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Alteração 14
Jean-Jacob Bicep

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 aumentar 
a quota de mercado do modo ferroviário e 
melhorar a qualidade dos serviços 
ferroviários prestados.

Or. fr

Alteração 15
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2012/34/UE exige à 
Comissão que proponha, se necessário, 
medidas legislativas relativas à abertura 
do mercado nacional de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros e à 
criação das condições necessárias para 
garantir um acesso não discriminatório à 

Suprimido
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infraestrutura, com base nos requisitos 
existentes sobre a separação entre a 
gestão da infraestrutura e as atividades de 
transporte.

Or. fr

Alteração 16
Jean-Jacob Bicep

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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 17
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os atuais requisitos de independência 
dos gestores de infraestrutura em relação 
às empresas ferroviárias, previstos na 
Diretiva 2012/34/UE, apenas abrangem as 
funções essenciais do gestor de 
infraestrutura, designadamente a tomada 
de decisões sobre a repartição dos canais 
horários e a tomada de decisões sobre a 
tarifação da utilização da infraestrutura. 
Todavia, é necessário, que todas as 

Suprimido
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funções sejam exercidas de forma 
independente, visto existirem outras 
funções igualmente suscetíveis de serem 
utilizadas para discriminar os 
concorrentes. É o caso, em particular, das 
decisões em matéria de investimento ou de 
manutenção, as quais podem favorecer as 
partes da rede principalmente utilizadas 
pelos operadores de transportes da 
empresa integrada. As decisões relativas 
ao planeamento das obras de manutenção 
podem influenciar a disponibilidade de 
canais horários para os concorrentes.

Or. fr

Alteração 18
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os atuais requisitos da Diretiva 
2012/34/UE apenas visam a 
independência jurídica, organizativa e 
decisória. A possibilidade de manter uma 
empresa integrada não fica, assim, 
inteiramente excluída, desde que estas 
três categorias de independência sejam 
asseguradas. Quanto à independência 
decisória é obrigatório impedir, por meio 
das salvaguardas adequadas, que uma 
empresa integrada exerça controlo sobre 
a tomada de decisões de um gestor de 
infraestrutura. Contudo, mesmo que tais 
salvaguardas sejam integralmente 
aplicadas, não se eliminam por completo 
as possibilidades de comportamento 
discriminatório face aos concorrentes 
existentes numa empresa verticalmente 
integrada. Em especial, nas estruturas 
integradas mantém-se a possibilidade de 
subvenção cruzada, ou pelo menos as 
entidades reguladoras têm muita 

Suprimido
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dificuldade em controlar e fazer cumprir 
as salvaguardas adotadas para impedir 
essa prática. Uma separação institucional 
entre a gestão da infraestrutura e a 
atividade de transporte é a medida mais 
eficaz para resolver estes problemas.

Or. fr

Alteração 19
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Nos casos em que os Estados-
Membros ainda mantenham um gestor de 
infraestrutura, que faça parte de uma 
empresa verticalmente integrada, devem, 
pelo menos, prever-se salvaguardas 
estritas que garantam uma independência 
efetiva do gestor de infraestrutura, na sua 
globalidade, em relação à empresa 
integrada. Estas salvaguardas devem 
incidir não só sobre a organização 
empresarial do gestor de infraestrutura 
em relação à empresa integrada, mas 
também sobre a estrutura de gestão do 
gestor de infraestrutura e, na medida do 
possível dentro de uma estrutura 
integrada, impedir as transferências 
financeiras entre o gestor de 
infraestrutura e as outras entidades 
jurídicas da empresa integrada. Estas 
salvaguardas não só correspondem ao que 
é necessário para satisfazer os atuais 
requisitos de independência decisória das 
funções essenciais previstos na Diretiva 
2012/34/UE, no que respeita à 
independência de gestão do gestor de 
infraestrutura, como vão além desses 
requisitos, acrescentando cláusulas 
destinadas a excluir a hipótese de que as 
receitas do gestor da infraestrutura 

Suprimido
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possam ser utilizadas para financiar as 
outras entidades dentro da empresa 
verticalmente integrada. Isto deve aplicar-
se independentemente da aplicação da 
legislação fiscal dos Estados-Membros, 
sem prejuízo das regras da UE sobre os 
auxílios estatais.

Or. fr

Alteração 20
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Apesar da implementação das 
salvaguardas que garantem a 
independência, as empresas verticalmente 
integradas poderiam abusar da sua 
estrutura para conceder vantagens 
competitivas indevidas, aos seus 
operadores ferroviários. Por este motivo, e 
sem prejuízo do artigo 258.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a Comissão deve verificar, a 
pedido de um Estado-Membro ou por sua 
própria iniciativa, que estas salvaguardas 
são efetivamente implementadas e que 
quaisquer distorções da concorrência são 
eliminadas. No caso de a Comissão não 
estar em posição de confirmar que este 
objetivo tenha sido alcançado, todos os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de limitar ou revogar os 
direitos de acesso dos operadores 
integrados em questão.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 21
Jean-Jacob Bicep

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 
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.

(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 
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 ou a qualidade do serviço 
que prestam e desde que a entidade 
reguladora relevante aprove uma tal 
limitação.

Or. fr

Alteração 22
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) No sentido de aferir se a qualidade 
do serviço prestado no quadro de um 
contrato de serviço público é afetada por 
um serviço de acesso livre na mesma rede, 
as entidades reguladoras devem, 
designadamente, ter em conta os efeitos 
da rede, a manutenção das 
correspondências e a pontualidade.
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Or. fr

Alteração 23
Jean-Jacob Bicep

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. Quando esse sistema for criado, 
deverá garantir-se que é interoperável, que 
pode ser integrado noutros sistemas 
nacionais ou europeus e que não gera 
distorções do mercado nem discriminação 
entre empresas ferroviárias.

Or. fr

Alteração 24
Jean-Jacob Bicep

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

Texto da Comissão Alteração

(a) o n.º 2 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
«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 
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planeamento da rede, financeiro e de 
investimento, bem como a construção e a 
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. fr

Alteração 25
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea c)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 3 – n.º 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c) é aditado um novo n.º 31 com a 
seguinte redação:

Suprimido

«31) «empresa verticalmente integrada», 
uma empresa em que:
– uma ou mais empresas ferroviárias são 
propriedade, no todo ou em parte, da 
mesma empresa a título de gestor de 
infraestrutura (sociedade holding), ou
–  um gestor de infraestrutura é 
propriedade, no todo ou em parte, de uma 
ou de várias empresas ferroviárias, ou
–  uma ou várias empresas ferroviárias 
são propriedade, no todo ou em parte, de 
um gestor de infraestrutura.»
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Or. fr

Alteração 26
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 27
Jean-Jacob Bicep

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

Texto da Comissão Alteração

3. O artigo 7.º passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

«Artigo 7.º
Separação institucional do gestor de 
infraestrutura
1. 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.
Para garantir a independência do gestor 
de infraestrutura, os Estados-Membros 
asseguram que os gestores de 
infraestrutura estão organizados numa 
entidade juridicamente distinta das 
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empresas ferroviárias.
2. Os Estados-Membros asseguram 
também que a(s) mesma(s) pessoa(s) 
pessoa(s) singular(es) ou coletiva(s) não 
são autorizadas:
a) a, direta ou indiretamente, exercer 
controlo na aceção do Regulamento (CE) 
n.º 139/2004 do Conselho, ser titular de 
qualquer interesse financeiro ou exercer 
qualquer direito sobre uma empresa 
ferroviária e sobre um gestor de 
infraestrutura, simultaneamente;
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;
c) a ser, ao mesmo tempo, membro do 
conselho de supervisão, do conselho de 
administração ou dos órgãos que 
representem legalmente uma empresa 
ferroviária e dos órgãos correspondentes 
de um gestor de infraestrutura;
d) a gerir a infraestrutura ferroviária ou 
fazer parte da administração do 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, ou, reciprocamente, 
a gerir a empresa ferroviária ou fazer 
parte da sua administração e, ao mesmo 
tempo, direta ou indiretamente, exercer 
controlo, ser titular de qualquer interesse 
ou exercer qualquer direito sobre um 
gestor de infraestrutura.
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 



AM\1002920PT.doc 13/25 PE519.489v01-00

PT

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.
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.»
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.

Or. fr

Alteração 28
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A Suprimido

Or. fr

Alteração 29
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B Suprimido

Or. fr

Alteração 30
Oldřich Vlasák

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-B – n.º 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os membros dos conselhos de supervisão e 
de administração e os quadros superiores 
do gestor de infraestrutura não podem ser 
titulares de qualquer interesse em 
quaisquer outras entidades pertencentes à 
empresa verticalmente integrada, nem 
delas receber, direta ou indiretamente, 
qualquer benefício financeiro. Os 
elementos da sua remuneração baseados no 
desempenho não podem depender dos 
resultados empresariais de quaisquer outras 
entidades jurídicas pertencentes à empresa 

Os membros dos conselhos de supervisão e 
de administração e os quadros superiores 
do gestor de infraestrutura, assim como o 
seu pessoal com acesso a informação 
privilegiada, não podem ser titulares de 
qualquer interesse em quaisquer outras 
entidades pertencentes à empresa 
verticalmente integrada, nem delas receber, 
direta ou indiretamente, qualquer benefício 
financeiro. Os elementos da sua 
remuneração baseados no desempenho não 
podem depender dos resultados 



AM\1002920PT.doc 15/25 PE519.489v01-00

PT

verticalmente integrada, nem dos de 
quaisquer outras entidades jurídicas sob o 
seu controlo, mas exclusivamente dos 
resultados do gestor de infraestrutura.

empresariais de quaisquer outras entidades 
jurídicas pertencentes à empresa 
verticalmente integrada, nem dos de 
quaisquer outras entidades jurídicas sob o 
seu controlo, mas exclusivamente dos 
resultados do gestor de infraestrutura.

Or. cs

Alteração 31
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-C Suprimido

Or. fr

Alteração 32
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-D – n.° 1 (novo)

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 

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 
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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.

de transporte ferroviário de mercadorias e 
de passageiros, aos representantes dos 
trabalhadores do setor ferroviário e 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 33
Oldřich Vlasák

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-D – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Coordenação elabora o 
regulamento interno, que inclui, 
nomeadamente, regras sobre a participação 
e a periodicidade das reuniões, que deverão 
ser, no mínimo, trimestrais. Anualmente, 
será enviado ao gestor de infraestrutura, ao 
Estado-Membro, à entidade reguladora em 
causa e à Comissão um relatório dos 
debates do Comité de Coordenação com a 
indicação das respetivas posições tomadas 
pelos membros do comité.

O Comité de Coordenação elabora o 
regulamento interno, que inclui, 
nomeadamente, regras sobre a participação 
e a periodicidade das reuniões, que deverão 
ser, no mínimo, trimestrais, assim como 
regras sobre as consultas periódicas com 
os representantes dos utilizadores dos 
serviços de transporte de mercadorias e 
passageiros, que deverão ser, no mínimo,
anuais. Anualmente, será enviado ao 
gestor de infraestrutura, ao 
Estado-Membro, à entidade reguladora em 
causa e à Comissão um relatório dos 
debates do Comité de Coordenação com a 
indicação das respetivas posições tomadas 
pelos membros do comité.

Or. cs

Alteração 34
Jean-Jacob Bicep
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 7-E – n.° 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar medidas que 
especifiquem os princípios e práticas 
comuns da Rede, em especial para 
assegurar a coerência da avaliação 
comparativa, e os procedimentos a
observar para cooperar no seu âmbito. 
Essas medidas são adotados por meio de 
um ato de execução em conformidade 
com o procedimento a que se refere o 
artigo 62.º, n.º 3.»

A Comissão pode, se for caso disso, 
elaborar propostas legislativas que visem 
melhorar a cooperação entre os gestores 
de infraestrutura membros da Rede.

Or. fr

Alteração 35
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 6 – alínea a)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem limitar o 
direito de acesso previsto no artigo 10.º, 
n.º 2, aos serviços de transporte de 
passageiros entre um determinado local de 
partida e um determinado local de destino, 
quando o mesmo itinerário ou um itinerário 
alternativo forem objeto de um ou vários 
contratos de serviço público, se o exercício 
desse direito comprometer o equilíbrio 
económico do(s) contrato(s) de serviço 
público em questão.

Os Estados-Membros podem limitar o 
direito de acesso previsto no artigo 10.º, 
n.º 2, aos serviços de transporte de 
passageiros entre um determinado local de 
partida e um determinado local de destino, 
quando o mesmo itinerário ou um itinerário 
alternativo forem objeto de um ou vários 
contratos de serviço público, se o exercício 
desse direito comprometer o equilíbrio 
económico do(s) contrato(s) de serviço 
público em questão ou deteriorar a 
qualidade do serviço prestado.

Or. fr
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Alteração 36
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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, 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, tendo em conta o efeito 
cumulativo dos serviços prestados em 
acesso livre. 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

Alteração 37
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 7
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 

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

participem, no prazo de um ano a contar 
da adoção da presente diretiva, num 
sistema comum de informação e bilhética 
integrada para a venda de bilhetes, bilhetes 
únicos e reservas, ou decidir delegar 
poderes nas autoridades competentes para 
criarem um tal sistema. Quando este for 
criado, os Estados-Membros garantirão que 
ele é interoperável e pode ser integrado 
nos demais sistemas nacionais ou 
europeus, 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. fr

Alteração 38
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 8-A (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 56 – n.º 1 – alíneas h) e i) (novas)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Ao artigo 56.º, n.º 1, são aditadas as 
seguintes alíneas:
«h) trabalhos de manutenção planeados
i) trabalhos de manutenção não 
planeados»

Or. fr

Alteração 39
Jean-Jacob Bicep
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 8-B (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 56 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

8-B. O artigo 56º, nº 2, passa a ter a 
seguinte redação:
«Sem prejuízo da competência das 
autoridades nacionais responsáveis por 
assegurar a concorrência nos mercados 
de serviços ferroviários, a entidade 
reguladora é competente para 
acompanhar a situação da concorrência 
no mercado de serviços ferroviários e 
controla, em especial, o n.º 1, alíneas a) a 
i), por sua própria iniciativa, a fim de 
evitar a discriminação de candidatos. A 
entidade reguladora verifica, em 
especial, se as especificações da rede 
contêm cláusulas discriminatórias ou 
propiciam ao gestor da infraestrutura 
poderes discricionários que possam ser 
usados para discriminar candidatos.
No que respeita aos transportes públicos 
ferroviários de passageiros, o 
cumprimento do Regulamento (CE) 
n.º 1370/2007 – destinado a ter em conta 
os serviços contemplados no artigo 10.º da 
presente diretiva – deverá ser assegurado 
pela entidade reguladora, nomeadamente 
por iniciativa própria.»

Or. fr

Alteração 40
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 8-C (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 56 – n.° 6
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Texto da Comissão Alteração

8-C. O artigo 56.º, n.º 6, passa a ter a 
seguinte redação:
«A entidade reguladora deve garantir 
que as taxas fixadas pelo gestor da 
infraestrutura cumpram o disposto no
ponto 2, capítulo IV e não sejam 
discriminatórias. A entidade reguladora 
deve igualmente garantir que as taxas 
fixadas pelo gestor da infraestrutura, 
pelos operadores de instalações de serviço 
ou pelas empresas ferroviárias para o 
acesso, incluindo o acesso às vias, às 
estações «de passageiros», aos edifícios 
correspondentes e aos restantes 
equipamentos, incluindo os dispositivos de 
apresentação de informações relativas à 
viagem, não são discriminatórias. Para 
esse efeito, qualquer alteração da 
estrutura ou do nível das taxas referidas 
no presente número deverá ser 
comunicada à entidade reguladora até 
dois meses antes da data de aplicação 
prevista das taxas. A entidade reguladora 
pode solicitar uma redução ou um 
aumento associado à alteração prevista, o 
seu adiamento para uma data posterior ou 
a sua anulação até um mês antes da data 
de aplicação prevista. A negociação do 
nível das taxas de utilização das 
infraestruturas entre os candidatos e o 
gestor de infraestrutura só é permitida 
se for efetuada sob a supervisão da 
entidade reguladora. A entidade 
reguladora deve intervir caso as 
negociações possam ser contrárias ao
disposto no presente capítulo.»

Or. fr

Alteração 41
Jean-Jacob Bicep
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 8-D (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 56 – n.º 9 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

8-D. O artigo 56.º, n.º 9, parágrafo 3, 
passa a ter a seguinte redação:
«Em caso de recurso de uma decisão de 
recusa de concessão de capacidade de 
infraestrutura ou referente às condições 
de uma oferta de capacidade, a entidade 
reguladora deve confirmar a decisão do 
gestor de infraestrutura ou determinar a 
alteração dessa decisão de acordo com as 
orientações por si traçadas, no prazo de 
um mês a contar da receção do recurso. O 
gestor de infraestrutura deve regularizar a 
sua situação com a maior brevidade 
possível, materialmente e, em qualquer 
caso, no prazo de um mês após ter 
recebido a notificação do pedido da 
entidade reguladora.»

Or. fr

Alteração 42
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 8-E (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 56 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

8-E. O artigo 56.º, n.º 10, passa a ter a 
seguinte redação:
«Os Estados-Membros devem garantir 
que as decisões tomadas pela entidade 
reguladora sejam sujeitas a fiscalização 
jurídica. O recurso só pode ter efeito 
suspensivo sobre a decisão da entidade 
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reguladora se o efeito imediato da 
decisão da entidade reguladora for 
suscetível de causar prejuízos 
irreparáveis ou manifestamente 
excessivos ao requerente e quando a 
decisão não estiver relacionada com os 
artigos 56.º, n.º 6, ou 56.º, n.º 9, da 
presente diretiva. Esta disposição não 
prejudica as competências conferidas 
pelo direito constitucional ao tribunal 
que conhece do recurso, se for caso 
disso.»

Or. fr

Alteração 43
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 8-F (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 57 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-F. É aditado ao artigo 57.º um novo 
n.º 9-A com a seguinte redação:
«Caso um candidato seja da opinião de 
que as decisões tomadas por um ou vários 
gestores de infraestruturas ou instâncias 
responsáveis pelas funções essenciais 
obstam ao desenvolvimento dos serviços 
transfronteiriços, pode apresentar à Rede, 
diretamente, um pedido de parecer de 
regulação. Esse pedido constituirá 
igualmente um pedido de decisão por 
parte da entidade reguladora ou de outras 
instâncias internacionais.
Se for o caso, a Rede solicita informações 
correspondentes ao gestor de 
infraestrutura ou às instâncias 
responsáveis pelas funções essenciais e, 
em qualquer caso, às entidades 
reguladoras nacionais em causa, de 
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acordo com o procedimento descrito no 
artigo 57.º, n.º 4. Seguidamente, a Rede 
emite um parecer não vinculativo, com o 
intuito de facilitar e não obstar aos 
serviços em questão. Esse parecer deve ser 
comunicado às entidades reguladoras 
nacionais em causa e ao candidato, no 
prazo de um mês a contar da receção do 
pedido. As entidades reguladoras 
nacionais em causa devem ter em 
consideração o parecer da Rede antes de 
tomarem as suas decisões, no prazo de um 
mês a contar da receção do parecer da 
Rede; devem comunicar ao candidato 
uma justificação por escrito de qualquer 
desvio em relação a esse parecer.

Or. fr

Alteração 44
Jean-Jacob Bicep

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 8-G (novo)
Diretiva 2012/34/UE
Artigo 57 – n.º 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-G. É aditado ao artigo 57.º um novo 
n.º 9-B com a seguinte redação:
«A Comissão Europeia deve adotar uma 
proposta legislativa, o mais tardar um ano 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva, a fim de criar a rede de 
autoridades reguladoras e dotá-la de 
personalidade jurídica.»

Or. fr

Alteração 45
Jean-Pierre Audy
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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 sua versão 
consolidada, juntamente com a Diretiva 
2012/34/UE, que altera três meses após a 
sua publicação.

Or. fr


