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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A repetida liberalização dos setores dos serviços levada a cabo pela União Europeia ao longo 
de décadas, nomeadamente no domínio dos transportes ferroviários, procede da aplicação do 
artigo 26.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, pelo que é parte integrante 
do seu projeto.

Este objetivo de realização de um mercado comum não deve constituir um fim em si, mas 
antes visar a redução dos custos dos serviços prestados aos consumidores, mantendo 
simultaneamente um elevado nível de qualidade dos serviços à disposição de todos.

O Em retrospetiva, esse duplo objetivo não parece ter sido satisfeito pelos diversos 
movimentos de liberalização dos setores cujos serviços têm sido tradicionalmente prestados 
por operadores públicos através de monopólios nacionais de exploração.

Com efeito, no setor dos transportes ferroviários verificam-se os seguintes exemplos de 
insatisfação: 

 no transporte internacional de passageiros, aberto à concorrência desde 2010, o 
aumento da concorrência não fez baixar significativamente os custos e conduziu ao 
encerramento de antigas linhas transfronteiras que não funcionavam segundo o 
modelo da alta velocidade; além disso, o setor não teve o crescimento previsto, uma 
vez que a sua quota de mercado tem mais a ganhar no plano intermodal do que 
intramodal.

 no transporte nacional de passageiros no Reino Unido, o Estado-Membro mais 
avançado em termos da legislação de liberalização, o CESE destaca a insatisfação dos 
utilizadores britânicos e a recorrente necessidade de envolvimento do governo na 
integração do setor (tarifas, distribuição, horários, ...).

 no transporte nacional de passageiros em toda a União verificaram-se pelo menos 15 
processos de infração por transposição incorreta, o que reflete o ritmo excessivo de 
liberalização que, para participar na construção do projeto europeu, deve ser efetuada 
sem agredir os modelos nacionais que proporcionaram aos cidadãos um modelo de 
qualidade durante várias décadas. 

Perante estes factos, o relator considera que não foi demonstrada a necessidade de uma maior 
liberalização do setor do transporte ferroviário de passageiros, visando as suas alterações 
atenuar o risco de consequências negativas para os cidadãos, incluindo os trabalhadores, em 
torno de diversos eixos:

 Uma governação tão integrada quanto possível: se a base da separação estrita entre os 
gestores de infraestrutura e os operadores se situa ao nível competitivo, os receios que 
suscita entre as organizações de utilizadores, os sindicatos do setor ou os operadores 
"tradicionais" levam a que o relator adote uma certa nuance. Abrangerá muito 
provavelmente numa menor mutualização dos recursos em termos de investimento 
corpóreo e o aumento da burocracia, prejudiciais para a qualidade do serviço e a 
segurança dos utilizadores. Por conseguinte, o relator optou por atribuir à autoridade 
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nacional de regulamentação a maior liberdade possível na matéria, em conformidade 
com o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 28 de fevereiro de 2013.

 A maior liberdade possível aos Estados-Membros para optarem entre o procedimento 
de concurso e o ajuste direto de concessões de serviço público através do aumento 
substancial dos limites.

 A introdução nos planos nacionais para o transporte público sustentável em matéria 
dos respetivos aspetos sociais e ambientais, de regras de proteção dos utilizadores, dos 
trabalhadores e do ambiente, facilitando assim a incorporação nos concursos desses 
critérios qualitativos sociais e ambientais.

 O reforço da proteção dos trabalhadores através de vastas possibilidades de 
transferência de pessoal no âmbito da nova empresa concessionária de um serviço 
público; o reforço do diálogo social nas estruturas; a clarificação do direito social 
aplicável ao pessoal de bordo, nomeadamente através da sua certificação; o pedido aos 
Estados-Membros no sentido de estabelecerem uma responsabilidade social solidária 
por parte do proponente e dos seus subcontratantes, para evitar o dumping social. 

 A necessária reciprocidade ao nível da abertura dos mercados entre Estados-Membros.

 Um longo período transitório de implementação pelos Estados-Membros (até 2029) 
para permitir aos decisores políticos da União distanciamento e tempo de análise antes 
de qualquer novo passo no sentido da liberalização.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Transportes e do 
Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O transporte ferroviário desempenha 
um papel importante tanto em termos 
sociais e ambientais, como ainda de 
planeamento da mobilidade, podendo 
aumentar significativamente a sua quota 
global no transporte de passageiros à 
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escala europeia. Neste contexto, o 
investimento tanto na investigação como 
nas infraestruturas, bem como no 
material circulante, pode contribuir de 
forma decisiva para um novo crescimento 
e, consequentemente, para promover 
diretamente o emprego no setor 
ferroviário e, indiretamente, noutros 
setores, através do aumento da mobilidade 
dos trabalhadores. O transporte 
ferroviário pode tornar-se numa indústria 
da União importante e moderna, desde 
que os Estados-Membros acordem uma 
cooperação reforçada.

Or. en

Alteração 2

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. Esta política deve ser descrita em
todos os planos de transportes públicos
sustentáveis 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.

Or. fr
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Alteração 3

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 em termos 
de elevada qualidade e 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.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os concursos públicos baseados na 
qualidade e não no princípio do preço 
mais baixo contribuem para evitar o 
dumping social frequentemente associado 
às propostas mais baratas, que permite 
economizar à custa dos trabalhadores: 
salários mais baixos, horários de trabalho 
mais longos, menos pessoal.  

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9.º-A. O princípio da reciprocidade 
constitui um importante meio para 
contrabalançar as distorções da 
concorrência; o princípio não deve ser 
aplicado apenas aos Estados-Membros, 
mas também às empresas de países 
terceiros que desejem participar em 
procedimentos de concurso na União.

Or. fr

Alteração 6

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, no 
entanto, devem atender às especificidades 
nacionais.

Or. fr

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de criar condições propícias (11) A fim de criar condições propícias 
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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.

para que a sociedade colha plenamente os 
benefícios de uma oferta de qualidade 
elevada relativa a serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, é importante 
que os Estados-Membros assegurem um 
nível elevado de proteção social para o 
pessoal dos operadores de serviço público, 
contra o dumping social.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. Caso a celebração de um contrato 
de fornecimento de serviços públicos 
envolva 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 
aos trabalhadores, estabelecidas pelas 
disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas nacionais ou por 
acordos coletivos ou acordos celebrados 
entre os parceiros sociais.



PA\943827PT.doc 9/21 PE516.641v01-00

PT

Or. en

Alteração 9

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 
ter a liberdade de impor padrões de 
qualidade específicos no plano social e em 
matéria de serviços.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Tendo em vista reduzir os abusos 
nas situações de subcontratação e 
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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. en

Alteração 11

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 
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.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Devido à alteração ao artigo 8.º, n.º 2, parágrafo 1, o conteúdo do presente considerando é 
desnecessário.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 15
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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 realização de concursos 
de adjudicação de contratos de serviço 
público 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. É, por isso,
necessário tomar desde já medidas para
introduzir progressivamente este modo de 
celebração de contratos, devendo, no 
entanto, todos os contratos de serviço 
público para o transporte público 
ferroviário de passageiros ser adjudicados
de acordo com o procedimento de 
concurso previsto no presente regulamento
só a partir de 2029.

Or. fr

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

Planos de transportes públicos e 
obrigações de serviço público

Planos tendo em vista transportes públicos
duráveis em termos sociais, ambientais e
económicos, bem como das obrigações de 
serviço público

Or. fr

Justificação

O conceito de sustentabilidade deve ser enfatizado em todos os aspetos destes planos.
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Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

regras aplicáveis em matéria de direitos 
dos passageiros;

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

regras aplicáveis em matéria de proteção 
social e do emprego;

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

regras aplicáveis em matéria de proteção 
do ambiente;

Or. en
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Alteração 17

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

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. en

Justificação

Estes aspetos do parágrafo original passam a ser mencionados nos números pertinentes do 
artigo 2.º, alínea a)(novo) para que adquiram maior importância. O texto novo é necessário 
para assegurar a existência de autoridade neste sentido.

Alteração 18

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

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

b) devem ser adequados para atingir os 
objetivos do plano de transportes públicos, 
ou seja, determinarem o modo de 
celebração do contrato no que respeita às 
normas de qualidade a atingir e aos meios 
adequados para a consecução dos 
objetivos do plano de transportes públicos;

Or. fr

Justificação

É necessário esclarecer o conceito de «adequado».
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Alteração 19

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

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. fr

Justificação

A explicação de adequação já se encontra incluída no artigo 2.º-A, n.º 3, alínea b), podendo, 
por conseguinte, ser suprimida nesta alteração.

Alteração 20

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

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

(a) alcançar os objetivos do plano de 
transportes públicos da forma mais
eficiente e com elevada qualidade;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
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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 e as organizações 
representativas dos passageiros e dos 
trabalhadores, a respeito dessas 
especificações, e tomar as suas posições 
em consideração.

Or. fr

Justificação

As autoridades competentes devem realizar uma consulta que também inclua organizações 
representativas dos passageiros e dos trabalhadores, e não consultá-los apenas se for caso 
disso.

Alteração 22

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 
cumprimento de determinados padrões 
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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. en

Alteração 23

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

6. As autoridades competentes
estabelecem, sem prejuízo do direito 
nacional e comunitário, incluindo os 
acordos coletivos celebrados entre os 
parceiros sociais nos termos da legislação 
nacional, os padrões de qualidade e sociais, 
determinam os respetivos critérios sociais 
e qualitativos e integram-nos nos 
documentos relativos ao concurso e nos 
contratos de serviço público, 
independentemente do modo de 
celebração do contrato.

Or. fr

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – parágrafo 7-A (novo)



PA\943827PT.doc 17/21 PE516.641v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

É aditado o parágrafo 7-A (novo) com a 
seguinte redação:
"Os Estados-Membros devem tomar 
medidas de forma não discriminatória 
para garantir que um operador que esteja 
a instruir, direta ou indiretamente, outra 
empresa para prestar serviços em seu 
nome possa ser responsabilizada, em 
acréscimo e/ ou em substituição de 
qualquer subcontratante, por pagamentos 
devidos aos empregados e/ ou 
contribuições para a segurança social 
devidas a fundos comuns ou organizações 
de parceiros sociais.
A responsabilidade referida no presente 
número deve ser limitada aos direitos do 
trabalhador adquiridos no âmbito da 
relação contratual entre o contratante e 
os seus subcontratantes.
O disposto no parágrafo 7, alínea a) 
aplica-se sem prejuízo das normas 
nacionais mais rigorosas em matéria de 
responsabilidade."

Or. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) É aditado 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 
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concurso às empresas dos 
Estados-Membros."

Or. fr

Justificação

Os Estados terceiros não devem ter a possibilidade de participar numa adjudicação de 
contratos por concurso em Estados da UE enquanto estes não tiverem aberto o seu próprio 
mercado aos Estados-Membros da UE.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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,

cujo valor anual médio seja estimado em 
menos de 2 000 000 EUR ou menos de 
10 000 000 EUR no caso de um serviço de 
contrato público que inclua o transporte 
público por caminho-de-ferro ou,

Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

 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.

que tenham por objeto a prestação anual de 
menos de 600 000 quilómetros de serviços 
públicos de transporte de passageiros ou 
menos de 500 000 quilómetros no caso de 
um contrato de serviço público que inclua 
o transporte público por caminho-de-ferro.
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Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

 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.

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 3 000 000
EUR ou para uma prestação anual de 
menos de 900 000 quilómetros de serviços 
públicos de transporte de passageiros.»

Or. en

Alteração 29

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

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.
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Or. en

Justificação

A proposta visa suprimir o artigo 5.º, n.º 6, e substitui-lo por este texto. É, no entanto, 
importante manter o n.º 6 original, podendo este novo texto ser adicionado em seguida.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A. É aditado o n.º 6, alínea a) (nova) 
com a seguinte redação:
6. 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.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte
ferroviário, com exceção de outros 
sistemas guiados como os metropolitanos e 
os metropolitanos ligeiros de superfície, 

Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público relativos ao
transporte por outros sistemas guiados,
como os metropolitanos e os 
metropolitanos ligeiros de superfície, bem 
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deve dar cumprimento ao disposto no 
artigo 5.º, n.º 3, a partir de 3 de dezembro 
de 2019. Todos os contratos de serviço 
público relativos a outros sistemas guiados 
e ao transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 
2019, o mais tardar. Durante o período 
transitório que decorre até 3 de dezembro 
de 2019, os Estados-Membros devem 
tomar medidas para darem gradualmente 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a fim de evitar anomalias estruturais 
graves, nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.

como rodoviários, deve dar cumprimento 
ao disposto no artigo 5.º, a partir de 3 de 
dezembro de 2019. A adjudicação de
contratos de serviço público relativos ao 
transporte público ferroviário de 
passageiros ocorre a partir de 3 de 
dezembro de 2029, em conformidade com 
o artigo 5.º. Durante os períodos 
transitórios, os Estados-Membros devem 
tomar medidas para darem gradualmente 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a fim de evitar anomalias estruturais 
graves, nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.

Or. fr

Justificação

Alguns países praticamente não utilizam a adjudicação através de concurso público, em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 3, no transporte público ferroviário de passageiros, sendo, 
por isso, necessário alargar o prazo para o ano de 2029.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A

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 antes de 3 de dezembro de 
2029 podem manter-se em vigor até ao 
termo da sua duração.

Or. fr


