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Alteração 57
Alain Cadec

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 91.º, n.º 1, 170.º 
e 171.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 4.º, n.º 2, alínea 
c), e os artigos 91.º, n.º 1, 170.º e 171.º,

Or. fr

Alteração 58
Alain Cadec

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para que os cidadãos da União, os 
operadores económicos e as autoridades 
regionais e locais beneficiem plenamente 
das vantagens decorrentes da criação de 
um espaço sem fronteiras, importa, 
designadamente, incentivar a interconexão 
e a interoperabilidade das redes nacionais 
ferroviárias, bem como o acesso a essas 
redes, realizando todas as ações que se 
possam revelar necessárias no domínio da 
harmonização das normas técnicas.

(2) Para que os cidadãos da União, os 
operadores económicos e as autoridades 
regionais e locais beneficiem plenamente 
das vantagens decorrentes da criação de 
um espaço sem fronteiras e da consecução 
do objetivo de coesão territorial, importa, 
designadamente, incentivar a interconexão 
e a interoperabilidade das redes nacionais 
ferroviárias, bem como o acesso a essas 
redes, realizando todas as ações que se 
possam revelar necessárias no domínio da 
harmonização das normas técnicas.

Or. fr

Alteração 59
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Por razões de segurança, é necessário 
atribuir um código de identificação a cada 
veículo que entre em serviço. O veículo é 
em seguida inscrito num registo nacional
de material circulante. Os registos devem
poder ser consultados por todos os 
Estados-Membros e por determinados 
agentes económicos na União. Os registos 
nacionais deverão ser coerentes no que 
diz respeito ao formato dos dados. 
Deverão, por conseguinte, ser objeto de 
especificações comuns, funcionais e 
técnicas.

(14) Por razões de segurança, é necessário 
atribuir um código de identificação a cada 
veículo que entre em serviço. O veículo é 
em seguida inscrito num registo europeu
de material circulante. O registo deve
poder ser consultado na União.

Or. en

Alteração 60
Joachim Zeller

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As redes funcionalmente separadas do 
resto do sistema ferroviário e destinadas 
exclusivamente à exploração de serviços de 
transporte locais, urbanos ou suburbanos 
de passageiros, bem como as empresas 
ferroviárias que apenas operam nestas 
redes;

b) As redes destinadas exclusivamente à 
exploração de serviços de transporte locais, 
urbanos ou suburbanos de passageiros, 
bem como as empresas ferroviárias que 
apenas operam nestas redes;

Or. en

Justificação

A exigência de uma separação funcional não é clara. A descrição «destinadas exclusivamente 
à exploração» é suficiente para identificar inequivocamente as linhas férreas a excluir do 
âmbito de aplicação.
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Alteração 61
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Colocação de subsistemas móveis no 
mercado
1. Os subsistemas «material circulante» e 
«controlo-comando e sinalização de 
bordo» só podem ser colocados no 
mercado pelo requerente se a sua 
conceção, construção e instalação 
possibilitarem o cumprimento dos 
requisitos essenciais estabelecidos no 
anexo III.
2. O requerente deve, em particular, 
certificar-se de que foi emitida a 
declaração CE de verificação.
3. Em caso de renovação ou adaptação de 
subsistemas existentes, é necessária uma 
nova declaração CE de verificação, 
conforme disposto no artigo 15.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 62
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O veículo só pode ser colocado no 
mercado depois de lhe ser emitida pela 
Agência, em conformidade com o n.º 5, a 
autorização de colocação no mercado.

1. O veículo só pode entrar em serviço 
depois de lhe ser emitida pela Agência, em 
conformidade com o n.º 5, a autorização de 
colocação no mercado.

Or. en
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Alteração 63
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão de autorizar a colocação de 
veículos no mercado compete à Agência. 
A autorização deve certificar os valores 
dos parâmetros relevantes para a 
verificação da compatibilidade técnica do 
veículo com as instalações fixas, conforme 
disposto nas ETI. A autorização deve 
igualmente conter elementos que 
comprovem a conformidade do veículo 
com as ETI aplicáveis e com as normas 
nacionais relacionadas com esses 
parâmetros.

2. A decisão de autorizar a entrada em 
serviço de veículos compete à Agência. 
A autorização deve certificar os valores 
dos parâmetros relevantes para a 
verificação da compatibilidade técnica do 
veículo com as instalações fixas, conforme 
disposto nas ETI e no conjunto de normas 
nacionais aplicáveis às redes ou linhas 
selecionadas ou aos grupos de redes ou 
linhas. A autorização deve igualmente 
conter elementos que comprovem a 
conformidade do veículo com as ETI 
aplicáveis e com as normas nacionais para 
redes ou linhas selecionadas, ou grupos 
de redes ou linhas, relacionadas com esses 
parâmetros.

Or. en

Alteração 64
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autorização de colocação do veículo 
no mercado pode estipular condições de 
utilização e outras restrições.

3. A autorização de colocação do veículo 
no mercado deve estipular condições de 
utilização e outras restrições.

Or. en
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Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autorização de colocação do veículo 
no mercado deve ser emitida com base no 
processo respeitante ao veículo, ou tipo de 
veículo, compilado pelo requerente e que 
deve conter prova documental:

4. A autorização de entrada em serviço do 
veículo deve ser emitida com base no 
processo respeitante ao veículo, ou tipo de 
veículo, compilado pelo requerente e que 
deve conter:

(a) Da colocação no mercado, em 
conformidade com o artigo 19.º, dos 
subsistemas móveis de que o veículo é 
composto;

(a) A declaração CE de verificação do 
veículo juntamente com o processo 
técnico;

(b) Da compatibilidade técnica dos 
subsistemas referidos na alínea a) com o 
próprio veículo, estabelecida com base 
nas ETI, nas normas nacionais e nos 
registos pertinentes;

(b) O certificado de verificação, em caso 
de aplicação das normas nacionais de 
acordo com o ponto 3 do anexo VI;

(c) Da integração segura dos subsistemas 
referidos na alínea a) no veículo, 
estabelecida com base nas ETI, nas 
normas nacionais e nos registos 
pertinentes e nos métodos comuns de 
segurança a que se refere o artigo 6.º da 
Diretiva …/… [Diretiva da Segurança 
Ferroviária].

(c) Provas documentais da integração 
segura nos veículos não contemplados 
pelas alíneas a) e b);

(c-A) Provas documentais da 
compatibilidade técnica e da integração 
segura dos veículos nas linhas, redes ou 
grupos de linhas ou redes selecionados de 
acordo com o n.º 9.

Or. en

Alteração 66
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Agência deve emitir orientações 
pormenorizadas sobre o modo de se obter a 
autorização de colocação do veículo no 
mercado. Deve ser disponibilizado 
gratuitamente aos requerentes um 
documento de orientação para a 
apresentação dos requerimentos, com a 
descrição e explicação dos requisitos a 
satisfazer e a enumeração dos documentos 
que têm de ser apresentados. As 
autoridades nacionais de segurança devem 
colaborar com a Agência na difusão destas 
informações.

A Agência deve emitir orientações 
pormenorizadas sobre o modo de se obter a 
autorização de entrada em serviço do 
veículo. Deve ser disponibilizado 
gratuitamente aos requerentes um 
documento de orientação para a 
apresentação dos requerimentos, com a 
descrição e explicação dos requisitos a 
satisfazer e a enumeração dos documentos 
que têm de ser apresentados. As 
autoridades nacionais de segurança devem 
colaborar com a Agência na difusão destas 
informações.

Or. en

Alteração 67
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Agência pode emitir uma autorização 
de colocação no mercado para uma série 
de veículos. Estas autorizações são válidas 
em todos os Estados-Membros.

6. A Agência pode emitir uma autorização 
de entrada em serviço para uma série de 
veículos. Estas autorizações são válidas em 
todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 68
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autorização de colocação do veículo no 
mercado poderá conter, se o requerente o 

No seu pedido, o requerente fornece uma 
prova da compatibilidade técnica do 
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solicitar, a indicação das redes ou linhas, 
ou dos grupos de redes ou linhas, em que a 
empresa ferroviária pode colocar em 
serviço o veículo sem verificações, 
controlos ou ensaios suplementares 
destinados a comprovar a compatibilidade 
do veículo com as redes ou linhas 
indicadas. Para o efeito, o requerente deve 
apensar ao requerimento prova da 
compatibilidade técnica do veículo com as 
referidas redes ou linhas.

veículo com as redes ou linhas ou os 
grupos de redes ou linhas pelos quais é 
abrangido. A autorização de entrada em 
serviço do veículo contém, se o requerente
o solicitar, a indicação das redes ou linhas, 
ou dos grupos de redes ou linhas, em que o 
veículo pode circular sem verificações, 
controlos ou ensaios suplementares 
destinados a comprovar a compatibilidade 
do veículo com as redes ou linhas 
indicadas. Para o efeito, o requerente deve 
apensar ao requerimento prova da 
compatibilidade técnica do veículo com as 
referidas redes ou linhas.

Or. en

Alteração 69
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Caso um veículo já não satisfaça as 
condições de acordo com as quais foi 
emitida a respetiva autorização, a Agência 
pode alterar ou revogar a autorização do 
veículo; nesse caso, a Agência deve 
justificar a sua decisão e atualizar o 
registo europeu definido no artigo 43.º.

Or. en

Alteração 70
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Entrada em serviço de veículos Utilização de veículos
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Or. en

Alteração 71
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A empresa ferroviária só pode pôr em 
serviço um veículo depois de verificar, em 
concertação com o gestor da 
infraestrutura, a compatibilidade técnica 
do veículo com o itinerário e a sua 
integração segura no sistema em que vai 
ser utilizado, estabelecidas com base nas 
ETI, nas normas nacionais e nos registos 
pertinentes e nos métodos comuns de 
segurança a que se refere o artigo 6.º da 
Diretiva …/… [Diretiva da Segurança 
Ferroviária].

Antes de utilizar um veículo, a empresa 
ferroviária deve certificar-se de que o 
mesmo tem uma autorização de entrada 
em serviço válida nos Estados-Membros e 
um itinerário em que o veículo se destina a 
circular, tendo em conta:

a) O(s) registo(s) especificados no artigo 
45.º e quaisquer valores temporariamente 
alterados dos parâmetros devido a 
restrições provisórias relativas à rede 
referida pelo gestor de infraestrutura ou 
ao veículo indicado pela entidade de 
manutenção;
b) O registo europeu de material 
circulante referido no artigo 43.º e/ou o 
registo por tipo de veículo definido no 
artigo 44.º, incluindo quaisquer valores 
alterados dos parâmetros devido a 
restrições provisórias relacionadas com o 
tipo de veículo ou com o veículo em si.

Or. en

Alteração 72
Jean-Jacob Bicep
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, o veículo deve primeiro 
obter a autorização de colocação no 
mercado a que se refere o artigo 20.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 73
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todos os veículos em serviço no sistema 
ferroviário da União devem ostentar um 
número europeu de veículo (NEV), 
atribuído pela autoridade nacional de 
segurança competente para o território 
em causa previamente à primeira entrada 
em serviço do veículo.

1. Todos os veículos em serviço no sistema 
ferroviário da União devem ostentar um 
número europeu de veículo (NEV), 
atribuído pela Agência aquando da 
concessão de autorização.

Or. en

Alteração 74
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Registos nacionais de material circulante Registo europeu de material circulante

Or. en
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Alteração 75
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Deve ser conservado e atualizado por 
um organismo independente de qualquer 
empresa ferroviária;

b) Deve ser conservado e atualizado pela 
Agência;

Or. en

Alteração 76
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, as especificações comuns dos
registos nacionais de material circulante, 
abrangendo o conteúdo, o formato dos 
dados, a arquitetura funcional e técnica, o 
modo de funcionamento, nomeadamente as 
disposições relativas ao intercâmbio de 
dados, e as regras de introdução e consulta 
de dados. Estes atos são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 48.º, n.º 3.

2. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, as especificações comuns do 
registo europeu de material circulante, 
abrangendo o conteúdo, o formato dos 
dados, a arquitetura funcional e técnica, o 
modo de funcionamento, nomeadamente as 
disposições relativas ao intercâmbio de 
dados, e as regras de introdução e consulta 
de dados. Estes atos são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 48.º, n.º 3.

Or. en


