadas empresas ferroviárias já não se justifica. Se (em 

resultado do regulamento) as condições financeiras forem diferentes para as 

empresas ferroviárias, não ficam asseguradas condições de acesso não-

discriminatórias para os novos operadores. Estes poderão, por exemplo, ter 

dificuldade em atrair pessoal das empresas tradicionais, uma vez que estas poderão 

oferecer condições de reforma mais favoráveis graças a subsídios auferidos ao abrigo 

do regulamento. 

 Apenas os pagamentos compensatórios a título da categoria IV estabelecida no 

Regulamento (despesas suportadas com passagens de nível) são compatíveis com a 

legislação em vigor. Estes pagamentos correspondem a despesas associadas às 

funções do gestor da infraestrutura, o qual pode beneficiar de financiamentos do 

Estado ao abrigo do artigo 8.º da Diretiva 2012/34/UE. Por conseguinte, as 

disposições do regulamento relativas aos pagamentos a título da categoria IV são 

igualmente redundantes. 

 3. OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO DO CONSELHO 

A posição em primeira leitura adotada pelo Conselho em 17 de outubro de 2016 apoia os 

principais objetivos da proposta da Comissão, embora o Conselho tenha acordado em adiar a 
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revogação das disposições do regulamento aplicáveis à normalização das contas relativas à 

classe IV, tal como previsto no anexo IV do regulamento. Continuam, pois, a ser aplicadas até 

31 de dezembro de 2017. 

4. CONCLUSÃO 

A Comissão aprova a posição adotada pelo Conselho, o que permite, pois, ao Parlamento 

Europeu adotar o texto definitivo em segunda leitura. Com efeito, a Comissão considera que a 

adoção simultânea dos pilares comercial e técnico maximizaria os benefícios para a qualidade 

do serviço, a eficiência e a competitividade do setor ferroviário. 
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