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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.

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 de 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 diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As questões transfronteiriças devem ser 
eficientemente resolvidas entre os gestores 
de infraestrutura dos diversos Estados-
Membros, através da criação de uma rede 
europeia de gestores de infraestrutura.

(7) É necessário aperfeiçoar e aumentar a 
cooperação transfronteiriça entre os 
gestores de infraestrutura. As questões 
transfronteiriças devem ser eficientemente 
resolvidas entre os gestores de 
infraestrutura dos diversos Estados-
Membros, através da criação de uma rede 
europeia de gestores de infraestrutura.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. A melhoria da segurança 
ferroviária deve ser seriamente 
considerada durante o processo de 
abertura do mercado de serviços 
nacionais de transporte de passageiros 
por via-férrea, particularmente no âmbito 
da reforma das atuais estruturas 
integradas, a fim de evitar obstáculos 
administrativos adicionais que 
comprometam a manutenção e as 
melhorias em matéria de segurança. 

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Tendo em conta a heterogeneidade 
das redes em termos da sua dimensão e 
densidade, a diversidade de estruturas 
organizacionais das autoridades 
nacionais, locais ou regionais, bem como 
das respetivas experiências em matéria do 
processo de abertura do mercado, cada 
Estado-Membro deve dispor de suficiente 
flexibilidade para organizar a respetiva 
rede de modo 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. fr
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-A. No intuito de realizar o espaço 
ferroviário europeu único, e dada a 
concorrência no setor, a Comissão deve 
apoiar e incentivar ativamente o diálogo 
social a nível da União, de modo a 
assegurar que os trabalhadores 
ferroviários estejam adequadamente 
protegidos contra os efeitos indesejados 
da abertura do mercado e a identificar 
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. fr

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 19-B (novo)

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 ferroviário1. 
__________________
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1 JO L 195 de 27.7.2005, p. 15.

Or. fr

Alteração 6

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 
de registo dos períodos de condução e de 
repouso dos maquinistas de locomotivas. 

Or. en

Alteração 7

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 
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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. fr

Alteração 8

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 de segurança 
pertinentes. 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 
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, bem 
como para a melhoria da mobilidade dos 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 9

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 
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medidas legislativas sobre a certificação 
desse pessoal.

Or. fr

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 19-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-G. A entidade reguladora nacional 
deve aprovar ou solicitar a alteração das 
disposições relativas à transferência de 
pessoal. Tal poderá abranger o exercício 
do direito de renúncia do pessoal a 
transferir. A entidade reguladora, ao 
tomar a sua decisão, deve ter como 
objetivo evitar a transferência de 
informações sensíveis do gestor de 
infraestrutura para outra entidade no seio 
da empresa integrada.

Or. fr

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados Membros asseguram que o 
gestor de infraestrutura desempenha todas 
as funções referidas no artigo 3.º, n.º 2, e é 
independente das empresas ferroviárias.

Os Estados Membros decidem que meios 
utilizar para velar por que o gestor de 
infraestrutura desempenhe todas as 
funções referidas no artigo 3.º, n.º 2, e é 
independente das empresas ferroviárias.

Or. fr
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

Para garantir a independência do gestor de 
infraestrutura, os Estados-Membros 
asseguram que os gestores de infraestrutura 
estão organizados numa entidade 
juridicamente distinta das empresas 
ferroviárias.

Para garantir a independência do gestor de 
infraestrutura, os Estados-Membros 
asseguram que os gestores de infraestrutura 
estão organizados numa entidade 
juridicamente distinta das empresas 
ferroviárias, dentro do necessário para 
evitar a burocracia entre entidades e 
facilitar o investimento na rede, por forma 
a assegurar o desempenho de um serviço 
de qualidade sem aumento das despesas 
operacionais.

Or. fr

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-B – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

 O gestor de infraestrutura deve dispor do 
seu próprio pessoal e estar localizado 
verticalmente integrada. O acesso aos 
sistemas de informação deve estar 
protegido para assegurar a independência 
do gestor de infraestrutura. Os contactos 
com as outras entidades jurídicas 
pertencentes à empresa verticalmente 
integrada devem estar claramente 
limitados, por regras internas ou por 
contratos de trabalho, às comunicações 
oficiais relacionadas com o exercício das 
funções do gestor de infraestrutura que 
também sejam exercidas em relação a 
outras empresas ferroviárias fora da 
empresa verticalmente integrada. As 
transferências de outro pessoal distinto do 

O gestor de infraestrutura deve dispor do 
seu próprio pessoal e estar localizado 
verticalmente integrada. O acesso aos 
sistemas de informação deve estar 
protegido para assegurar a independência 
do gestor de infraestrutura. As 
transferências de outro pessoal distinto do 
referido no n.º 4 entre o gestor de 
infraestrutura e as outras entidades 
jurídicas pertencentes à empresa 
verticalmente integrada apenas são 
possíveis se puder ser garantido que entre 
eles não serão transmitidas informações 
sensíveis.
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referido na alínea c) entre o gestor de 
infraestrutura e as outras entidades 
jurídicas pertencentes à empresa 
verticalmente integrada apenas são 
possíveis se puder ser garantido que entre 
eles não serão transmitidas informações 
sensíveis.

O gestor de infraestrutura pode cooperar 
com outras entidades pertencentes à 
empresa verticalmente integrada no que 
diz respeito ao desenvolvimento dos seus 
sistemas de informação, desde que seja 
assegurado que as informações sensíveis 
detidas pelo gestor de infraestrutura são 
adequadamente protegidas.
A entidade reguladora deve aprovar ou 
solicitar alterações às medidas relativas à 
execução do primeiro e segundo 
parágrafos do presente número com o 
objetivo de garantir a independência do 
gestor de infraestrutura. A entidade 
reguladora pode solicitar à empresa 
integrada o fornecimento de qualquer 
informação que considere necessária.

Or. fr

Justificação

A proposta da Comissão é excessivamente prescritiva. A entidade reguladora deve assegurar 
que, no que respeita às instalações, aos sistemas de TI e ao pessoal que não pertence aos 
quadros superiores, as disposições estão concebidas de maneira a garantir a independência 
do gestor de infraestrutura. Essas disposições podem variar entre Estados-Membros.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-D – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros asseguram que os 
gestores de infraestrutura instituem e 
organizam comités de coordenação para 

Os Estados-Membros asseguram que os 
gestores de infraestrutura instituem e 
organizam comités de coordenação para 
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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.

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 
(nomeadamente os representantes dos 
seus funcionários), aos representantes dos 
utilizadores dos serviços de transporte 
ferroviário de mercadorias e de passageiros 
e dos trabalhadores do setor ferroviário 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. fr

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 A Rede participa nas atividades de 
acompanhamento do mercado a que se 
refere o artigo 15.º e procede a uma 
avaliação comparativa da eficiência dos 
gestores de infraestrutura com base em 
indicadores e critérios de qualidade 
comuns, como a fiabilidade, a capacidade, 
a disponibilidade, a pontualidade e a 
segurança das suas redes, a qualidade e a 
utilização dos ativos, a manutenção, as 
renovações, as melhorias, os investimentos 
e a eficiência financeira.

A Rede participa nas atividades de 
acompanhamento do mercado a que se 
refere o artigo 15.º e procede a uma 
avaliação comparativa da eficiência dos 
gestores de infraestrutura com base em 
indicadores e critérios de qualidade 
comuns, como a fiabilidade, a capacidade, 
a disponibilidade, a acessibilidade, a 
pontualidade e a segurança das suas redes, 
a qualidade e a utilização dos ativos, a 
manutenção, as renovações, as melhorias, a 
cooperação transfronteiriça para eliminar 
estrangulamentos, os investimentos e a 
eficiência financeira.

Or. fr
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Alteração 16

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

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, as entidades reguladoras 
relevantes a que se refere o artigo 55.º 
farão uma análise económica objetiva 
(designadamente da situação de emprego)
e basearão a sua decisão em critérios 
predefinidos.

A avaliação dos eventuais riscos para o 
equilíbrio económico dos contratos de 
serviço público deve ter em conta critérios 
predeterminados, tais como o impacto na 
rentabilidade de quaisquer serviços 
incluídos num contrato de serviço 
público, nomeadamente os impactos daí 
decorrentes no custo líquido para as 
autoridades públicas competentes que 
tenham adjudicado o contrato, a procura 
por parte dos passageiros, o preço dos 
bilhetes, as modalidades de emissão de 
bilhetes, a localização e o número de 
estações, bem como os horários e a 
frequência do novo serviço proposto, que 
são definidos pela entidade reguladora 
referida no artigo 55.º em conformidade 
com as medidas de execução previstas no 
n.º 4 do presente artigo. A avaliação deve 
demonstrar se a viabilidade dos serviços 
prestados ao abrigo do contrato de serviço 
público é ou não afetada. Para se 
considerar que o equilíbrio ficaria 
comprometido, é necessário demonstrar 
que a viabilidade económica da prestação 
desse serviço público com um nível de 
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qualidade razoável ficaria também ela 
comprometida.
Em conformidade com essa avaliação e 
com a decisão da entidade reguladora 
relevante, os Estados-Membros devem 
poder autorizar, alterar ou recusar o 
direito de acesso ao serviço de passageiros 
solicitado, de acordo com a análise 
económica, a legislação da União e os 
princípios da equidade e da não 
discriminação. A entidade ou entidades 
reguladoras 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. fr

Justificação

Os critérios que definem o equilíbrio económico precisam de ser especificados de forma mais 
pormenorizada. O texto tem por base o considerando 21 da Diretiva 2012/34/UE e as 
orientações interpretativas de 2010 da Comissão.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. No artigo 15.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
"A Comissão deve tomar as medidas 
necessárias para acompanhar a 
conjuntura técnica, económica e laboral, 
bem como a evolução do mercado dos 
transportes ferroviários na União."

Or. en
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Emenda 18

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 7-B (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 19 – alínea d)

Texto proposto pela Comissão Alteração

7.º-B. No artigo 19.º, aditar o seguinte 
número:
"d-A. Compromete-se a aplicar as 
convenções coletivas representativas 
vigentes nos Estados-Membros em que a 
empresa pretende operar;"

Or. fr

Justificação

Havendo uma maior abertura do mercado ferroviário de passageiros, é necessário melhorar 
os requisitos de boa reputação no que toca às condições de trabalho que uma empresa 
ferroviária precisa de respeitar para obter uma licença, de modo a evitar a degradação das 
condições laborais devido a uma maior concorrência.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 9-A (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 63 – n.º 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9.º-A. No artigo 63.º, é aditado ao n.º 1 um 
parágrafo com a seguinte redação:
A Comissão deve, o mais tardar 18 meses 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva, avaliar o impacto da mesma no 
desenvolvimento do mercado de trabalho 
do pessoal ferroviário de bordo.  A 
Comissão deve propor de imediato novas 
medidas legislativas sobre a certificação 
desse pessoal.

Or. fr
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Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 63 – n.º 1 – travessão 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 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. Essa avaliação deve ter em 
conta as opiniões expressas pelos 
parceiros sociais no comité de diálogo 
social relevante da União.

Or. fr


