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Alteração 7
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 8
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para facilitar a preparação das 
propostas e reforçar, assim, a concorrência, 
as autoridades competentes necessitam de 
assegurar que todos os operadores de 
serviço público interessados em participar 
recebem determinadas informações sobre 
os serviços de transporte e infraestruturas 
abrangidos pelo contrato de serviço 
público.

(8) Para facilitar a preparação das 
propostas e reforçar, assim, a concorrência, 
as autoridades competentes necessitam de 
assegurar que todos os operadores de 
serviço público interessados em participar 
recebem determinadas informações sobre 
os serviços de transporte e infraestruturas 
abrangidos pelo contrato de serviço 
público, de modo a não serem 
prejudicados pela entidade que abre o 
concurso em relação ao outro concorrente 
ou a outros concorrentes.
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Or. cs

Alteração 9
Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O princípio da reciprocidade 
constitui um importante meio para 
contrabalançar as distorções da 
concorrência; esse princípio deve ser 
aplicável às empresas de países terceiros 
que desejam participar no procedimento 
de concurso no seio da União.

Or. de

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 10
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário que as autoridades 
competentes facilitem o acesso dos 
operadores de serviço público ao material 
circulante ferroviário, através de medidas 
adequadas e eficazes, caso o mercado não 
o assegure em condições económicas e não 
discriminatórias.

(12) As autoridades competentes deverão 
facilitar o acesso dos operadores de 
serviço público ao material circulante 
ferroviário, caso o mercado não o assegure 
em condições económicas e não 
discriminatórias. No entanto, têm de 
proceder de modo a não beneficiarem um 
operador em detrimento dos outros.

Or. cs
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Alteração 11
Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) A preparação das empresas 
ferroviárias para a adjudicação de contratos 
de serviço público sujeitos 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.

Or. de

Alteração 12
Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No contexto das alterações ao 
Regulamento (CE) n.º 994/98 
(Regulamento de habilitação), a Comissão 
propôs, também, a modificação do 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007 
[COM(2012)730/3]. Com o objetivo de 
harmonizar a abordagem relativa às 
isenções por categoria no âmbito dos 
auxílios estatais, de acordo com os 
procedimentos previstos nos artigos 108.º, 
n.º 4 e 109.º do Tratado, os auxílios em 

Suprimido
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favor da coordenação dos transportes ou 
do reembolso de certas prestações 
inerentes à noção de serviço público 
previstos no artigo 93.º do Tratado devem 
ser introduzidos no âmbito de aplicação 
do Regulamento de habilitação.

Or. de

Justificação

A transferência do princípio da isenção da obrigação de notificação das compensações para 
um outro quadro regulamentar alteraria toda a lógica subjacente ao regulamento sobre as 
obrigações de serviço público e acarretaria um enorme risco de insegurança jurídica para os 
serviços públicos de transporte de passageiros.

Alteração 13
Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

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

«c) "Autoridade competente a nível local", 
qualquer autoridade competente cuja zona 
de competência geográfica não seja a 
totalidade do território de um 
Estado-Membro ou cubra as necessidades 
de transporte de uma região ou de uma
aglomeração urbana ou de uma zona rural, 
incluindo ao nível transfronteiras;»

Or. de

Justificação

Importa esclarecer a definição, a fim de se ter em conta o surgimento de autoridades 
responsáveis pelos transportes com competências transfronteiras. Além disso, o presente 
regulamento deve também ser inequivocamente alargado às regiões.
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Alteração 14
Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 15
Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

«Do âmbito das obrigações de serviço 
público excluem-se todos os serviços de 
transporte público que vão além do 
necessário para produzir efeitos de rede a 
nível local, regional ou subnacional.»

«No âmbito das obrigações de serviço 
público incluem-se todos os serviços de 
transporte público que produzam efeitos de 
rede a nível local, regional ou subnacional; 
esses efeitos de rede podem surgir da 
combinação das linhas rentáveis com as 
linhas não rentáveis.»

Or. de

Justificação

Quando numa linha ferroviária regional se alcança o equilíbrio económico ou se geram 
lucros, essa linha deve poder, no âmbito de um contrato de serviço público, ser combinada 
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com linhas nas quais se registam prejuízos, de molde que os seus lucros contribuam para o 
financiamento destas últimas e, eventualmente, para que sejam suscetíveis de otimizar os 
meios técnicos necessários para o seu funcionamento.

Alteração 16
Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes estabelecem 
e atualizam regularmente planos de 
transportes públicos de passageiros que 
abranjam todos os modos de transporte 
relevantes para o território sob a sua 
responsabilidade. Estes planos de 
transportes públicos devem definir os 
objetivos da política de transporte público 
e os meios para os aplicar, abrangendo 
todos os modos de transporte relevantes 
para o dito território. Devem incluir, pelo 
menos:

1. As autoridades competentes estabelecem 
e atualizam regularmente planos de 
transportes públicos de passageiros que 
abranjam todos os modos de transporte 
relevantes para o território sob a sua 
responsabilidade. Essas obrigações são 
exclusivamente aplicáveis às 
aglomerações urbanas com mais de 
100 000 habitantes. Estes planos de 
transportes públicos devem definir os 
objetivos da política de transporte público 
e os meios para os aplicar, abrangendo 
todos os modos de transporte relevantes 
para o dito território. Devem incluir, pelo 
menos:

Or. de

Justificação

Os planos de transportes públicos de passageiros podem implicar obrigações adicionais 
pesadas, sem, todavia, surtir qualquer efeito nos comboios dos itinerários principais 
acordados no âmbito do ordenamento do território. Essa obrigação deve cingir-se às 
aglomerações urbanas de uma determinada dimensão.

Alteração 17
Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes estabelecem 
e atualizam regularmente planos de 
transportes públicos de passageiros que 
abranjam todos os modos de transporte 
relevantes para o território sob a sua 
responsabilidade. Estes planos de 
transportes públicos devem definir os 
objetivos da política de transporte público 
e os meios para os aplicar, abrangendo 
todos os modos de transporte relevantes 
para o dito território. Devem incluir, pelo 
menos:

1. As autoridades competentes estabelecem 
e atualizam regularmente planos 
plurianuais de transportes públicos de 
passageiros que abranjam todos os modos 
de transporte relevantes para o território 
sob a sua responsabilidade. Estes planos de 
transportes públicos devem definir os 
objetivos da política de transporte público 
e os meios para os aplicar, abrangendo 
todos os modos de transporte relevantes 
para o dito território. Devem incluir, pelo 
menos:

Or. cs

Alteração 18
Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) os requisitos básicos que a oferta de 
transporte público deve satisfazer, como a 
acessibilidade, a conectividade territorial, a 
segurança, as interconexões modais e 
intermodais nos principais centros de 
conexão, características da oferta como os 
princípios da programação dos horários e 
a frequência dos serviços;

Or. de
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Alteração 19
Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) as exigências da coesão social e 
territorial.

Or. de

Alteração 20
Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

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

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.

Os planos para os transportes públicos 
são submetidos aos parecer da entidade 
reguladora um mês antes da sua 
publicação.
As autoridades competentes devem 
coordenar as informações contidas nos 
respetivos planos de transporte e elaborar 
planos de transporte comuns para os 
serviços de transporte regionais 
transfronteiriços.

Or. de
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Justificação

A intermodalidade e a coordenação transfronteiras devem ser promovidas.

Alteração 21
Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os prestadores de serviços públicos 
existentes são obrigados a facultar às 
autoridades competentes, caso tal seja 
pedido e no prazo de um mês, os dados 
necessários para o efeito. Essa obrigação 
é igualmente aplicável às autoridades de 
um país vizinho.

Or. de

Justificação

Em relação aos transportes públicos, são necessários dados precisos sobre a evolução dos 
mercados para os diversos modos de transporte. Os operadores de mercado têm acesso às 
principais fontes de informação e devem, por conseguinte, partilhar essas informações com 
as autoridades em causa.

Alteração 22
Joachim Zeller
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

«8. As autoridades competentes devem 
facultar a todas as partes interessadas 
informações pertinentes para a preparação 
de propostas para os concursos públicos. 
Entre elas deverão figurar as informações 
sobre a procura por parte dos passageiros, 
as tarifas, os custos e as receitas relativos 
ao transporte público de passageiros a que 
o concurso se refere e elementos das 
especificações da infraestrutura relevantes 
para a exploração dos veículos ou do 
material circulante necessários, a fim de 
lhes permitir elaborar programas de 
atividade bem fundamentados. Os gestores 
de infraestrutura apoiarão as autoridades 
competentes no fornecimento de todas as 
especificações relevantes sobre a 
infraestrutura ferroviária. O incumprimento 
do acima disposto será objeto das vias de 
recurso previstas no artigo 5.º, n.º 7.»

«8. As autoridades competentes devem 
facultar a todas as partes interessadas 
informações pertinentes para a preparação 
de propostas para os concursos públicos. 
Os gestores de infraestrutura, 
nomeadamente os operadores 
ferroviários, que cumpram ou cumpriram 
os contratos de serviço público devem 
prestar assistência às autoridades, 
comunicando todos os elementos de 
informação úteis, e são responsáveis pela 
exatidão dos dados transmitidos às 
autoridades competentes, respeitando a 
confidencialidade empresarial. Entre elas 
deverão figurar as informações sobre a 
procura por parte dos passageiros, as 
tarifas, os custos e as receitas relativos ao 
transporte público de passageiros a que o 
concurso se refere e elementos das 
especificações da infraestrutura relevantes 
para a exploração dos veículos ou do 
material circulante necessários, a fim de 
lhes permitir elaborar programas de 
atividade bem fundamentados. Os gestores 
de infraestrutura apoiarão as autoridades 
competentes no fornecimento de todas as 
especificações relevantes sobre a 
infraestrutura ferroviária. O incumprimento 
do acima disposto será objeto das vias de 
recurso previstas no artigo 5.º, n.º 7. O 
atual operador de uma linha ou de uma 
rede, que é objeto de uma adjudicação 
com base num procedimento de concurso, 
deve transmitir, a título gratuito, à 
autoridade competente as informações 
completas e exatas necessárias para a 
apresentação de uma proposta, 
designadamente sobre a procura de 
transportes e as receitas geradas com o 
transporte de passageiros. O anterior 
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operador ferroviário e o gestor de 
infraestrutura devem reembolsar os 
outros operadores de quaisquer perdas 
que estes incorram devido a informações 
erróneas ou em falta baseadas na 
apresentação das propostas.»

Or. de

Justificação

As informações do gestor de infraestrutura são insuficientes, porque não contêm os dados 
comerciais do prestador de serviços de transporte ferroviário. O anterior ou o atual 
prestador de serviços deve prestar as informações pertinentes, nomeadamente os operadores 
históricos, a fim de assegurar um acesso não discriminatório às informações. Esta situação 
afigura-se necessária, pois, caso contrário, as autoridades competentes são incumbidas de 
obrigações que não podem cumprir.

Alteração 23
Joachim Zeller

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 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 operadores de países terceiros de 
adjudicações de contratos por concurso, 
se estes países terceiros não previrem 
nenhuma adjudicação de contratos por 
concurso para empresas nos 
Estados-Membros da União.»

Or. de

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.
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Alteração 24
Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 25
Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode cumprir o 
requisito previsto no primeiro parágrafo de 
uma das seguintes formas:

A autoridade competente pode cumprir o 
requisito previsto no primeiro parágrafo de 
variadas formas propícias às economias 
de escala:

Or. de

Alteração 26
Joachim Zeller
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A – n.º 2 – parágrafo 2 – alíneas c-A) (nova) e c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) estabelecendo uma cooperação com 
as autoridades locais vizinhas para efeitos 
de disponibilização de um conjunto maior 
de material circulante,
(c-B) solicitando uma contribuição do seu 
Estado-Membro como medida de 
acompanhamento das modalidades de 
cobertura do valor residual do material 
circulante.

Or. de

Justificação

Não se pode excluir nenhum método de financiamento (garantias, aquisições, compras 
diretas, etc.). Igualmente, os países não podem, no entanto, eximir-se às suas 
responsabilidades e transferir injustamente o ónus para as autoridades locais. O quadro 
legislativo e regulamentar deve ser concebido de molde que se impulsione o mercado do 
material circulante, promovendo, em especial, as economias de escala e as soluções de 
financiamento adequadas.

Alteração 27
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia e é 
disponibilizado na sua versão 
consolidada, juntamente com o 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007, que 
altera, três meses após a sua publicação.

Or. fr
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