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Alteração 21
Frédéric Daerden

Proposta de diretiva
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 conseguiram 
acompanhar a evolução das necessidades 
em termos de oferta ou de qualidade.

(1) Na última década, o crescimento do 
tráfego ferroviário de passageiros foi 
suficiente para aumentar a quota de 
mercado deste modo de transporte a nível 
do transporte interior, em média, no grupo 
da UE-15, mas não, em média, nos 
Estados-Membros que aderiram à União 
em 2004 e 2007. As mudanças na quota de 
mercado deste modo de transporte não 
estão associadas à estrutura de 
governação existente.

Or. en

Justificação

No que diz respeito à quota de transporte rodoviário no âmbito do transporte interior, o 
Eurostat constata o seguinte: 2001–  6.7%; 2010 – 7.4%;  novos Estados-Membros – 2001 –
7.4%; 2010 – 5.1%. A oferta e a qualidade mantiveram-se em muitos Estados-Membros.  Em 
alguns Estados-Membros, a quota modal caiu, ao passo que noutros se registaram fortes 
aumentos. Por último, mas não menos importante, não existe uma correlação e não há provas 
de qualquer nexo causal entre a estrutura de governação e a quota modal.

Alteração 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Vários estudos e inquéritos 
demonstram que nos Estados-Membros 
que abriram os seus mercados ao 
transporte doméstico de passageiros, 
como a Suécia e o Reino Unido, o 
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mercado ferroviário cresceu, bem como a 
satisfação dos  passageiros e do pessoal.

Or. en

Alteração 23
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Diretiva 2012/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de 
novembro de 2012, que estabelece um 
espaço ferroviário europeu único cria um 
espaço ferroviário europeu único com 
regras comuns de governação das empresas 
ferroviárias e dos gestores de 
infraestrutura, de financiamento e tarifação 
da infraestrutura, de condições de acesso à 
infraestrutura e aos serviços ferroviários e 
de supervisão regulamentar do mercado 
ferroviário. Com todos estes elementos já 
estabelecidos, é agora possível concluir a 
abertura do mercado ferroviário da União e 
reformar a governação dos gestores de 
infraestrutura com o objetivo de assegurar 
a igualdade de acesso às infraestruturas.

(3) A Diretiva 2012/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de 
novembro de 2012, que estabelece um 
espaço ferroviário europeu único cria um 
espaço ferroviário europeu único com 
regras comuns de governação das empresas 
ferroviárias e dos gestores de 
infraestrutura, de financiamento e tarifação 
da infraestrutura, de condições de acesso à 
infraestrutura e aos serviços ferroviários e 
de supervisão regulamentar do mercado 
ferroviário. Com todos estes elementos já 
estabelecidos, é agora possível concluir a 
abertura do mercado ferroviário da União e 
reformar a governação dos gestores de 
infraestrutura com o objetivo de assegurar 
a igualdade de acesso às infraestruturas, de 
molde a melhorar a qualidade dos 
serviços ferroviários prestados a nível 
europeu, salvaguardando, porém, os 
padrões sociais e as condições de 
emprego.

Or. en

Alteração 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) A abertura do mercado nacional de 
transporte de passageiros terá 
consequências positivas para o 
funcionamento do mercado ferroviário 
europeu, o que conduzirá a uma maior 
flexibilidade e abrirá mais possibilidades 
às empresas e aos passageiros. O pessoal 
ferroviário beneficiará igualmente desta 
abertura, na medida em que irão 
melhorar as suas hipóteses de prestação 
de serviços a novos intervenientes no 
mercado. Os trabalhadores experientes 
podem gerar valor acrescentado aos novos 
intervenientes, o que conduzirá a 
melhores condições de trabalho.

Or. en

Alteração 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Os Estados-Membros são 
responsáveis pela organização dos seus 
mercados de trabalho para o pessoal 
ferroviário. Contudo, devem assegurar 
que a forma como o mercado de trabalho 
está organizado não prejudique a 
qualidade do serviço. A legislação 
europeia já faculta um quadro claro para 
a proteção dos trabalhadores ferroviários.

Or. en

Alteração 26
Frédéric Daerden
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Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve assegurar-se uma melhor 
coordenação entre os gestores de 
infraestrutura e as empresas ferroviárias 
através da criação de um Comité de 
Coordenação, a fim de obter uma gestão e 
uma utilização eficientes da 
infraestrutura.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este considerando não tem qualquer  valor acrescentado para a versão final deste texto. 
Trata-se de mero  um lembrete da cláusula de consulta prévia  da diretiva reformulada, que 
desembocou na atual proposta da Comissão.

Alteração 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros devem assegurar 
igualmente que todas as funções 
necessárias para a exploração, a 
manutenção e o desenvolvimento 
sustentáveis da infraestrutura ferroviária 
são geridas de forma coerente pelo próprio 
gestor de infraestrutura.

(6) Os Estados-Membros devem assegurar 
igualmente que todas as funções 
necessárias para a exploração, a 
manutenção e o desenvolvimento 
sustentáveis da infraestrutura ferroviária 
são geridas de forma coerente pelo próprio 
gestor de infraestrutura, o que não impede 
que, no interior de um Estado-Membro, 
existam vários gestores que operem em 
linhas distintas ou em partes distintas das 
mesmas.

Or. pl

Justificação

A nova proposta de redação relativa à definição do gestor de infraestrutura sugerida no 
artigo.3.º, n.º 2 da Diretiva 2012/34/UE pode suscitar dúvidas quanto à possibilidade de 
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existirem vários gestores num só Estado-Membro.

Alteração 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As empresas de integração vertical 
nunca conseguem ter a independência 
necessária relativamente à empresa 
ferroviária e ao gestor de infraestrutura. 
A estrutura pode, assim, conduzir a 
subsídios cruzados, o que dificulta a 
igualdade e conduz à distorção da 
concorrência.

Or. en

Alteração 29
Georges Bach

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Face à heterogeneidade das redes 
em termos da sua dimensão e densidade, 
da diversidade de estruturas 
organizacionais das autoridades 
nacionais, locais ou regionais, bem como 
das respetivas experiências em matéria do 
processo de abertura do mercado, os 
Estados-Membros têm de dispor de 
suficiente flexibilidade para organizar a 
respetiva rede, de molde a alcançar uma 
combinação eficaz de serviços de acesso 
livre e de serviços prestados ao abrigo de 
um contrato de serviço público, com vista 
a garantir serviços de elevada qualidade 
facilmente acessíveis a todos os 
passageiros;
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Or. de

Alteração 30
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Face à heterogeneidade das redes 
em termos da sua dimensão e densidade, 
da diversidade de estruturas 
organizacionais das autoridades 
nacionais, locais ou regionais, bem como 
das respetivas experiências em matéria do 
processo de abertura do mercado, os 
Estados-Membros devem dispor de 
suficiente flexibilidade para organizar a 
respetiva rede, de molde a alcançar uma 
combinação eficaz de serviços de acesso 
livre e de serviços prestados ao abrigo de 
um contrato de serviço público, com vista 
a garantir serviços de elevada qualidade 
facilmente acessíveis a todos os 
passageiros;

Or. de

Alteração 31
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A concessão às empresas ferroviárias 
da União do direito de acesso às 
infraestruturas ferroviárias de todos os 
Estados-Membros para a exploração de 
serviços nacionais de transporte de 
passageiros pode ter repercussões na 
organização e no financiamento dos 

(14) A concessão às empresas ferroviárias 
da União do direito de acesso às 
infraestruturas ferroviárias de todos os 
Estados-Membros para a exploração de 
serviços nacionais de transporte de 
passageiros pode ter repercussões na 
organização e no financiamento dos 
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serviços de transporte ferroviário de 
passageiros prestados no âmbito de um 
contrato de serviço público. Os 
Estados-Membros deverão ter a 
possibilidade de limitar esse direito de 
acesso sempre que ele comprometa o 
equilíbrio económico destes contratos de 
serviço público e desde que a entidade 
reguladora relevante aprove uma tal 
limitação.

serviços de transporte ferroviário de 
passageiros prestados no âmbito de um 
contrato de serviço público. Os 
Estados-Membros deverão ter a 
possibilidade de limitar esse direito de 
acesso sempre que ele comprometa a 
qualidade do serviço e a sua 
disponibilidade em zonas remotas ou o 
equilíbrio económico destes contratos de 
serviço público ou a qualidade do serviço 
que prestam e desde que a entidade 
reguladora relevante aprove uma tal 
limitação.

Or. en

Alteração 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As entidades reguladoras devem 
avaliar o potencial impacto económico dos 
serviços nacionais de transporte de 
passageiros prestados em condições de 
livre acesso nos contratos de serviço 
público existentes, a pedido das partes 
interessadas e com base numa análise 
económica objetiva.

(15) As entidades reguladoras devem 
avaliar o potencial impacto económico dos 
serviços nacionais de transporte de 
passageiros prestados em condições de 
livre acesso nos contratos de serviço 
público existentes, bem como o potencial 
impacto económico de um contrato novo 
ou alterado de serviço público 
relativamente a serviços prestados em 
condições de livre acesso por empresas 
ferroviárias às quais foi concedido acesso 
à infraestrutura ferroviária nos termos do 
artigo 10.º, n.º 2, da presente diretiva, a 
pedido das partes interessadas e com base 
numa análise económica objetiva.

Or. en

Justificação

O potencial impacto económico de um novo contrato de serviço público, ou de um 
alargamento do âmbito de um contrato de serviço público existente num itinerário no qual 
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um operador com livre acesso está a fornecer um serviço, deve ser igualmente avaliado pelas 
entidades reguladoras.

Alteração 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A avaliação dos eventuais riscos para 
o equilíbrio económico dos contratos de 
serviço público deverá ter em conta 
critérios preestabelecidos. Tais critérios e 
os pormenores processuais a seguir podem 
evoluir ao longo do tempo, 
designadamente à luz da experiência 
adquirida pelas entidades reguladoras, 
autoridades competentes e empresas 
ferroviárias, e podem ter em conta as 
características específicas dos serviços 
nacionais de transporte de passageiros.

(17) A avaliação dos eventuais riscos para 
o equilíbrio económico dos contratos de 
serviço público ou do serviço prestado por 
empresas ferroviárias às quais foi 
concedido livre acesso à infraestrutura 
ferroviária nos termos do artigo 10.º, 
n.º 2, da presente diretiva, deverá ter em 
conta critérios preestabelecidos. Tais 
critérios e os pormenores processuais a 
seguir podem evoluir ao longo do tempo, 
designadamente à luz da experiência 
adquirida pelas entidades reguladoras, 
autoridades competentes e empresas 
ferroviárias, e podem ter em conta as 
características específicas dos serviços 
nacionais de transporte de passageiros.

Or. en

Justificação

O potencial impacto económico de um novo contrato de serviço público, ou de um 
alargamento do âmbito de um contrato de serviço público existente num itinerário no qual 
um operador com livre acesso está a fornecer um serviço, deve ser igualmente avaliado pelas 
entidades reguladoras.

Alteração 34
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(18-A) Para determinar se a qualidade de 
um serviço prestado no âmbito de um 
contrato de serviço público é afetada por 
um serviço em acesso livre na mesma 
rede, os organismos de controlo devem ter 
em conta as consequências para a rede, a 
manutenção das ligações, a pontualidade, 
a disponibilidade e as possibilidades de 
acesso dos serviços prestados no âmbito 
do contrato de serviço público.

Or. en

Alteração 35
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de tornar os serviços de 
transporte ferroviário mais atrativos para os 
passageiros, os Estados-Membros devem
estar em condições de exigir que as 
empresas ferroviárias operadoras de 
serviços de transporte de passageiros no 
mercado nacional participem num sistema 
comum de informação e bilhética
integrada para a venda de bilhetes, bilhetes 
únicos e reservas. Caso esse sistema seja 
criado, deve garantir-se que não gera 
distorções do mercado nem discriminação 
entre empresas ferroviárias.

(19) A fim de tornar os serviços de 
transporte ferroviário mais atrativos para os 
passageiros, os Estados-Membros devem 
exigir que as empresas ferroviárias 
operadoras de serviços de transporte de 
passageiros participem num sistema 
comum de informação e bilhética única
para a venda de bilhetes, bilhetes únicos e 
reservas, sem esquecer todos os requisitos 
sociais. O serviço de bilhética não deve 
criar obstáculos às pessoas com 
deficiências, aos idosos, às famílias ou a 
pessoas que careçam de apoio especial.

Or. en

Alteração 36
Frédéric Daerden



PE519.766v01-00 12/35 AM\1004564PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A Comissão deve avaliar o impacto 
da presente diretiva no desenvolvimento 
do mercado de trabalho para o pessoal do 
setor ferroviário.

Or. en

Justificação

O considerando proposto inspira-se na alteração 12 do projeto de relatório do relator da 
Comissão dos Transportes, que insta a Comissão a analisar o impacto desta diretiva no 
pessoal do setor ferroviário. Essa análise deve, porém, aplicar-se a todo o pessoal ferroviário 
(e não só ao pessoal de bordo), e permanecer flexível face às ações de  acompanhamento, 
caso existam, que a Comissão deve ser encorajada a propor.

Alteração 37
Georges Bach

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As empresas ferroviárias e os 
gestores da infraestrutura devem criar nas 
suas culturas de segurança uma «cultura 
de equidade», por forma a encorajar 
ativamente o pessoal a comunicar 
acidentes, incidentes e casos de quase 
acidente relacionados com a segurança 
sem estarem sujeitos a uma punição ou a 
discriminação. Uma cultura de equidade 
permite à indústria ferroviária aprender 
lições com os acidentes, incidentes e casos 
de quase acidente e, por conseguinte, 
melhorar a segurança dos 
caminhos de ferro tanto para os 
trabalhadores como para os passageiros 
que neles viajam.

Or. en
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Alteração 38
Georges Bach

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O cumprimento das regras em 
matéria de períodos de trabalho, de 
condução e de repouso dos maquinistas 
de locomotivas é fundamental para a 
segurança ferroviária e para a 
concorrência leal. Num mercado 
ferroviário europeu aberto em que 
aumentam as operações transfronteiriças, 
o cumprimento dos períodos de condução 
e de repouso tem de ser controlado e 
aplicado. Cabe às autoridades nacionais 
competentes em matéria de segurança 
controlar e assegurar o cumprimento 
dessas regras. A Comissão deve propor 
regras e controlos periódicos obrigatórios. 
Mas tal só é possível se existir a bordo um 
dispositivo eletrónico de registo dos 
períodos de condução e de repouso dos 
maquinistas de locomotivas.

Or. de

Alteração 39
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Com vista à consecução do espaço 
ferroviário europeu único, e dada a 
concorrência no setor, a Comissão deve 
apoiar e encorajar ativamente o diálogo 
social a nível da União, de modo a 
garantir que os trabalhadores ferroviários 
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se encontram adequadamente protegidos 
contra os efeitos indesejados da abertura 
do mercado e a desenvolver respostas 
conjuntas aos desafios decorrentes da 
execução do quarto pacote ferroviário. 
Neste contexto, o impacto que a carga 
psicossocial da mudança exerce sobre o 
pessoal envolvido deve ser objeto de 
especial atenção.

Or. de

Alteração 40
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A abertura do mercado do 
transporte ferroviário de passageiros, 
assim como o desenvolvimento de um 
espaço ferroviário único europeu, não 
devem, em caso algum, causar a 
degradação das condições de trabalho do 
setor nem resultar em dumping social. 
Nesse sentido, há que estabelecer as 
condições que regem a abertura dos 
mercados, em particular a exigência de 
que os Estados-Membros celebrem 
convenções coletivas aplicáveis a todo o 
seu território. 

Or. fr

Alteração 41
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Considerando 19-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-B) A Comissão deve assegurar, por 
parte dos Estados-Membros, a aplicação 
integral e correta das disposições da 
Diretiva 2005/47/CE do Conselho, de 18 
de julho de 2005, relativa ao acordo 
celebrado entre a Comunidade dos 
Caminhos de Ferro Europeus (CER) e a 
Federação Europeia dos Trabalhadores 
dos Transportes (ETF) sobre certos 
aspetos das condições de trabalho dos 
trabalhadores móveis que prestam 
serviços de interoperabilidade 
transfronteiriça no setor ferroviário, em 
particular no que diz respeito à respetiva 
segurança.

Or. de

Alteração 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-C) O cumprimento das regras em 
matéria de períodos de trabalho, de 
condução e de repouso dos maquinistas 
de locomotivas é fundamental para a 
segurança ferroviária e para a 
concorrência leal. Num mercado 
ferroviário europeu aberto em que 
aumentam as operações transfronteiriças, 
o cumprimento dos períodos de condução 
e de repouso tem de ser controlado e 
assegurado. Cabe às autoridades 
nacionais competentes em matéria de 
segurança controlar e assegurar o 
cumprimento dessas regras; a Comissão 
deve propor regras e controlos periódicos 
obrigatórios. Mas tal só é possível se 
existir a bordo um dispositivo eletrónico 
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de registo dos períodos de condução e de 
repouso dos maquinistas de locomotivas.

Or. de

Alteração 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 19-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-D) À luz do desenvolvimento do 
espaço ferroviário europeu único e de 
uma maior abertura do mercado do 
transporte ferroviário, os 
Estados-Membros devem recorrer às 
convenções coletivas de trabalho 
celebradas entre os parceiros sociais, sem 
prejuízo da legislação nacional e das 
convenções coletivas já em vigor, de modo 
a evitar o dumping social e a 
concorrência desleal.

Or. de

Alteração 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Considerando 19-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-E) O pessoal de bordo é um grupo 
profissional do setor ferroviário que 
desempenha atividades pertinentes em 
termos de segurança. Esse pessoal 
desempenha, tradicionalmente, atividades 
operacionais de segurança no âmbito do 
sistema ferroviário e é responsável pelo 
conforto e pela segurança dos passageiros 
a bordo. Uma certificação semelhante à 
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certificação dos maquinistas de 
locomotivas é útil para garantir um 
elevado nível de qualificações e 
competências, reconhecer a importância 
desses grupos profissionais para a 
segurança dos serviços ferroviários, mas 
também para facilitar a mobilidade dos 
trabalhadores.

Or. de

Alteração 45
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Considerando 19-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-F) A Comissão deve avaliar o impacto 
da presente diretiva no desenvolvimento 
do mercado de trabalho do pessoal 
ferroviário de bordo e propor novas 
medidas legislativas no que toca à 
certificação desse pessoal.

Or. de

Alteração 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«2) Gestor de infraestrutura», uma entidade 
ou empresa que assegura o 
desenvolvimento, a exploração e a 
manutenção da infraestrutura ferroviária de 
uma rede; o desenvolvimento inclui o 
planeamento da rede, financeiro e de 
investimento, bem como a construção e a 

«2) Gestor de infraestrutura», uma entidade 
ou empresa que assegura, em particular, o 
desenvolvimento, a exploração e a 
manutenção da infraestrutura ferroviária de 
uma rede; o desenvolvimento inclui o 
planeamento da rede, financeiro e de 
investimento, bem como a construção e a 
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modernização da infraestrutura; a 
exploração da infraestrutura compreende 
todos os elementos do processo de 
repartição dos canais horários, incluindo a 
definição e a avaliação da disponibilidade e 
a repartição de canais horários individuais, 
a gestão do tráfego e a tarifação da 
utilização da infraestrutura, incluindo a 
determinação e a cobrança das taxas; a 
manutenção inclui as obras de renovação 
da infraestrutura e outras atividades de 
gestão dos ativos»;

modernização da infraestrutura; a 
exploração da infraestrutura compreende 
todos os elementos do processo de 
repartição dos canais horários, incluindo a 
definição e a avaliação da disponibilidade e 
a repartição de canais horários individuais, 
a gestão do tráfego e a tarifação da 
utilização da infraestrutura, incluindo a 
determinação e a cobrança das taxas; a 
manutenção inclui as obras de renovação 
da infraestrutura e outras atividades de 
gestão dos ativos»;

Or. pl

Justificação

A nova formulação da definição de "gestor de infraestrutura" clarifica as funções do gestor, 
por exemplo, suprimindo a expressão "em particular" da atual definição. Tal levaria a que a 
nova lista de funções do gestor se tornasse uma lista fechada.

Alteração 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(b) o n.º 5 é suprimido; Suprimido

Or. pl

Justificação

A supressão do ponto relativo à definição de serviços internacionais é problemática para 
países que têm fronteiras ferroviárias com países terceiros. Existe o risco de surgir um vazio 
jurídico.

Alteração 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 6– n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 6.º, o n.º 2 é suprimido; Suprimido

Or. pl

Justificação

A supressão da disposição que permite a organização dos serviços de gestão e dos serviços 
de transporte numa única entidade - apesar de serem distintos no plano contabilístico - é 
excessiva. A supressão desta disposição teria efeitos (administrativos, financeiros, legais e 
sociais) consideráveis e nocivos para muitas empresas ferroviárias que operam de forma 
eficiente e eficaz no mercado europeu.

Alteração 49
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

3. [...] Suprimido
__________________
10 JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

Or. de

Alteração 50
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – n.º 2
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram também 
que a(s) mesma(s) pessoa(s) pessoa(s) 
singular(es) ou coletiva(s) não são 
autorizadas:

Os Estados-Membros asseguram também 
que a(s) mesma(s) pessoa(s) pessoa(s) 
singular(es) ou coletiva(s) não são 
autorizadas, direta ou indiretamente:

Or. fr
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Alteração 51
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – n.º 1 – alínea b)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a designar os membros do conselho de 
supervisão, do conselho de administração 
ou dos órgãos que representem legalmente 
um gestor de infraestrutura e, ao mesmo 
tempo, direta ou indiretamente, exercer 
controlo, ser titular de qualquer interesse 
financeiro ou exercer qualquer direito 
sobre uma empresa ferroviária;

b) a designar o diretor-geral, os membros 
do conselho de supervisão, do conselho de 
administração, da comissão executiva ou 
dos órgãos que representem legalmente um 
gestor de infraestrutura e, ao mesmo 
tempo, direta ou indiretamente, exercer 
controlo, ser titular de qualquer interesse 
financeiro ou exercer qualquer direito 
sobre uma empresa ferroviária;

Or. fr

Alteração 52
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – n.º 3
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos da aplicação do presente 
artigo, sempre que a pessoa a que se refere 
o n.º 2 for um Estado-Membro ou outro 
organismo público, duas autoridades 
públicas que sejam independentes e 
juridicamente distintas uma da outra e que 
exerçam controlo ou outros direitos 
mencionados no n.º 2 sobre o gestor de 
infraestrutura, por um lado, e sobre a 
empresa ferroviária, por outro, não podem 
ser considerados a mesma pessoa ou as 
mesmas pessoas.

3. Para efeitos da aplicação do presente 
artigo, sempre que a pessoa a que se refere 
o n.º 2 for um Estado-Membro ou outro 
organismo público, duas autoridades 
públicas que sejam separadas e 
juridicamente distintas e independentes 
uma da outra e que exerçam controlo ou 
outros direitos mencionados no n.º 2 sobre 
o gestor de infraestrutura, por um lado, e 
sobre a empresa ferroviária, por outro, não 
podem ser considerados a mesma pessoa 
ou as mesmas pessoas.
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Or. fr

Alteração 53
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – n.º 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Desde que não surjam conflitos de 
interesses e que a confidencialidade das 
informações sensíveis do ponto de vista 
comercial seja garantida, o gestor de 
infraestrutura pode subcontratar trabalhos 
específicos de desenvolvimento, renovação 
e manutenção, sobre as quais conservará o 
poder decisório, a empresas ferroviárias ou 
a qualquer outra entidade que atue sob a 
supervisão do gestor de infraestrutura.»

4. Desde que não surjam conflitos de 
interesses e que a confidencialidade das 
informações sensíveis do ponto de vista 
comercial seja garantida, o gestor de 
infraestrutura pode subcontratar trabalhos 
específicos de desenvolvimento, renovação 
e manutenção, sobre as quais conservará o 
poder decisório, a empresas ferroviárias ou 
a qualquer outra entidade que atue sob a 
supervisão do gestor de infraestrutura.» 
Essas subcontratações devem respeitar as 
regras em matéria de concorrência e, se 
for o caso, de contratos públicos. Cabe ao 
gestor de infraestrutura a 
responsabilidade pelos trabalhos 
subcontratados.

Or. fr

Alteração 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – n.º 5
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Quando, à data de entrada em vigor da 
presente diretiva, o gestor de 
infraestrutura constitua parte de uma 

Suprimido
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empresa verticalmente integrada, os 
Estados-Membros podem decidir não 
aplicar os nºs 2 a 4 do presente artigo. 
Nesse caso, o Estado-Membro em causa 
deve assegurar que o gestor da 
infraestrutura executa todas as funções a 
que se refere o artigo 3°, n.º 2, e que tem 
efetiva independência organizativa e 
decisória de qualquer empresa 
ferroviária, de acordo com os requisitos 
estabelecidos nos artigos 7.º-A a 7.º-C.

Or. en

Justificação

Uma empresa verticalmente integrada nunca consegue ter a independência necessária entre 
a empresa ferroviária e o gestor de infraestrutura, assim como não consegue assegurar total 
transparência dos fluxos financeiros. A separação institucional é, por conseguinte, a única 
solução para a criação de um mercado ferroviário europeu com um bom desempenho.

Alteração 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – n.º 5
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando, à data de entrada em vigor da 
presente diretiva, o gestor de infraestrutura 
constitua parte de uma empresa 
verticalmente integrada, os 
Estados-Membros podem decidir não 
aplicar os nºs 2 a 4 do presente artigo. 
Nesse caso, o Estado-Membro em causa 
deve assegurar que o gestor da 
infraestrutura executa todas as funções a 
que se refere o artigo 3°, n.º 2, e que tem 
efetiva independência organizativa e 
decisória de qualquer empresa 
ferroviária, de acordo com os requisitos 
estabelecidos nos artigos 7.º-A a 7.º-C.

5. Quando o gestor de infraestrutura 
constitua parte de uma empresa 
verticalmente integrada, os 
Estados-Membros podem decidir não 
aplicar os n.ºs 2 a 4 do presente artigo. 
Nesse caso, o Estado-Membro em causa 
deve assegurar que o gestor da 
infraestrutura executa todas as funções a 
que se refere o artigo 3°, n.º 2, e que tem 
efetiva independência organizativa e 
decisória de qualquer empresa ferroviária, 
de acordo com os requisitos estabelecidos 
nos artigos 7.º-A a 7.º-C.

Or. pl
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Justificação

Também deve ser permitido aos Estados-Membros escolherem no futuro entre uma separação 
do gestor de infraestrutura e das empresas ferroviárias ou uma estrutura integrada.

Alteração 56
Frédéric Daerden

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-A a 7-E

Texto da Comissão Alteração

4. [...] Suprimido
__________________
12 OJ L 51, 23.2.2012, p. 51.

Or. en

Alteração 57
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – n.º 1
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o gestor de infraestrutura deve estar 
organizado numa entidade juridicamente 
distinta das empresas ferroviárias ou da 
sociedade holding que controle essas 
empresas e de outras entidades jurídicas 
pertencentes a uma empresa verticalmente 
integrada.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o gestor de infraestrutura deve estar 
organizado numa entidade juridicamente 
distinta e independente das empresas 
ferroviárias ou da sociedade holding que 
controle essas empresas e de outras 
entidades jurídicas pertencentes a uma 
empresa verticalmente integrada.

Or. fr
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Alteração 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
gestores de infraestrutura instituem e 
organizam comités de coordenação para 
cada rede. A participação neste comité 
estará aberta, pelo menos, ao gestor de 
infraestrutura, aos candidatos conhecidos 
na aceção do artigo 8.º, n.º 3, e, mediante 
pedido, aos potenciais candidatos, às suas 
organizações representativas, aos 
representantes dos utilizadores dos serviços 
de transporte ferroviário de mercadorias e 
de passageiros e, se for caso disso, às 
autoridades regionais e locais. Os 
representantes do Estado-Membro e a 
entidade reguladora em causa serão 
convocados, na qualidade de observadores, 
para as reuniões do Comité de 
Coordenação.

Os Estados-Membros asseguram que os 
gestores de infraestrutura instituem e 
organizam comités de coordenação para 
cada rede. A participação neste comité 
estará aberta ao gestor de infraestrutura, 
aos candidatos conhecidos na aceção do 
artigo 8.º, n.º 3, e, mediante pedido, aos 
potenciais candidatos, às suas organizações 
representativas, aos representantes dos 
utilizadores dos serviços de transporte 
ferroviário de mercadorias e de passageiros 
e, se for caso disso, às autoridades 
regionais e locais. Os representantes do 
Estado-Membro e a entidade reguladora 
em causa serão convocados, na qualidade 
de observadores, para as reuniões do 
Comité de Coordenação.

Or. en

Alteração 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem limitar 
o direito de criar serviços de transporte de 
passageiros novos ou alterados ao abrigo 
de contratos de serviço público se os 
contratos de serviço público novos ou 
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alterados comprometerem o equilíbrio 
económico dos serviços existentes 
prestados por empresas ferroviárias às 
quais tenha sido concedido acesso à 
infraestrutura ferroviária em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 2, da 
presente diretiva; 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros podem limitar o direito de criar contratos de serviço público novos ou 
alterados se a entidade reguladora demonstrar o potencial impacto económico desses 
contratos num serviço prestado por um operador em regime de acesso livre.

Alteração 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«Para determinar os riscos para o equilíbrio 
económico de um contrato de serviço 
público, as entidades reguladoras 
relevantes a que se refere o artigo 55.º 
farão uma análise económica objetiva e 
basearão a sua decisão em critérios 
predefinidos. Determinarão esses riscos a 
pedido de uma das seguintes entidades, 
apresentado no prazo de um mês a contar 
da data de transmissão da informação sobre 
o serviço de transporte de passageiros 
pretendido a que se refere o artigo 38.º, 
n.º 4:

Para determinar os riscos para o equilíbrio 
económico de um contrato de serviço 
público ou de um serviço prestado por 
empresas ferroviárias às quais tenha sido 
concedido acesso à infraestrutura 
ferroviária nos termos do artigo 10.º,
n.º 2, da presente diretiva, em caso de 
criação de um novo contrato de serviço 
público ou da alteração de um contrato de 
serviço público já existente, as entidades 
reguladoras relevantes a que se refere o 
artigo 55.º farão uma análise económica 
objetiva e basearão a sua decisão em 
critérios predefinidos. Determinarão esses 
riscos a pedido de uma das seguintes 
entidades, apresentado no prazo de um mês 
a contar da data de transmissão da 
informação sobre o serviço de transporte 
de passageiros pretendido a que se refere o 
artigo 38.º, n.º 4:
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Or. en

Justificação

As entidades reguladoras devem avaliar igualmente o potencial impacto económico de um 
novo contrato de serviço público ou do alargamento do âmbito de aplicação de um contrato 
de serviço público já existente num itinerário em que um operador em regime de acesso livre 
preste um serviço.

Alteração 61
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«Para determinar os riscos para o equilíbrio 
económico de um contrato de serviço 
público, as entidades reguladoras 
relevantes a que se refere o artigo 55.º 
farão uma análise económica objetiva e 
basearão a sua decisão em critérios 
predefinidos. Determinarão esses riscos a 
pedido de uma das seguintes entidades, 
apresentado no prazo de um mês a contar 
da data de transmissão da informação sobre 
o serviço de transporte de passageiros 
pretendido a que se refere o artigo 38.º, 
n.º 4:

Para determinar os riscos para o equilíbrio 
económico, a disponibilidade e a 
qualidade de um contrato de serviço 
público, as entidades reguladoras 
relevantes a que se refere o artigo 55.º 
farão uma análise económica objetiva, 
social e ambiental, bem como das 
condições de trabalho, e basearão a sua 
decisão em critérios predefinidos. 
Determinarão esses riscos a pedido de uma 
das seguintes entidades, apresentado no 
prazo de um mês a contar da data de 
transmissão da informação sobre o serviço 
de transporte de passageiros pretendido a 
que se refere o artigo 38.º, n.º 4:

Or. en

Alteração 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 6 – alínea b) – subalínea d-A) (nova)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) A empresa ferroviária à qual foi 
concedido acesso à infraestrutura 
ferroviária nos termos do artigo 10.º, 
n.º 2, da presente diretiva.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras devem avaliar igualmente o potencial impacto económico de um 
novo contrato de serviço público ou do alargamento do âmbito de aplicação de um contrato 
de serviço público já existente num itinerário em que um operador em regime de acesso livre 
preste um serviço.

Alteração 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 - ponto 6 - alínea c) - subalínea d)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 11 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

A empresa ferroviária que solicita o acesso. A empresa ferroviária que solicita o acesso 
ou à qual foi concedido acesso à 
infraestrutura ferroviária nos termos do 
artigo 10.º, n.º 2, da presente diretiva.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras devem avaliar igualmente o potencial impacto económico de um 
novo contrato de serviço público ou do alargamento do âmbito de aplicação de um contrato 
de serviço público já existente num itinerário em que um operador em regime de acesso livre 
preste um serviço.

Alteração 64
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea c)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso a entidade reguladora decida que o 
equilíbrio económico de um serviço 
prestado por empresas ferroviárias às 
quais tenha sido concedido acesso à 
infraestrutura ferroviária nos termos do 
artigo 10.º, n.º 2, da presente diretiva pode 
ficar comprometido com o pretendido 
contrato de serviço público novo ou 
alterado, deve indicar possíveis alterações 
a esses contrato ou fazer recomendações 
com vista à compensação das empresas 
ferroviárias afetadas.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras devem avaliar igualmente o potencial impacto económico de um 
novo contrato de serviço público ou do alargamento do âmbito de aplicação de um contrato 
de serviço público já existente num itinerário em que um operador em regime de acesso livre 
preste um serviço.

Alteração 65
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7 – n.º 1
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 13-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do Regulamento (CE) 
n.º 1371/2007 e da Diretiva 2010/40/UE, 
os Estados-Membros podem exigir que as 
empresas ferroviárias que prestam serviços 
nacionais de transporte de passageiros 
participem num sistema comum de 
informação e bilhética integrada para a 

Sem prejuízo do Regulamento (CE) 
n.º 1371/2007 e da Diretiva 2010/40/UE, 
os Estados-Membros exigem que as 
empresas ferroviárias que prestam serviços 
nacionais de transporte de passageiros 
participem num sistema comum de 
informação e bilhética integrada para a 
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venda de bilhetes, bilhetes únicos e 
reservas, ou decidir delegar poderes nas 
autoridades competentes para criarem um 
tal sistema. Se este for criado, os 
Estados-Membros garantirão que ele não 
gera distorções do mercado nem resulta em 
qualquer discriminação entre empresas 
ferroviárias e que é gerido por uma 
entidade jurídica pública ou privada, ou por 
uma associação de todas as empresas 
ferroviárias que prestam serviços de 
transporte de passageiros.

venda de bilhetes, bilhetes únicos e 
reservas, ou decidir delegar poderes nas 
autoridades competentes para criarem um 
tal sistema. Se este for criado, os 
Estados-Membros garantirão que ele não 
gera distorções do mercado nem resulta em 
qualquer discriminação entre empresas 
ferroviárias e que é gerido por uma 
entidade jurídica pública ou privada, ou por 
uma associação de todas as empresas 
ferroviárias que prestam serviços de 
transporte de passageiros.

Or. en

Alteração 66
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7-A (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

7-A. O artigo 19.º, alínea d), é alterado do 
seguinte modo: 
"d) Condenadas por incumprimento 
grave ou reiterado das obrigações 
decorrentes do direito social ou laboral, 
nomeadamente obrigações decorrentes 
da legislação de proteção do trabalho e 
das convenções coletivas, bem como das 
obrigações decorrentes da 
regulamentação aduaneira, no caso de 
empresas que pretendam efetuar 
transportes transfronteiriços de 
mercadorias sujeitos a trâmites 
aduaneiros."

Or. sv
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Alteração 67
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7-B (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

7-B. O artigo 19.º é alterado do seguinte 
modo:
"Artigo 19.º 
Requisitos de boa reputação 
Os Estados-Membros devem definir as 
condições segundo as quais se 
consideram satisfeitos os requisitos de 
boa reputação, a fim de assegurar que as 
empresas que solicitem uma licença e as 
pessoas responsáveis pela sua gestão:
a) Não foram condenadas por infrações 
penais graves, incluindo infrações de 
natureza comercial;
b) Não foram declaradas falidas ou 
insolventes;
c) Não foram condenadas por infrações 
graves previstas em legislação específica 
aplicável aos transportes;
d) Não foram condenadas por 
incumprimento grave ou reiterado das 
obrigações decorrentes do direito social 
ou laboral, nomeadamente obrigações 
decorrentes da legislação de proteção do 
trabalho, e das obrigações decorrentes 
da regulamentação aduaneira, no caso 
de empresas que pretendam efetuar 
transportes transfronteiriços de 
mercadorias sujeitos a trâmites 
aduaneiros.
e) se comprometeram a aplicar, nos 
Estados-Membros em que a empresa 
pretende operar, convenções coletivas de 
validade geral ou habitual num 
determinado setor, de acordo com as 
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práticas usuais nos Estados-Membros." 

Or. sv

Alteração 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Caso um candidato tencione solicitar 
capacidade de infraestrutura para explorar 
um serviço de passageiros, deve informar 
os gestores de infraestrutura e as entidades 
reguladoras competentes, no mínimo 18 
meses antes da entrada em vigor do horário 
de serviço a que o pedido de capacidade se 
refere. A fim de poderem avaliar qual é o 
impacto económico potencial nos contratos 
de serviço público existentes, as entidades 
reguladoras em causa devem assegurar que 
todas as autoridades competentes que 
tenham adjudicado um serviço de 
transporte ferroviário de passageiros nesse
itinerário definido num contrato de serviço 
público, todas as outras autoridades 
competentes interessadas que tenham o 
direito de limitar o acesso ao abrigo do 
artigo 11.º e todas as empresas ferroviárias 
que executam o contrato de serviço público 
no itinerário desse serviço de transporte de 
passageiros sejam informadas sem demora 
e, o mais tardar, no prazo de cinco dias.

4. Caso um candidato tencione solicitar 
capacidade de infraestrutura para explorar 
um serviço de passageiros nos termos do 
artigo 10.º, n.º 2, da presente diretiva ou 
executar um contrato de serviço público 
novo ou alterado, deve informar os 
gestores de infraestrutura e as entidades 
reguladoras competentes, no mínimo 18 
meses antes da entrada em vigor do horário 
de serviço a que o pedido de capacidade se 
refere. A fim de poderem avaliar qual é o 
impacto económico potencial nos contratos 
de serviço público existentes ou no serviço 
prestado pela empresa ferroviária a que 
tenha sido concedido acesso à 
infraestrutura ferroviária nos termos do 
artigo 10.º, n.º 2, da presente diretiva, as 
entidades reguladoras em causa devem 
assegurar que todas as autoridades 
competentes que tenham adjudicado um 
serviço de transporte ferroviário de 
passageiros num itinerário definido num 
contrato de serviço público ou um contrato 
de serviço público novo ou alterado num 
itinerário definido em condições de livre 
acesso, todas as outras autoridades 
competentes interessadas que tenham o 
direito de limitar o acesso ao abrigo do 
artigo 11.º e todas as empresas ferroviárias 
que executam o contrato de serviço público 
no itinerário desse serviço de transporte de 
passageiros, ou prestam um serviço nos 
termos do artigo 10.º, n.º 2, da presente 
diretiva, sejam informadas sem demora e, 
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o mais tardar, no prazo de cinco dias.

Or. en

Justificação

As entidades reguladoras devem avaliar igualmente o potencial impacto económico de um 
novo contrato de serviço público ou do alargamento do âmbito de aplicação de um contrato 
de serviço público já existente num itinerário em que um operador em regime de acesso livre 
preste um serviço.

Alteração 69
Elisabeth Schroedter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Caso um candidato tencione solicitar 
capacidade de infraestrutura para explorar 
um serviço de passageiros, deve informar 
os gestores de infraestrutura e as entidades 
reguladoras competentes, no mínimo 18 
meses antes da entrada em vigor do horário 
de serviço a que o pedido de capacidade se 
refere. A fim de poderem avaliar qual é o 
impacto económico potencial nos contratos 
de serviço público existentes, as entidades 
reguladoras em causa devem assegurar que 
todas as autoridades competentes que 
tenham adjudicado um serviço de 
transporte ferroviário de passageiros nesse 
itinerário definido num contrato de serviço 
público, todas as outras autoridades 
competentes interessadas que tenham o 
direito de limitar o acesso ao abrigo do 
artigo 11.º e todas as empresas ferroviárias 
que executam o contrato de serviço público 
no itinerário desse serviço de transporte de 
passageiros sejam informadas sem demora 
e, o mais tardar, no prazo de cinco dias.

Caso um candidato tencione solicitar 
capacidade de infraestrutura para explorar 
um serviço de passageiros, deve informar 
os gestores de infraestrutura e as entidades 
reguladoras competentes, no mínimo 18 
meses antes da entrada em vigor do horário 
de serviço a que o pedido de capacidade se 
refere. A fim de poderem avaliar qual é o 
impacto económico, bem como social e 
ambiental, potencial nos contratos de 
serviço público existentes, as entidades 
reguladoras em causa devem assegurar que 
todas as autoridades competentes que 
tenham adjudicado um serviço de 
transporte ferroviário de passageiros nesse 
itinerário definido num contrato de serviço 
público, todas as outras autoridades 
competentes interessadas que tenham o 
direito de limitar o acesso ao abrigo do 
artigo 11.º e todas as empresas ferroviárias 
que executam o contrato de serviço público 
no itinerário desse serviço de transporte de 
passageiros sejam informadas sem demora 
e, o mais tardar, no prazo de cinco dias.
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Alteração 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9
Diretiva 2012/34/CE
Artigo 63 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2024, a Comissão 
avalia o impacto da presente diretiva no 
setor ferroviário e apresenta um relatório 
sobre a sua aplicação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

Até 31 de dezembro de 2020, a Comissão 
avalia o impacto da presente diretiva no 
setor ferroviário e apresenta um relatório 
sobre a sua aplicação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

Or. en

Alteração 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 63 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 2020, a Comissão deve também 
investigar se a organização do mercado de 
trabalho nacional dificulta uma maior 
abertura do mercado, a integração e a 
qualidade dos serviços prestados aos 
clientes. Se for caso disso, a Comissão 
deve propor novas medidas legislativas 
para garantir a igualdade de condições 
para todas as empresas ferroviárias.

Or. en
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Alteração 72
Frédéric Daerden

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 63 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. No artigo 63.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte parágrafo:
A Comissão deve, o mais tardar 18 meses 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva, avaliar o respetivo impacto no 
desenvolvimento do mercado de trabalho 
do pessoal ferroviário de bordo.

Or. en

Justificação

A alteração proposta inspira-se na alteração 35 do projeto de relatório do relator da 
Comissão dos Transportes, que insta a Comissão a analisar o impacto desta diretiva no 
pessoal do setor ferroviário. Essa análise deve, porém, aplicar-se a todo o pessoal ferroviário 
(e não só ao pessoal de bordo), e permanecer flexível face às ações de  acompanhamento, 
caso existam, que a Comissão deve ser encorajada a propor.

Alteração 73
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que adotarem 
no domínio abrangido pela presente 
diretiva.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que adotarem 
no domínio abrangido pela presente 
diretiva. A Comissão efetua uma síntese 
anual destas comunicações e transmite-
as, em todas as línguas de trabalho, ao 
Conselho e ao Parlamento.
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Alteração 74
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

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

Or. fr


