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Alteração 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Na última década, o crescimento do 
tráfego ferroviário de passageiros não foi 
suficiente para aumentar a quota de 
mercado deste modo de transporte 
relativamente aos modos de transporte 
rodoviário e aéreo. Essa quota de mercado, 
que na União Europeia ascende a 6 %, 
manteve-se relativamente estável. Os 
serviços de transporte ferroviário de 
passageiros não conseguiam acompanhar a 
evolução das necessidades em termos de 
disponibilidade e qualidade.

(1) Na última década, o crescimento do 
tráfego ferroviário de passageiros não foi 
suficiente para aumentar a quota de 
mercado deste modo de transporte 
relativamente aos modos de transporte 
rodoviário e aéreo. Essa quota de mercado, 
que na União Europeia ascende a 6 %, 
manteve-se relativamente estável. Os 
serviços de transporte ferroviário de 
passageiros não conseguiam acompanhar a 
evolução das necessidades em termos de 
disponibilidade e qualidade. Todavia, os 
países que abriram os seus mercados à 
concorrência mediante uma combinação 
de direitos de acesso e de obrigações de 
serviço público registaram um aumento 
do número de postos de trabalho e do 
número de quilómetros por passageiro, 
que criou novas oportunidades de 
emprego no setor ferroviário. 

Or. en

Alteração 34
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O mercado dos serviços de transporte 
ferroviário internacional de passageiros da 
União foi aberto à concorrência desde 
2010. Além disso, alguns 
Estados-Membros abriram os seus serviços 

(2) O mercado dos serviços de transporte 
ferroviário internacional de passageiros da 
União foi aberto à concorrência desde 
2010. Além disso, alguns 
Estados-Membros abriram os seus serviços 
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nacionais de transporte de passageiros à 
concorrência, mediante a introdução de 
direitos de acesso ou da adjudicação dos 
contratos de serviço público com base em 
concursos, ou de uma combinação de 
ambas as modalidades.

nacionais de transporte de passageiros à 
concorrência, mediante a introdução de 
direitos de acesso ou da adjudicação dos 
contratos de serviço público com base em 
concursos, ou de uma combinação de 
ambas as modalidades, em conformidade 
com o Protocolo n.º 26 do TFUE.

Or. en

Alteração 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A fim de garantir aos passageiros 
um serviço de elevada qualidade e, 
simultaneamente, de atingir os objetivos 
da política de transportes públicos de 
passageiros, os direitos de acesso deverão 
constituir a regra e ser coordenados com 
a obrigatoriedade de adjudicação de 
contratos de serviço público.

Or. en

Justificação

As atividades de acesso livre baseiam-se apenas nos resultados comerciais e na satisfação 
dos passageiros, podendo, assim, prestar um serviço de alta qualidade.

Alteração 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A adjudicação por ajuste direto de 
contratos de serviço público deve 
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restringir-se a condições específicas, 
nomeadamente ao risco de perturbações 
na prestação de serviços, e, por 
conseguinte, estar limitada no tempo.

Or. en

Justificação

A adjudicação por ajuste direto deve ser a exceção e não a regra.

Alteração 37
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É necessário que, quando as 
autoridades competentes organizam os seus 
serviços de transporte público de 
passageiros, assegurem que as obrigações 
de serviço público e o âmbito geográfico 
dos contratos de serviço público são 
adequados, necessários e proporcionais 
para atingir os objetivos da política de 
transporte público de passageiros no seu 
território. Esta política deve ser descrita em 
planos de transportes públicos que deixem 
margem para recorrer a soluções de 
transporte baseadas no mercado. Há que 
tornar o processo de definição dos planos 
de transporte público e das obrigações de 
serviço público transparente para as partes 
interessadas pertinentes, incluindo os 
potenciais participantes no mercado.

(4) É necessário que, quando as 
autoridades competentes organizam os seus 
serviços de transporte público de 
passageiros, assegurem que as obrigações 
de serviço público e o âmbito geográfico 
dos contratos de serviço público são 
adequados, necessários e proporcionais 
para atingir os objetivos da política de 
transporte público de passageiros no seu 
território e que os objetivos sociais 
estabelecidos no TUE, na Carta dos 
Direitos Fundamentais, no Protocolo n.º 
26 do TFUE e na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência são respeitados. Esta política 
deve ser descrita em planos de transportes 
públicos intermodais que deixem margem 
para recorrer a soluções de transporte
baseadas nas necessidades dos 
passageiros, nomeadamente das famílias, 
dos idosos e das pessoas com deficiência. 
Há que tornar o processo de definição dos 
planos de transporte público intermodais e 
das obrigações de serviço público 
transparente para as partes interessadas 
pertinentes, incluindo os potenciais 
participantes no mercado, bem como 
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integrá-los numa dimensão económica, 
social e ecológica.

Or. en

Alteração 38
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para assegurar um financiamento em 
bases sólidas que permita cumprir os 
objetivos dos planos de transportes 
públicos, as autoridades competentes 
necessitam de conceber obrigações de 
serviço público destinadas a atingir os 
objetivos de transporte público de uma 
forma eficaz em termos de custos, tendo 
em conta a compensação do efeito 
financeiro líquido dessas obrigações, e de 
garantir a sustentabilidade financeira a 
longo prazo dos serviços de transporte 
público prestados no âmbito de contratos 
de serviço público.

(5) Para assegurar um financiamento em 
bases sólidas que permita cumprir os 
objetivos dos planos de transportes 
públicos, as autoridades competentes 
necessitam de conceber obrigações de 
serviço público destinadas a atingir os 
objetivos de transporte público de uma 
forma eficaz em termos de custos e de 
qualidade, tendo em conta a compensação 
do efeito financeiro líquido dessas 
obrigações, e de garantir a sustentabilidade 
financeira a longo prazo dos serviços de 
transporte público prestados no âmbito de 
contratos de serviço público.

Or. en

Alteração 39
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os concursos públicos baseados no 
preço mais baixo contribuem para o 
dumping social, frequentemente 
associado às propostas mais baratas, que 
permitem economizar à custa dos 
trabalhadores: salários mais baixos, 
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horários de trabalho mais longos, menos 
pessoal. Para garantir que o concurso 
público não se baseie no preço mais 
baixo, mas sim em critérios de qualidade, 
e para ter em conta as especificidades 
nacionais, a modalidade dos 
procedimentos de concurso público deve 
ser deixada ao livre arbítrio dos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Cumpre preservar a liberdade de as autoridades competentes poderem escolher entre a 
adjudicação por ajuste direto ou um concurso.

Alteração 40
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Importa garantir que a eficácia em 
termos de custos não seja atingida a 
expensas da qualidade do serviço prestado 
ou das condições laborais dos 
trabalhadores; para tal, há que incluir 
critérios sociais no processo de 
adjudicação.

Or. en

Alteração 41
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É particularmente importante que as (6) É particularmente importante que as 
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autoridades competentes cumpram estes 
critérios relativos às obrigações de serviço 
público e ao âmbito dos contratos de 
serviço público para o mercado de 
transporte público ferroviário de 
passageiros funcionar bem, porque é 
necessário coordenar devidamente as 
atividades de transporte de acesso livre 
com as sujeitas aos ditos contratos. Por 
esse motivo, a entidade reguladora 
independente do setor ferroviário deverá 
assegurar que este processo é corretamente 
aplicado e transparente.

autoridades competentes cumpram estes 
critérios relativos às obrigações de serviço 
público e ao âmbito dos contratos de 
serviço público para o mercado de 
transporte público ferroviário de 
passageiros funcionar bem, satisfazer as 
necessidades dos passageiros e, 
simultaneamente, respeitar os direitos dos 
trabalhadores do setor, porque é 
necessário coordenar devidamente as 
atividades de transporte de acesso livre 
com as sujeitas aos ditos contratos. Por 
esse motivo, a entidade reguladora 
independente do setor ferroviário deverá 
assegurar que este processo é corretamente 
aplicado e transparente.

Or. en

Alteração 42
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No caso do transporte ferroviário, é 
necessário adaptar determinados limites 
máximos aplicáveis à adjudicação por 
ajuste direto de contratos de serviço 
público às condições económicas 
específicas em que os concursos têm lugar 
neste setor.

(9) No caso do transporte ferroviário, é 
necessário adaptar determinados limites 
máximos aplicáveis à adjudicação por 
ajuste direto de contratos de serviço 
público às exigências sociais e territoriais 
de serviços de interesse geral e às 
condições económicas em que os 
concursos têm lugar neste setor.

Or. en

Alteração 43
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) O princípio da reciprocidade 
constitui um importante meio para 
contrabalançar as distorções da 
concorrência; este princípio é aplicável às 
empresas de países terceiros que 
pretendam participar nos concursos de 
adjudicação na União.

Or. en

Alteração 44
Georges Bach

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O princípio da reciprocidade 
constitui um importante meio para 
contrabalançar as distorções da 
concorrência; este princípio não deve 
apenas ser aplicado às empresas 
ferroviárias autorizadas e às suas filiais 
nos Estados-Membros, mas também às 
empresas de países terceiros que 
pretendam participar em concursos no 
interior da União.

Or. de

Alteração 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O estabelecimento de um mercado 
interno de serviços de transporte 

(10) O estabelecimento de um mercado 
interno de serviços de transporte 
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ferroviário de passageiros exige que, nos 
concursos de adjudicação de contratos de 
serviço público neste setor, sejam aplicadas 
regras comuns, de forma harmonizada, em 
todos os Estados-Membros.

ferroviário de passageiros exige que, nos 
concursos de adjudicação de contratos de 
serviço público neste setor, sejam aplicadas 
regras comuns, de forma harmonizada, em 
todos os Estados-Membros, por forma a 
garantir condições equitativas a todos os 
candidatos.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer regras comuns em matéria de concursos de adjudicação, a fim de 
criar um quadro que incentive os pequenos e novos operadores a concorrer.

Alteração 46
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O estabelecimento de um mercado 
interno de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros exige que, nos 
concursos de adjudicação de contratos de 
serviço público neste setor, sejam aplicadas 
regras comuns, de forma harmonizada, em 
todos os Estados-Membros.

(10) O estabelecimento de um mercado 
interno de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros exige que, nos 
concursos de adjudicação de contratos de 
serviço público neste setor, sejam aplicadas 
regras comuns, de forma harmonizada, em 
todos os Estados-Membros, que respeitem 
igualmente os objetivos sociais e as 
obrigações relativas aos serviços de 
interesse geral estabelecidos no TUE e no 
TFUE.

Or. en

Alteração 47
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de criar condições propícias 
para que a sociedade colha plenamente os 
benefícios de uma efetiva abertura do 
mercado nacional de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, é importante 
que os Estados-Membros assegurem um 
nível adequado de proteção social para o 
pessoal dos operadores de serviço público.

(11) A fim de criar condições propícias 
para que todos os membros da sociedade 
colham plenamente os benefícios de uma 
oferta nacional de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros de qualidade, 
que seja consentânea com os objetivos 
sociais estabelecidos no TUE e com os 
objetivos em matéria de serviços de 
interesse geral definidos no Protocolo n.º 
26 do TFUE, é importante que os 
Estados-Membros assegurem um elevado 
nível de proteção social e boas condições 
de trabalho para o pessoal dos operadores 
de serviço público, respeitando as 
convenções coletivas do setor.

Or. en

Alteração 48
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de criar condições propícias 
para que a sociedade colha plenamente os 
benefícios de uma efetiva abertura do 
mercado nacional de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, é importante 
que os Estados-Membros assegurem um 
nível adequado de proteção social para o 
pessoal dos operadores de serviço público.

(11) A fim de criar condições propícias 
para que a sociedade colha plenamente os 
benefícios de uma efetiva abertura do 
mercado nacional de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, é importante 
que os Estados-Membros assegurem 

1) um nível adequado de proteção social 
para o pessoal dos operadores de serviço 
público;

2) um nível mínimo de serviços durante as 
greves de transportes públicos.

Or. en
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Justificação

Os serviços prestados no âmbito dos contratos de serviço público são financiados com 
dinheiros públicos. Para garantir que os passageiros podem confiar sempre nesses serviços, 
os Estados-Membros devem assegurar um nível mínimo de serviços durante greves.

Alteração 49
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de criar condições propícias 
para que a sociedade colha plenamente os 
benefícios de uma efetiva abertura do 
mercado nacional de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, é importante 
que os Estados-Membros assegurem um 
nível adequado de proteção social para o 
pessoal dos operadores de serviço público.

(11) A fim de criar condições propícias 
para que a sociedade colha plenamente os 
benefícios de uma efetiva abertura do 
mercado nacional de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, é importante 
que os Estados-Membros assegurem, em 
todos os casos, um nível adequado de 
proteção social para o pessoal dos 
operadores de serviço público a nível 
nacional, regional e local. Esse nível 
adequado deve ser garantido pela 
legislação nacional e/ou por convenções 
setoriais coletivas, que estabeleçam 
normas sociais para o setor em causa e/ou 
exijam a transferência do seu pessoal, o 
mais tardar até à abertura do mercado 
ferroviário nacional.

Or. en

Justificação

A concorrência deve ocorrer em condições sociais equitativas e, por conseguinte, cada 
Estado-Membro deve assegurar um nível adequado de proteção do pessoal a nível nacional, 
regional ou local, seguindo as suas próprias regras e práticas neste domínio. Será 
igualmente necessário encontrar soluções especiais para o caso dos funcionários públicos ou 
do pessoal que beneficia de um estatuto específico de emprego idêntico ao dos funcionários 
públicos, que continuam a representar uma parte significativa dos trabalhadores do setor 
ferroviário.
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Alteração 50
Georges Bach

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Caso a celebração de um contrato 
de fornecimento de serviços públicos 
implique a mudança do operador do 
serviço público, as autoridades 
competentes devem solicitar ao operador 
do serviço público selecionado que 
aplique as disposições da 
Diretiva 2001/23/CE do Conselho,
de 12 de março de 2001, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos. A referida diretiva não 
obsta a que os Estados-Membros
salvaguardem as condições de 
transferência dos direitos dos 
trabalhadores que não sejam abrangidos 
pela Diretiva 2001/23/CE, tomando assim 
em consideração, se for caso disso, as 
normas laborais e sociais mais favoráveis 
para os trabalhadores, estabelecidas pelas 
disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas nacionais ou por 
acordos coletivos ou acordos celebrados 
entre os parceiros sociais.

Or. de

Alteração 51
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)



PE519.754v01-00 14/48 AM\1004472PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Caso a celebração de um contrato 
de fornecimento de serviços públicos 
implique a mudança do operador do 
serviço público, as autoridades 
competentes devem solicitar ao operador 
do serviço público selecionado que 
aplique as disposições da 
Diretiva 2001/23/CE do Conselho, 
de 12 de março de 2001, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos. A referida diretiva não 
obsta a que os Estados-Membros
salvaguardem as condições de 
transferência dos direitos dos 
trabalhadores que não sejam abrangidos 
pela Diretiva 2001/23/CE. Os 
Estados-Membros são instados a terem 
em consideração normas laborais e 
sociais mais favoráveis para os 
trabalhadores, estabelecidas pelas 
disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas nacionais ou por 
acordos coletivos ou acordos celebrados 
entre os parceiros sociais.

Or. de

Alteração 52
Georges Bach

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Segundo o princípio da 
subsidiariedade, as autoridades 
competentes devem estabelecer critérios 
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sociais e de qualidade para manter e 
aumentar os padrões de qualidade das 
obrigações de serviço público, 
nomeadamente no que se refere às 
condições mínimas de trabalho, aos 
direitos dos passageiros, às necessidades 
das pessoas com mobilidade reduzida, à 
proteção do ambiente, à saúde e 
segurança dos passageiros e dos 
trabalhadores e às obrigações decorrentes 
de acordos coletivos e de outras normas e 
acordos relativos aos locais de trabalho e 
à proteção social no local em que o 
serviço é prestado.

Or. de

Alteração 53
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Segundo o princípio da 
subsidiariedade, as autoridades 
competentes devem estabelecer critérios 
sociais e de qualidade para manter e 
aumentar os padrões de qualidade das 
obrigações de serviço público, 
nomeadamente no que se refere às 
condições mínimas de trabalho, aos 
direitos dos passageiros, às necessidades 
das pessoas com mobilidade reduzida, à 
proteção do ambiente, à saúde e 
segurança dos passageiros e dos 
trabalhadores e às obrigações decorrentes 
de acordos coletivos e de outras normas e 
acordos relativos aos locais de trabalho e 
à proteção social no local em que o 
serviço é prestado. No intuito de 
assegurar condições de concorrência 
transparentes e comparáveis entre 
operadores e de evitar o risco de dumping
social, as autoridades competentes devem 
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ter a liberdade de impor padrões de 
qualidade específicos no plano social e em 
matéria de serviços.

Or. de

Alteração 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Tendo em vista reduzir os abusos 
nas situações de subcontratação e 
proteger os direitos dos trabalhadores 
ferroviários, deve ser assegurada, numa 
base não discriminatória, a possibilidade 
de os subcontratantes serem obrigados a 
pagar aos trabalhadores todos os direitos 
e/ou contribuições devidos a fundos 
comuns ou a organizações de parceiros 
sociais regulados por lei ou por 
convenção coletiva. Em todo o caso, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de prever e/ou aplicar 
normas de responsabilidade mais 
rigorosas nos termos da legislação 
nacional.

Or. de

Alteração 55
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Em coerência com a lógica interna do 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007, deve 
clarificar-se que o período transitório que 

(14) Em coerência com a lógica interna do 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007, deve 
clarificar-se que o período transitório que 
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termina em 2 de dezembro de 2019 se 
refere unicamente à obrigação de organizar 
procedimentos de concurso para a 
adjudicação de contratos de serviço 
público.

termina em 2 de dezembro de 2019 se 
refere unicamente à obrigação de organizar 
procedimentos de concurso para a 
adjudicação de contratos de serviço 
público. O período transitório permitirá 
aos Estados-Membros assegurar que os 
processos de contratação pública 
respeitem os objetivos sociais, bem como a 
coesão social e territorial, em 
consonância com o TUE e com o 
Protocolo n.º 26 do TFUE.

Or. en

Alteração 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A preparação das empresas 
ferroviárias para a obrigatoriedade de 
sujeitar a adjudicação de contratos de 
serviço público à realização de concursos 
exige que se conceda mais algum tempo 
para permitir uma reestruturação interna 
eficaz e sustentável das empresas a que se 
adjudicavam tais contratos por ajuste 
direto, no passado. São, por isso, 
necessárias medidas transitórias para os 
contratos adjudicados por ajuste direto
entre a data de entrada em vigor do 
presente regulamento e 3 de dezembro de 
2019.

(15) A preparação das empresas 
ferroviárias para a obrigatoriedade de 
sujeitar a adjudicação de contratos de 
serviço público à realização de concursos 
exige que se conceda mais algum tempo 
para permitir uma reestruturação interna 
eficaz e sustentável das empresas a que se 
adjudicavam tais contratos por ajuste 
direto, no passado. Os concursos de 
adjudicação para esses contratos devem 
ser introduzidos progressivamente entre a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento e 3 de dezembro de 2019.

Or. en

Justificação

É necessário que os concursos de adjudicação de contratos sejam introduzidos 
progressivamente a partir da data de entrada em vigor do presente regulamento, já que os 
contratos anteriormente adjudicados por ajuste direto terão de ser submetidos a concurso a 
partir de 3 de dezembro de 2019.
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Alteração 57
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A preparação das empresas 
ferroviárias para a obrigatoriedade de 
sujeitar a adjudicação de contratos de 
serviço público à realização de concursos
exige que se conceda mais algum tempo 
para permitir uma reestruturação interna 
eficaz e sustentável das empresas a que se 
adjudicavam tais contratos por ajuste 
direto, no passado. São, por isso, 
necessárias medidas transitórias para os 
contratos adjudicados por ajuste direto 
entre a data de entrada em vigor do 
presente regulamento e 3 de dezembro de 
2019.

(15) A preparação das empresas 
ferroviárias para a opção de sujeitar a 
adjudicação de contratos de serviço público 
à realização de concursos e a garantia de 
um nível adequado de proteção social e de 
boas condições de trabalho ao pessoal dos 
operadores de serviço público nos 
Estados-Membros em causa exigem que 
se conceda mais algum tempo para permitir 
uma reestruturação interna eficaz e 
sustentável das empresas a que se 
adjudicavam tais contratos por ajuste 
direto, no passado. São, em todo o caso,
necessárias medidas transitórias para os 
contratos adjudicados por ajuste direto 
entre a data de entrada em vigor do 
presente regulamento e 3 de dezembro de 
2019.

Or. en

Alteração 58
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma vez realizada a abertura do 
mercado nacional de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, e dado que as 
autoridades competentes podem necessitar 
de adotar medidas transitórias para 
assegurar um nível de concorrência 
elevado mediante a limitação do número de 

(16) Uma vez realizada a abertura do 
mercado nacional de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, e dado que as 
autoridades competentes podem necessitar 
de adotar medidas transitórias para 
assegurar um nível de concorrência 
adequado mediante a limitação do número 
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contratos adjudicados a uma única empresa 
ferroviária, devem prever-se disposições 
adequadas para o efeito.

de contratos adjudicados a uma única 
empresa ferroviária, devem prever-se 
disposições adequadas para o efeito.

Or. en

Alteração 59
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de criar um quadro de 
condições propícias que permitam à 
sociedade colher plenamente os benefícios 
de uma efetiva abertura do mercado 
nacional de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, é importante 
que os Estados-Membros assegurem um 
nível adequado de proteção social ao 
pessoal dos operadores de serviço público 
a nível nacional, regional ou local. Esse 
nível adequado deve ser garantido pela 
legislação nacional e/ou por convenções 
setoriais coletivas, que estabeleçam 
normas sociais para o setor em causa e/ou 
exijam a transferência do seu pessoal, o 
mais tardar até à abertura do mercado 
ferroviário nacional.

Or. en

Justificação

A concorrência deve ocorrer em condições sociais equitativas e, por conseguinte, cada 
Estado-Membro deve assegurar um nível adequado de proteção do pessoal a nível nacional, 
regional ou local, seguindo as suas próprias regras e práticas neste domínio. Será 
igualmente necessário encontrar soluções especiais para o caso dos funcionários públicos ou 
do pessoal que beneficia de um estatuto específico de emprego idêntico ao dos funcionários 
públicos, que continuam a representar uma parte significativa dos trabalhadores do setor 
ferroviário.
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Alteração 60
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de tirar pleno partido dos 
benefícios de uma concorrência leal e 
equitativa no setor dos transportes 
ferroviários e ao abrigo do princípio da 
subsidiariedade, é essencial que os 
Estados-Membros garantam que a 
vertente social da oferta de serviços 
ferroviários seja tida em consideração, 
por forma a erradicar totalmente o 
dumping social, que comprometeria a 
qualidade serviços prestados no território.  
As autoridades competentes criarão um 
quadro social de qualidade não só 
estabelecendo convenções coletivas 
nacionais no setor ferroviário, mas 
também recorrendo à transferência do 
pessoal no quadro dos processos de 
adjudicação.

Or. fr

Alteração 61
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

«c) «Autoridade competente a nível local», 
qualquer autoridade competente cuja zona 
de competência geográfica não seja 
nacional e cubra as necessidades de 
transporte de uma aglomeração urbana ou 
de uma zona rural»;

«c) «Autoridade competente a nível local», 
qualquer autoridade competente cuja zona 
de competência geográfica não seja a de 
um Estado-Membro e cubra as 
necessidades de transporte de uma 
aglomeração urbana ou de uma zona 
rural;»
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Or. fr

Alteração 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

«c) «Autoridade competente a nível local», 
qualquer autoridade competente cuja zona 
de competência geográfica não seja 
nacional e cubra as necessidades de 
transporte de uma aglomeração urbana ou 
de uma zona rural;»

«c) «Autoridade competente a nível local», 
qualquer autoridade competente cuja zona 
de competência geográfica não seja 
nacional e cubra as necessidades de 
transporte de, por exemplo, uma região, de
uma aglomeração urbana ou de uma zona 
rural;»

Or. pl

Justificação

Os transportes públicos são muitas vezes organizados em função das regiões e outras 
divisões administrativas dos Estados-Membros da UE. É, pois, necessário proceder ao 
alargamento da definição.

Alteração 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes estabelecem 
e atualizam regularmente planos de 
transportes públicos de passageiros que 
abranjam todos os modos de transporte 
relevantes para o território sob a sua 
responsabilidade. Estes planos de 
transportes públicos devem definir os 

1. As autoridades competentes estabelecem 
e atualizam regularmente planos de 
transportes de passageiros para o território 
sob a sua responsabilidade. Estes planos de 
transportes públicos devem definir os 
objetivos da política de transporte público 
e os meios para os aplicar no dito território. 
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objetivos da política de transporte público 
e os meios para os aplicar, abrangendo 
todos os modos de transporte relevantes
para o dito território. Devem incluir, pelo 
menos:

Devem incluir, pelo menos:

Or. pl

Justificação

O texto é redundante. De acordo com a proposta de regulamento, os planos de transportes 
serão expandidos de forma a cobrir todos os principais meios de transporte. Além disso, a 
elaboração de planos nas áreas indicadas no presente artigo poderia acarretar custos para 
as autoridades competentes que seriam desproporcionados em relação aos benefícios. Eis o 
motivo por que as autoridades competentes devem ser livres para definir os tipos de 
transporte.

Alteração 64
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

os requisitos básicos que a oferta de 
transporte público deve satisfazer, como a 
acessibilidade, a conectividade territorial, a 
segurança, as interconexões modais e 
intermodais nos principais centros de 
conexão, características da oferta como os 
horários de funcionamento, a frequência 
dos serviços e o nível mínimo de utilização 
da capacidade;

os requisitos básicos que a oferta de 
transporte público deve satisfazer, como a 
disponibilidade, a acessibilidade, preços 
acessíveis, a conectividade territorial, a 
segurança, as interconexões modais e 
intermodais nos principais centros de 
conexão, características da oferta como os 
horários de funcionamento, a frequência 
dos serviços e o nível mínimo de utilização 
da capacidade;

Or. en

Alteração 65
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1 – alínea (c)

Texto da Comissão Alteração

as normas de qualidade aplicáveis a 
elementos como os equipamentos das 
estações e do material circulante, a 
pontualidade e a fiabilidade, a higiene, o 
serviço e a informação ao cliente, o 
tratamento das queixas e sua compensação, 
e o controlo da qualidade de serviço;

as normas de qualidade aplicáveis a 
elementos como os equipamentos das 
estações e do material circulante, a 
pontualidade e a fiabilidade, a higiene, o 
serviço ao cliente, nomeadamente às 
crianças, às famílias e aos idosos, a 
prestação de apoio e de informações, o 
tratamento das queixas e sua compensação, 
o controlo da qualidade de serviço e todos 
os serviços necessários para garantir a 
acessibilidade, em consonância com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência;

Or. en

Alteração 66
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

os princípios de política tarifária; as normas em matéria de política tarifária 
e de saúde e segurança no trabalho;

Or. en

Alteração 67
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
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Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

os princípios de política tarifária; os princípios de política tarifária e regras 
aplicáveis em matéria de proteção social e 
do emprego;

Or. de

Alteração 68
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

requisitos operacionais como o transporte 
de bicicletas, a gestão do tráfego e o plano 
de emergência em caso de perturbação.

requisitos operacionais como o transporte 
de bicicletas, carrinhos de bebé, cadeiras 
de rodas e bagagem, bem como a gestão 
do tráfego e o plano de emergência em 
caso de perturbação.

Or. en

Alteração 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

(e) requisitos operacionais como o 
transporte de bicicletas, a gestão do 
tráfego e o plano de emergência em caso 
de perturbação.

(e) outros requisitos operacionais.
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Or. pl

Alteração 70
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1 – alínea (e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

um quadro que estabeleça um nível 
mínimo de serviços durante as greves de 
transportes públicos.

Or. en

Justificação

Os serviços prestados no âmbito dos contratos de serviço público são financiados com 
dinheiros públicos. Para garantir que os passageiros podem confiar sempre nesses serviços, 
os Estados Membros devem assegurar um nível mínimo de serviços durante greves.

Alteração 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes, quando 
estabelecem os planos para os transportes 
públicos, devem ter em conta, em especial, 
as regras aplicáveis em matéria de direitos 
dos passageiros, de proteção social, do 
emprego e do ambiente.

No intuito de garantir a existência de 
condições de concorrência transparentes 
e comparáveis entre os operadores e de 
evitar o risco de dumping social, as 
autoridades competentes podem impor 
padrões de qualidade específicos no plano 
social e em matéria de serviços.

Or. de
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Alteração 72
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes adotam os 
planos de transportes públicos após 
consulta das partes interessadas pertinentes 
e procedem à sua publicação. Para efeitos 
do presente regulamento são partes 
interessadas pertinentes a tomar em 
consideração, pelo menos, os operadores 
de transportes, os gestores de 
infraestrutura, se for caso disso, e as 
organizações representativas dos 
passageiros e dos trabalhadores.

As autoridades competentes adotam os 
planos de transportes públicos após 
consulta das partes interessadas pertinentes 
e procedem à sua publicação. Para efeitos 
do presente regulamento são partes 
interessadas pertinentes a tomar em 
consideração, pelo menos, os operadores 
de transportes, os gestores de 
infraestrutura, se for caso disso, e as 
organizações  dos passageiros e dos 
trabalhadores.

Or. sv

Alteração 73
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 1-A – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As autoridades competentes adotam os 
planos de transportes públicos após 
consulta das partes interessadas pertinentes 
e procedem à sua publicação. Para efeitos 
do presente regulamento são partes 
interessadas pertinentes a tomar em 
consideração, pelo menos, os operadores 
de transportes, os gestores de 
infraestrutura, se for caso disso, e as 
organizações representativas dos 
passageiros e dos trabalhadores.

As autoridades competentes adotam os 
planos de transportes públicos após 
consulta das partes interessadas pertinentes 
e procedem à sua publicação. Para efeitos 
do presente regulamento são partes 
interessadas pertinentes a tomar em 
consideração, pelo menos, os operadores 
de transportes, os gestores de 
infraestrutura, as organizações 
representativas dos passageiros e dos 
trabalhadores e as organizações 
representativas das pessoas com 
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deficiência e dos idosos.

Or. en

Alteração 74
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

As especificações das obrigações de 
serviço público para o transporte público 
de passageiros e o âmbito da sua 
aplicação são estabelecidos da seguinte 
forma:

Suprimido

(a) devem ser definidos nos termos do 
artigo 2.º, alínea e);
(b) devem ser adequados para atingir os 
objetivos do plano de transportes 
públicos;
(c) não podem exceder aquilo que é 
necessário e proporcionado para atingir 
os objetivos do plano de transportes 
públicos.
A avaliação da adequação a que se refere 
a alínea b) terá em conta se uma 
intervenção pública na prestação de 
serviços de transporte de passageiros é ou 
não um meio adequado para atingir os 
objetivos dos planos de transportes 
públicos.
Em relação ao transporte público 
ferroviário de passageiros, a avaliação da 
necessidade e da proporcionalidade a que 
se refere a alínea c) terá em conta os 
serviços de transporte prestados ao abrigo 
do artigo 10.º, n.º 2, da Diretiva 
2012/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de novembro de 2012, 
que estabelece um espaço ferroviário 
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europeu único (reformulação)1 e tomará 
também em consideração todas as 
informações transmitidas aos gestores de 
infraestrutura e às entidades reguladoras 
em aplicação da primeira frase do n.º 4 do 
artigo 38.º dessa diretiva.
__________________
1 JO L 343 de 14.12.2012, p. 32.

Or. en

Justificação

A fim de manter a flexibilidade necessária, há que evitar especificações demasiado estritas.

Alteração 75
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

devem ser adequados para atingir os 
objetivos do plano de transportes públicos;

devem ser adequados para atingir os 
objetivos do plano de transportes públicos, 
ou seja, devem determinar o modo de 
celebração do contrato no que respeita às 
normas de qualidade a atingir e 
estabelecer os meios adequados a utilizar 
para alcançar os objetivos do plano de 
transportes públicos;

Or. de

Alteração 76
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A avaliação da adequação a que se refere 
a alínea b) terá em conta se uma 
intervenção pública na prestação de 
serviços de transporte de passageiros é ou 
não um meio adequado para atingir os 
objetivos dos planos de transportes 
públicos.

Suprimido

Or. de

Alteração 77
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 4 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

alcançar os objetivos do plano de 
transportes públicos da forma mais eficaz 
em termos de custos;

alcançar os objetivos do plano de 
transportes públicos da forma mais
eficiente com um elevado nível de 
qualidade;

Or. de

Alteração 78
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 4 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

alcançar os objetivos do plano de 
transportes públicos da forma mais eficaz 
em termos de custos;

alcançar os objetivos do plano de 
transportes públicos da forma mais eficaz e 
que garanta os mais altos níveis de 
qualidade, incluindo a acessibilidade em 
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termos sociais e territoriais;

Or. en

Alteração 79
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 4 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

sustentar financeiramente a prestação de 
serviços de transporte público de 
passageiros em conformidade com os 
requisitos previstos no plano de transportes 
públicos a longo prazo.

sustentar financeiramente a prestação de 
serviços de transporte público de 
passageiros em conformidade com os 
requisitos previstos no plano de transportes 
públicos a longo prazo e numa abordagem 
integrada.

Or. en

Alteração 80
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente deve consultar 
adequadamente as partes interessadas 
pertinentes, nomeadamente, no mínimo, os 
operadores de transportes, os gestores de 
infraestrutura, se for caso disso, e as 
organizações representativas dos 
passageiros e dos trabalhadores, a respeito 
dessas especificações, e tomar as suas 
posições em consideração.

A autoridade competente deve consultar 
adequadamente as partes interessadas 
pertinentes, nomeadamente, no mínimo, os 
operadores de transportes, os gestores de
infraestrutura, se for caso disso, e as 
organizações dos passageiros e dos 
trabalhadores, a respeito dessas 
especificações, e tomar as suas posições 
em consideração.

Or. sv
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Alteração 81
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente deve consultar 
adequadamente as partes interessadas 
pertinentes, nomeadamente, no mínimo, os 
operadores de transportes, os gestores de 
infraestrutura, se for caso disso, e as 
organizações representativas dos 
passageiros e dos trabalhadores, a respeito 
dessas especificações, e tomar as suas 
posições em consideração.

A autoridade competente deve consultar 
adequadamente as partes interessadas 
pertinentes, nomeadamente, no mínimo, os 
operadores de transportes, os gestores de 
infraestrutura, se for caso disso, as 
organizações representativas dos 
passageiros e dos trabalhadores e as 
organizações representativas das pessoas 
com deficiência e dos idosos, a respeito 
dessas especificações, e tomar as suas 
posições em consideração.

Or. en

Alteração 82
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 6 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

o volume anual máximo de um contrato 
de serviço público em termos de 
comboio-quilómetros será igual a 10 
milhões de comboio-quilómetros ou a um 
terço do volume total nacional do 
transporte ferroviário de passageiros 
realizado no âmbito de contratos de 
serviço público, consoante o valor mais 
elevado.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Esses números deverão ter em conta as diferenças existentes entre os Estados-Membros.

Alteração 83
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 6 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

o volume anual máximo de um contrato 
de serviço público em termos de 
comboio-quilómetros será igual a 
10 milhões de comboio-quilómetros ou a 
um terço do volume total nacional do 
transporte ferroviário de passageiros 
realizado no âmbito de contratos de 
serviço público, consoante o valor mais 
elevado.

Suprimido

Or. en

Justificação

O limite de 10 milhões de comboio-quilómetros ou de um terço do volume total nacional do 
transporte ferroviário de passageiros compromete uma das principais realizações, em 
especial nos pequenos Estados-Membros: um horário sistemático integrado orientado para a 
rede básica. Os Estados-Membros devem conseguir adjudicar a rede básica a um único 
operador, a fim de evitar as batalhas concorrenciais a expensas do horário sistemático. Por 
conseguinte, os limites deverão ser suprimidos – os Estados-Membros devem poder decidir 
quais os limites a aplicar de acordo com as suas necessidades.

Alteração 84
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – n.º 1 – alínea (b)
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Texto da Comissão Alteração

No caso de contratos de serviço público 
não adjudicados nos termos do artigo 5.º, 
n.º 3, esses parâmetros são determinados de 
modo a que cada compensação não possa, 
em caso algum, exceder o montante 
necessário para a cobertura do efeito 
financeiro líquido sobre os custos e as 
receitas decorrentes da execução das 
obrigações de serviço público, tendo em 
conta as respetivas receitas, conservadas 
pelo operador de serviço público, e um 
lucro razoável;

No caso de contratos de serviço público 
não adjudicados nos termos do artigo 5.º, 
n.º 3, esses parâmetros são determinados de 
modo a que cada compensação não possa, 
em caso algum, exceder o montante 
necessário para a cobertura do efeito 
financeiro líquido sobre os custos e as 
receitas decorrentes da execução das 
obrigações de serviço público, tendo em 
conta as respetivas receitas, conservadas 
pelo operador de serviço público, e um 
lucro razoável, bem como o montante 
necessário aos investimentos exigidos 
para melhorar a disponibilidade, a 
acessibilidade e a qualidade dos serviços 
de passageiros;

Or. en

Alteração 85
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
 Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

O n.º 5 passa a ter a seguinte redação:
"Sem prejuízo do direito nacional e 
comunitário, nomeadamente os acordos 
coletivos celebrados entre os parceiros 
sociais, as autoridades competentes devem 
exigir ao operador de serviço público 
selecionado que proporcione ao pessoal 
previamente contratado para a prestação 
dos serviços os direitos que teriam sido 
concedidos a esse pessoal caso tivesse sido 
efetuada uma transferência na aceção da 
Diretiva 2001/23/CE. Sempre que as 
autoridades competentes exijam dos 
operadores de serviços públicos o 
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cumprimento de determinados padrões 
sociais, os documentos relativos aos 
concursos e os contratos de serviço 
público devem abranger uma lista dos 
membros do pessoal em causa e fornecer 
informações transparentes relativas aos 
seus direitos contratuais e às condições 
nas quais os trabalhadores são 
considerados vinculados aos serviços."

Or. de

Alteração 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

O n.º 5 passa a ter a seguinte redação:
"Sem prejuízo do direito nacional e 
comunitário, nomeadamente os acordos 
coletivos celebrados entre os parceiros 
sociais, as autoridades competentes devem 
exigir ao operador de serviço público 
selecionado que proporcione ao pessoal 
previamente contratado para a prestação 
dos serviços os direitos que teriam sido 
concedidos a esse pessoal caso tivesse sido 
efetuada uma transferência na aceção da 
Diretiva 2001/23/CE. A diretiva não obsta 
a que os Estados-Membros mantenham as 
condições de transferência dos direitos 
dos trabalhadores que não sejam 
abrangidos pela Diretiva 2001/23/CE. Os 
Estados-Membros deverão ter em 
consideração as normas laborais e sociais 
mais favoráveis para os trabalhadores, 
estabelecidas pelas disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais ou por acordos 
coletivos ou acordos celebrados entre os 
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parceiros sociais."

Or. de

Alteração 87
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as autoridades competentes, 
nos termos da legislação nacional, exijam 
dos operadores de serviço público o 
cumprimento de determinados padrões de 
qualidade e sociais ou estabeleçam
critérios sociais e qualitativos, esses 
padrões e critérios devem ser incluídos nos 
documentos relativos aos concursos e nos 
contratos de serviço público.

As autoridades competentes devem, sem 
prejuízo da legislação nacional e do direito 
da União, incluindo das convenções 
coletivas concluídas entre os parceiros 
sociais, estabelecer padrões de qualidade e 
sociais adequados, determinar critérios 
sociais e qualitativos e incorporar esses 
padrões e critérios nos documentos 
relativos aos concursos e nos contratos de 
serviço público independentemente do 
processo de adjudicação, exceto se existir, 
a nível nacional, regional ou local, uma 
lei, um regulamento ou uma convenção 
coletiva setorial vinculativa para o pessoal 
em causa, que inclua padrões sociais 
vinculativos e/ou a obrigatoriedade de 
transferência do pessoal em caso de 
mudança de operador.

Or. en

Justificação

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.
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Alteração 88
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as autoridades competentes, 
nos termos da legislação nacional, exijam 
dos operadores de serviço público o 
cumprimento de determinados padrões de 
qualidade e sociais ou estabeleçam 
critérios sociais e qualitativos, esses 
padrões e critérios devem ser incluídos
nos documentos relativos aos concursos e 
nos contratos de serviço público.

Sem prejuízo do direito nacional e 
comunitário, nomeadamente os acordos 
coletivos celebrados entre os parceiros 
sociais, as autoridades competentes devem 
estabelecer os padrões de qualidade e 
sociais aplicáveis devendo incluí-los nos 
documentos relativos aos concursos e nos 
contratos de serviço público.

Or. de

Alteração 89
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as autoridades competentes, 
nos termos da legislação nacional, exijam 
dos operadores de serviço público o 
cumprimento de determinados padrões de 
qualidade e sociais ou estabeleçam critérios 
sociais e qualitativos, esses padrões e 
critérios devem ser incluídos nos 
documentos relativos aos concursos e nos 
contratos de serviço público.

Sempre que as autoridades competentes, 
nos termos da legislação do 
Estado-Membro, exijam dos operadores de 
serviço público o cumprimento de 
determinados padrões de qualidade e 
sociais ou estabeleçam critérios sociais e 
qualitativos, esses padrões e critérios 
devem ser incluídos nos documentos 
relativos aos concursos e nos contratos de 
serviço público.

Or. fr
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Alteração 90
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as autoridades competentes, 
nos termos da legislação nacional, exijam 
dos operadores de serviço público o 
cumprimento de determinados padrões de 
qualidade e sociais ou estabeleçam
critérios sociais e qualitativos, esses
padrões e critérios devem ser incluídos nos 
documentos relativos aos concursos e nos 
contratos de serviço público.

Sempre que as autoridades competentes, 
nos termos da legislação nacional, exijam 
dos operadores de serviço público o 
cumprimento de determinados padrões de 
qualidade, sociais e ambientais. Os 
padrões e critérios sociais, ambientais e 
qualitativos devem ser incluídos nos 
documentos relativos aos concursos e nos 
contratos de serviço público, em 
conformidade com a legislação nacional.

Or. en

Alteração 91
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Em caso de inexistência de uma lei, de um 
regulamento ou de uma convenção 
coletiva setorial vinculativa que abranja 
especificamente o pessoal em causa, 
nomeadamente uma das opções referidas 
nos n.os 5.º e 6.º do presente artigo 
(transferência obrigatória do pessoal e/ou 
padrões sociais vinculativos) a nível 
nacional ou local, a autoridade 
competente deve assegurar-se de que, o 
mais tardar até à abertura do mercado 
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ferroviário nacional, os processos de 
adjudicação exijam a observância de 
padrões sociais e/ou a transferência do 
pessoal.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar as questões relacionadas com o pessoal. A proposta prevê um nível 
mínimo de proteção do pessoal e uma concorrência leal, ainda que a aplicação de uma das 
opções do artigo 4.º, n.os 5 e 6, juntamente com os considerandos 16 e 17, através da 
legislação, de convenções setoriais coletivas e de regulamentos nacionais constitua a melhor 
forma de atingir esses objetivos. Só com o aditamento do presente número será possível 
assegurar a proteção do pessoal num quadro de maior liberalização em todos os 
Estados-Membros.

Alteração 92
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. É inserido o seguinte número:
“3-A. A autoridade competente pode 
excluir da participação nos procedimentos 
de abertura de concursos os operadores 
de países terceiros se estes países não
abrirem os respetivos procedimentos de 
concurso às empresas dos 
Estados-Membros."

Or. de

Alteração 93
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
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Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

(a) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
‘‘4. Salvo proibição da legislação 
nacional, as autoridades competentes 
podem decidir adjudicar por ajuste direto 
contratos de serviço público:
(a) cujo valor anual médio seja estimado 
em menos de 1 000 000 EUR ou menos de 
5 000 000 EUR no caso de um serviço de 
contrato público que inclua o transporte 
público por caminho-de-ferro ou,
(b) que tenham por objeto a prestação 
anual de menos de 300 000 quilómetros 
de serviços públicos de transporte de 
passageiros ou menos de 150 000 
quilómetros no caso de um contrato de 
serviço público que inclua o transporte 
público por caminho-de-ferro.
No caso de um contrato de serviço público 
adjudicado por ajuste direto a uma 
pequena ou média empresa que não opere 
mais do que 23 veículos rodoviários, estes 
limites podem ser aumentados para um 
valor anual médio estimado em menos de 
2 000 000 EUR ou para uma prestação 
anual de menos de 600 000 quilómetros 
de serviços públicos de transporte de 
passageiros.»

Or. en

Justificação

O relator propõe que a proposta da Comissão seja rejeitada e que o texto original do artigo 
5.º, n.º 4, seja reposto (2012/34/UE). Os Estados devem ter a possibilidade de decidir, de 
acordo com as suas necessidades específicas – que diferem entre os Estados-Membros – qual 
dos instrumentos se adequa melhor ao seu contexto. A eliminação, por parte da Comissão 
Europeia, da possibilidade de escolha revela falta de confiança nos Estados-Membros e a 
pretensão de gerir as suas decisões soberanas – o que terá já sido criticado por vários 
parlamentos nacionais por desrespeitar o princípio da subsidiariedade –, devendo, por 
conseguinte ser rejeitada pelo Parlamento Europeu. 
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Alteração 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Salvo proibição da legislação nacional, as 
autoridades competentes podem decidir 
adjudicar por ajuste direto contratos de 
serviço público:

Salvo proibição da legislação nacional, as 
autoridades competentes podem decidir 
adjudicar por ajuste direto contratos de 
serviço público, por um período máximo 
de cinco anos:

Or. en

Justificação

A vigência dos contratos adjudicados por ajuste direto não deve ser superior a cinco anos. 

Alteração 95
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

 Salvo proibição da legislação nacional, as 
autoridades competentes podem decidir 
adjudicar por ajuste direto contratos de 
serviço público:

Salvo proibição da legislação do 
Estado-Membro, as autoridades 
competentes podem decidir adjudicar por 
ajuste direto contratos de serviço público:

Or. fr

Alteração 96
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Com base num relatório técnico 
preciso, elaborado, o mais tardar, 24 
meses antes do termo do contrato vigente, 
apresentado à autoridade reguladora 
nacional independente e que preencha os 
seguintes critérios:
- Uma rede cuja complexidade exija uma 
abordagem intermodal global, devido à 
densidade do regime ferroviário da zona 
geográfica em causa e à frequência dos 
serviços, ou devido ao facto de o regime 
ferroviário apresentar especificidades 
técnicas que difiram consideravelmente 
dos padrões tradicionais;
- Uma dimensão económica que permita 
justificar a viabilidade de um contrato de 
serviço público através da perequação 
entre as zonas rentáveis e as zonas não 
rentáveis e/ou os ganhos de produtividade 
e o desempenho de um operador em 
crescimento como pretendido pela 
autoridade competente;
- Um alto nível de satisfação dos 
passageiros com o contrato de serviço 
público em vigor, tal como estabelecido no 
relatório anual a que se refere o artigo 7.º, 
n.º 1, do presente regulamento;
A autoridade reguladora nacional 
independente deliberará, assim que 
receber o presente relatório, sobre a 
validade do pedido da autoridade 
competente. O parecer da autoridade 
reguladora nacional independente será 
vinculativo e imediatamente aplicável.

Or. fr
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Alteração 97
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem excluir dos 
concursos de adjudicação os operadores 
ou empresas controladas direta ou 
indiretamente por uma pessoa ou um 
grupo de pessoas de um ou vários países 
terceiros se tais países não previrem 
disposições que permitam a participação 
de empresas dos Estados-Membros da 
União nos concursos de adjudicação ou 
não fornecerem acesso efetivo aos seus 
mercados. Para efeitos da aplicação do 
presente número, o controlo decorre dos 
direitos, contratos ou outros meios que 
conferem, isoladamente ou em conjunto e 
tendo em conta as circunstâncias de facto 
e de direito, a possibilidade de exercer 
uma influência determinante sobre a 
atividade de uma empresa, 
nomeadamente:
(a) direitos de propriedade, de uso ou de 
fruição sobre a totalidade ou parte dos 
ativos de uma empresa;
(b) direitos ou contratos que conferem 
influência determinante na composição, 
na votação ou nas decisões dos órgãos de 
uma empresa.

Or. en

Alteração 98
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)



AM\1004472PT.doc 43/48 PE519.754v01-00

PT

Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(b) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
«As autoridades competentes podem 
decidir que, para aumentar a 
concorrência entre empresas ferroviárias, 
contratos de serviço público relativos ao 
transporte ferroviário de passageiros que 
abranjam partes da mesma rede ou do 
mesmo conjunto de itinerários serão 
adjudicados a diferentes empresas 
ferroviárias. Para o efeito, antes do 
lançamento do procedimento de concurso, 
as autoridades competentes podem decidir 
limitar o número de contratos a adjudicar 
à mesma empresa ferroviária.»

Or. de

Alteração 99
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
«As autoridades competentes podem 
decidir que, para aumentar a 
concorrência entre empresas ferroviárias, 
contratos de serviço público relativos ao 
transporte ferroviário de passageiros que 
abranjam partes da mesma rede ou do 
mesmo conjunto de itinerários serão 
adjudicados a diferentes empresas 
ferroviárias. Para o efeito, antes do 
lançamento do procedimento de concurso, 
as autoridades competentes podem decidir 
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limitar o número de contratos a adjudicar 
à mesma empresa ferroviária.»

Or. en

Justificação

Tal poderia dar origem a condições de concorrência não equitativas entre os potenciais 
candidatos. O atual artigo 5.º, n.º 6, adequa-se melhor aos objetivos pretendidos.

Alteração 100
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes podem decidir 
que, para aumentar a concorrência entre as 
empresas ferroviárias, os contratos de 
serviço público relativos ao transporte 
ferroviário de passageiros que abranjam 
partes da mesma rede ou do mesmo 
conjunto de itinerários sejam adjudicados a 
diferentes empresas ferroviárias. Para o 
efeito, antes do lançamento do 
procedimento de concurso, as autoridades 
competentes podem decidir limitar o 
número de contratos a adjudicar à mesma 
empresa ferroviária.

As autoridades competentes podem decidir 
que, para aumentar a concorrência entre as 
empresas ferroviárias, os contratos de 
serviço público relativos ao transporte 
ferroviário de passageiros que abranjam 
partes da mesma rede ou do mesmo 
conjunto de itinerários sejam adjudicados a 
diferentes empresas ferroviárias. Para o 
efeito, antes do lançamento do 
procedimento de concurso, as autoridades 
competentes podem decidir limitar o 
número de contratos a adjudicar à mesma 
empresa ferroviária. No entanto, isto não 
pode acarretar uma redução da 
acessibilidade e do âmbito dos serviços 
prestados para os passageiros.

Or. de

Alteração 101
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam, no respeito 
das regras em matéria de auxílios estatais, 
as medidas necessárias para assegurar um 
acesso efetivo e não discriminatório, por 
parte dos operadores que desejem prestar 
serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público, a material circulante 
ferroviário adequado para a prestação de 
tais serviços.

As autoridades competentes tomam, no 
respeito das regras em matéria de auxílios 
estatais, as medidas necessárias para 
assegurar um acesso efetivo e não 
discriminatório, por parte dos operadores 
que desejem prestar serviços públicos de 
transporte ferroviário de passageiros no 
âmbito de contratos de serviço público, a 
material circulante ferroviário adequado 
para a prestação de tais serviços.

Or. en

Alteração 102
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5 – n.º 2 – parágrafo 2
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 2-A – n.º 2 – parágrafo 5 

Texto da Comissão Alteração

Nos casos referidos nas alíneas b) e c), a 
autoridade competente terá o direito de 
exigir ao operador de serviço público que, 
no termo da duração do contrato de serviço 
público, transfira o material circulante para 
o operador a quem seja adjudicado o novo 
contrato. A autoridade competente pode 
obrigar o novo operador de transporte 
público a tomar o material circulante a 
cargo. A transferência deve ser efetuada a 
taxas de mercado.

Nos casos referidos nas alíneas b) e c), a 
autoridade competente terá o direito de 
exigir ao operador de serviço público que, 
no termo da duração do contrato de serviço 
público, transfira o material circulante para 
o operador a quem seja adjudicado o novo 
contrato. A autoridade competente pode 
obrigar o novo operador de transporte 
público a tomar o material circulante a 
cargo. A transferência deve ser efetuada a 
preços de mercado.

Or. fr

Alteração 103
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar até [18 meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] medidas que 
especifiquem o procedimento a seguir 
para efeitos da aplicação dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 9.º-A, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 104
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Cada autoridade competente deve tornar 
público um relatório anual circunstanciado 
sobre as obrigações de serviço público da 
sua competência, a data de início e a 
duração dos contratos de serviço público, 
os operadores de serviço público 
selecionados e as compensações e os 
direitos exclusivos que lhes são concedidos 
como contrapartida. O relatório estabelece 
a distinção entre transporte por autocarro e 
por caminho-de-ferro, permite o controlo e 
a avaliação dos desempenhos, da qualidade 
e do financiamento da rede de transportes 
públicos e, se for caso disso, presta 
informações sobre a natureza e a extensão 
dos direitos exclusivos eventualmente 
concedidos. Os Estados-Membros facilitam 
o acesso centralizado a esses relatórios, por 

Cada autoridade competente deve tornar 
público um relatório anual circunstanciado 
sobre as obrigações de serviço público da 
sua competência, a data de início e a 
duração dos contratos de serviço público, 
os operadores de serviço público 
selecionados e as compensações e os 
direitos exclusivos que lhes são concedidos 
como contrapartida. O relatório estabelece 
a distinção entre transporte por autocarro e 
por caminho-de-ferro, permite o controlo e 
a avaliação dos desempenhos, da qualidade 
e do financiamento da rede de transportes 
públicos e, se for caso disso, presta 
informações sobre a natureza e a extensão 
dos direitos exclusivos eventualmente 
concedidos. Os Estados-Membros facilitam 
o acesso centralizado a esses relatórios, por 
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exemplo através de um portal Web comum. exemplo através de um portal Web comum. 
A Comissão elabora uma síntese dos 
referidos relatórios e transmite-a, em 
todas as línguas de trabalho, ao Conselho 
e ao Parlamento.

Or. fr

Alteração 105
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Cada autoridade competente deve tornar 
público um relatório anual circunstanciado 
sobre as obrigações de serviço público da 
sua competência, a data de início e a 
duração dos contratos de serviço público, 
os operadores de serviço público 
selecionados e as compensações e os 
direitos exclusivos que lhes são concedidos 
como contrapartida. O relatório estabelece 
a distinção entre transporte por autocarro e 
por caminho-de-ferro, permite o controlo e 
a avaliação dos desempenhos, da qualidade 
e do financiamento da rede de transportes 
públicos e, se for caso disso, presta 
informações sobre a natureza e a extensão 
dos direitos exclusivos eventualmente 
concedidos. Os Estados-Membros facilitam 
o acesso centralizado a esses relatórios, por 
exemplo através de um portal Web comum.

Cada autoridade competente deve tornar 
público um relatório anual circunstanciado 
sobre as obrigações de serviço público da 
sua competência, a data de início e a 
duração dos contratos de serviço público, 
os operadores de serviço público 
selecionados e as compensações e os 
direitos exclusivos que lhes são concedidos 
como contrapartida. Este relatório avalia o 
desempenho em termos de cumprimento 
dos objetivos e determina todos os 
requisitos que a atividade de oferta de 
transporte deve satisfazer, nomeadamente 
a pontualidade, a fiabilidade, a limpeza, a 
satisfação dos passageiros com base num 
inquérito público e o nível mínimo de 
utilização das capacidades. O relatório 
estabelece a distinção entre transporte por 
autocarro e por caminho-de-ferro, permite 
o controlo e a avaliação dos desempenhos, 
da qualidade e do financiamento da rede de 
transportes públicos e, se for caso disso, 
presta informações sobre a natureza e a 
extensão dos direitos exclusivos 
eventualmente concedidos. Os 
Estados-Membros facilitam o acesso 
centralizado a esses relatórios, por exemplo 
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através de um portal Web comum.

Or. fr

Alteração 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Os contratos de serviço público relativos 
ao transporte público ferroviário de 
passageiros que tenham sido adjudicados 
por ajuste direto entre 1 de janeiro de 2013 
e 2 de dezembro de 2019 podem manter-se 
em vigor até ao termo da sua duração.
Contudo, não se prolongarão, em 
nenhuma circunstância, para além de 31
de dezembro de 2022.

Os contratos de serviço público relativos 
ao transporte público ferroviário de 
passageiros que tenham sido adjudicados 
por ajuste direto após a entrada em vigor 
do presente regulamento não se 
prolongarão para além de 3 de dezembro 
de 2019.

Or. en

Alteração 107
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia. É 
disponibilizado, na versão consolidada, no 
prazo de três meses a contar da sua 
entrada em vigor.

Or. fr


