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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Introdução:

O setor ferroviário está, atualmente, em declínio em vários Estados-Membros, enquanto as 
necessidades de transporte de mercadorias e passageiros aumentam constantemente e os 
desafios ambientais e energéticos obrigam a Europa a encontrar soluções de transporte 
sustentáveis. Porquê este declínio? O comboio é demasiado caro e não dispõe de uma rede 
suficientemente extensa para ser mais vantajoso que os seus concorrentes diretos: o 
automóvel, o barco ou o avião. 

A Comissão Europeia apresentou, portanto, o seu quarto pacote ferroviário em 30 de janeiro 
de 2013, tendo por objetivo a criação de um espaço ferroviário único europeu, aumentando a 
concorrência e reduzindo os custos dos transportes ferroviários.  

O impacto destas reformas para os Estados-Membros, as regiões, as autarquias locais, os 
intervenientes do sistema ferroviário, os utentes os cidadãos será enorme e a Comissão REGI, 
competente quanto à avaliação dos efeitos das demais políticas da União sobre a coesão 
económica, social e territorial europeia, elaborou um parecer exaustivo sobre as referidas 
reformas.   

O objetivo da reformulação da diretiva relativa à interoperabilidade do sistema ferroviário na 
UE é reduzir a fragmentação e os custos da colocação no mercado de veículos e materiais. 
Estas propostas permitirão reforçar a interoperabilidade dos caminhos de ferro a nível da UE, 
conservando um nível de segurança ótimo.  

A simplificação dos procedimentos e a harmonização técnica são os pré-requisitos para a 
criação de um espaço ferroviário único europeu e para a abertura do setor à concorrência. A 
interoperabilidade é também uma condição sine qua non para a melhoria dos transportes 
ferroviários transfronteiriços, indispensáveis à coesão territorial da União. 

Na verdade, os diferentes sistemas de caminhos de ferro nacionais ainda conservam os 
estigmas da história bélica da Europa. Foram, histórica e voluntariamente, concebidos de 
forma heterogénea para proteger as economias nacionais e, sobretudo, o território nacional de 
qualquer invasão por exércitos estrangeiros. 

Segundo a Comissão Europeia, existem atualmente mais de 11 000 regras técnicas e de 
segurança nacional na UE. A Agência Ferroviária Europeia (doravante designada «Agência») 
tem, atualmente, uma responsabilidade normativa: está encarregada de redigir as normas 
mínimas de interoperabilidade destinadas a reduzir este emaranhado de regras nacionais e a 
permitir a circulação segura e sem ruturas dos comboios. 

A autorização de entrada em serviço de veículos é emitida por cada Autoridade Nacional de 
Segurança (ANS) no respetivo território nacional. Existem divergências significativas na 
forma como estas autoridades conduzem os procedimentos de autorização de veículos e de 
certificação da segurança. Trata-se, frequentemente, de um procedimento longo e 
dispendioso.
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Os números disponíveis mostram que os custos associados aos procedimentos de autorização 
atingem 10 % dos custos das locomotivas por país. Quando estas são utilizadas em três 
Estados-Membros, os custos globais podem atingir cerca de 30%.

A proposta da Comissão Europeia foi qualificada de «revolucionária». A Comissão deseja, 
com efeito, suprimir a autorização de «entrada em serviço», conservando apenas a noção de 
«colocação no mercado» e deixando à empresa ferroviária (EF) a responsabilidade de colocar 
o comboio em serviço e em andamento. 

Uma outra inovação: a Comissão deseja conferir uma responsabilidade «operacional» à 
Agência, além da sua responsabilidade «normativa»: caberia à Agência emitir as 
«autorizações de colocação no mercado» após recolha dos certificados que comprovem a 
conformidade dos materiais. 

As propostas de alterações:

A relatora acolhe com entusiasmo as propostas da Comissão Europeia que visam uma 
simplificação real dos procedimentos para os requerentes e uma abordagem europeia real à 
certificação dos veículos. 

As modificações propostas dizem respeito à autorização de «colocação no mercado» emitida 
pela Agência, que seria válida em toda a Europa. Esta autorização tende a sobrestimar a 
capacidade da Agência para substituir vinte e sete ANS, integrar todas as regras nacionais já 
existentes e efetuar as verificações necessárias.

Além disso, os custos e a responsabilidade da entrada em serviço que recaem sobre as 
empresas ferroviárias seriam demasiado pesados e poderiam desencorajar os novos 
participantes no mercado.

A arquitetura proposta: as alterações inspiram-se, em grande medida, no compromisso ao 
qual se chegou no Conselho, no passado dia 10 de junho, que permite um equilíbrio entre a 
arbitragem europeia e as competências nacionais. A Agência continua, assim, a ser o balcão 
único para qualquer autorização de veículos. O requerente deve especificar, no seu pedido, a 
«zona de utilização» do veículo. A Agência efetua a verificação do respeito pelas ETI e 
transfere para as ANS da «zona de utilização» os pedidos de verificação de compatibilidade 
técnica com as regras nacionais. 

As autoridades têm um prazo de um mês para solicitar documentos justificativos 
suplementares e, no máximo, quatro meses para efetuar a peritagem e investigação do 
processo. A Agência emite, seguidamente, a sua decisão, em função do parecer das ANS. 

Em caso de conflito, a Câmara de Recurso é competente para arbitrar entre a Agência e as 
ANS. 

As outras modificações: a relatora propõe ainda a criação de um registo europeu de material 
circulante, ao invés da manutenção de vinte e sete registos nacionais. É também especificado 
que apenas as alterações «importantes» aos veículos impõem a obtenção de uma nova 
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autorização. A análise dos custos e benefícios de uma nova ETI deve ser cuidadosamente 
avaliada. 

As peças sobresselentes devem ser igualmente objeto de harmonização, a fim de tornar mais 
fluido o mercado europeu. Por fim, a Agência deve manter o controlo da autorização dos 
sistemas ERTMS, a fim de assegurar uma coordenação da aplicação deste sistema em toda a 
Europa.

Uma inovação importante é a possibilidade de alargar a «zona de utilização» à estação 
transfronteiriça mais próxima sem um novo procedimento, caso os sistemas ferroviários sejam 
semelhantes. 

Os prazos de transição: perante a dimensão do trabalho de adaptação que a AFE e a ANS têm 
de realizar, propõe-se o alargamento do prazo de transposição para três anos, em vez de dois. 
Não obstante, após dois anos, a Comissão deve apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre os progressos realizados pela Agência no sentido do 
cumprimento das suas novas competências. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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 14

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. Esse registo deve 
ser público.

Or. fr
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva fixa as condições a 
cumprir para realizar a interoperabilidade 
do sistema ferroviário da União de forma 
compatível com o disposto na Diretiva 
[…/… relativa à segurança do sistema 
ferroviário na União]. Estas condições 
dizem respeito à conceção, construção, 
entrada em serviço, adaptação, renovação, 
exploração e manutenção dos elementos do 
referido sistema, bem como às 
qualificações profissionais e às condições 
de saúde e de segurança do pessoal que 
participa na sua exploração e manutenção.

1. A presente diretiva fixa as condições a 
cumprir para realizar a interoperabilidade 
do sistema ferroviário da União de forma 
compatível com o disposto na Diretiva 
[…/… relativa à segurança do sistema 
ferroviário na União]. Estas condições 
dizem respeito à conceção, construção, 
entrada em serviço, adaptação, renovação, 
exploração e manutenção dos elementos do 
referido sistema, bem como às 
qualificações profissionais e às condições 
de saúde e de segurança do pessoal que 
participa na sua exploração e manutenção. 
A concretização deste objetivo deve 
conduzir à definição de um nível ótimo de 
harmonização técnica e permitir um 
contributo para a realização progressiva 
do mercado interno dos equipamentos e 
serviços de construção, renovação, 
adaptação e exploração do sistema 
ferroviário na União;

Or. fr

Justificação

Os objetivos existentes expostos na diretiva relativa à interoperabilidade (atual artigo 1.º, 
n.º 2-B) devem ser conservados, uma vez que proporcionam a orientação geral da diretiva 
(nível ótimo de harmonização técnica e criação progressiva do mercado interno de 
equipamentos, serviços e exploração).

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Interoperabilidade»: a capacidade do (2) «Interoperabilidade»: a capacidade do 
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sistema ferroviário para permitir a 
circulação segura e sem interrupção de
comboios que cumpram os níveis de 
desempenho exigidos para essas linhas;

sistema ferroviário para permitir a 
circulação segura e sem interrupção de 
comboios que cumpram os níveis de 
desempenho exigidos para essas linhas.
Essa capacidade depende de todas as 
condições regulamentares, técnicas e 
operacionais a cumprir para satisfazer os 
requisitos essenciais;

Or. fr

Justificação

Esta frase que consta do quadro legislativo europeu atual é necessária, uma vez que confere 
uma maior clareza.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Adaptação»: qualquer modificação 
num subsistema ou parte de um subsistema 
que obrigue a alterar o processo técnico 
que acompanha a declaração CE de 
verificação, se o houver, e que melhore o 
desempenho global do subsistema;

(12) «Adaptação»: qualquer modificação 
importante num subsistema ou parte de um 
subsistema, num veículo ou parte de um 
veículo, e que melhore o desempenho 
global do subsistema. Cada ETI especifica 
as modificações «importantes» dos 
subsistemas ou do veículo em causa;

Or. fr

Justificação

A fim de evitar uma nova declaração CE para cada modificação (são efetuadas inúmeras 
modificações menores, com ou sem impacto sobre a ficha técnica), o critério «importante» 
deveria ser explicado nas ETI para estabelecer uma nova declaração CE.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Renovação»: qualquer substituição (13) «Renovação»: qualquer substituição 
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num subsistema ou parte de um subsistema
que não altere o desempenho global do 
subsistema;

importante num subsistema ou num 
veículo ou em parte dos mesmos que não 
altere o desempenho global do subsistema
ou do veículo. Cada ETI especifica as 
renovações «importantes» dos 
subsistemas e no veículo em causa;

Or. fr

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) «Zona de utilização»: zona de 
utilização prevista do veículo, isto é, as 
redes ou linhas, ou os grupos de redes ou 
linhas, situados num ou mais 
Estados-Membros nos quais se prevê que 
o veículo circule.

Or. fr

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Determinar os componentes de 
interoperabilidade e as interfaces que 
devem ser objeto de especificações 
europeias, incluindo normas europeias, 
necessários para concretizar a 
interoperabilidade do sistema ferroviário;

d) Determinar os componentes de 
interoperabilidade e as interfaces que 
devem ser objeto de especificações 
europeias, incluindo normas europeias, 
necessários para concretizar a 
interoperabilidade do sistema ferroviário; 
Isto inclui a identificação das peças 
sobresselentes ferroviárias suscetíveis de 
serem normalizadas em conformidade 
com o artigo 41.º do Regulamento relativo 
à [Agência Ferroviária da União 
Europeia e que revoga o Regulamento 
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(CE) n.º 881/2004.]

Or. fr

Justificação

Cada ETI deveria incluir a lista de peças sobresselentes a normalizar, a fim de conseguir 
criar um mercado interno dos equipamentos ferroviários em conformidade com a proposta da 
Comissão no artigo 41.º do Regulamento relativo à Agência Ferroviária da União Europeia.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na elaboração, aprovação e revisão 
de cada ETI (incluindo os parâmetros de 
base) deve atender-se ao custo e às 
vantagens previsíveis de todas as soluções 
técnicas consideradas, bem como às 
respetivas interfaces, a fim de definir e 
aplicar as soluções mais viáveis. Os 
Estados-Membros devem participar nessa 
avaliação, fornecendo os dados 
solicitados.

Or. fr

Justificação

Esta passagem da diretiva atual (anexo I, 4.2) deveria ser reintroduzida, para que seja 
efetuada uma avaliação dos custos e benefícios previsíveis de todas as soluções técnicas 
consideradas para cada Especificação Técnica de Interoperabilidade, a fim de aplicar as 
soluções mais viáveis, nomeadamente em prol das autoridades locais e regionais.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um membro da rede de organismos 
representativos pode agir como 
requerente para recolher opiniões 
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relativas às deficiências de uma ETI 
através da Comissão. A Comissão deve 
informar o requerente da sua decisão e 
justificar uma eventual recusa.

Or. fr

Justificação

Frequentemente, os agentes ferroviários são os primeiros a detetar os problemas de uma ETI 
e deveriam, por isso, poder solicitar à Comissão que recolhesse opiniões sobre as 
deficiências identificadas numa ETI.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A tarefa do organismo de avaliação da 
conformidade notificado responsável pela 
verificação CE de um subsistema inicia-se 
na fase de projeto e abrange todo o período 
de construção até à fase de receção, antes 
da entrada em serviço do subsistema. A 
tarefa pode abranger também a verificação 
das interfaces do subsistema com o sistema 
em que se integra, com base nas 
informações disponíveis na ETI em 
questão e nos registos previstos nos artigos 
44.º e 45.º.

2. A tarefa do organismo de avaliação da 
conformidade notificado responsável pela 
verificação CE de um subsistema inicia-se 
na fase de projeto e abrange todo o período 
de construção até à fase de receção, antes 
da entrada em serviço do subsistema. A 
tarefa abrange também a verificação das 
interfaces do subsistema com o sistema em 
que se integra, com base nas informações 
disponíveis na ETI em questão e nos 
registos previstos nos artigos 44.º e 45.º

Or. fr

Justificação

É essencial que as interfaces sejam igualmente abrangidas, como é o caso na atual diretiva.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Compete à autoridade nacional de Compete à autoridade nacional de 
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segurança de cada Estado-Membro 
autorizar a entrada em serviço dos 
subsistemas de energia e infraestrutura 
localizados ou utilizados no território do 
Estado-Membro.

segurança de cada Estado-Membro 
autorizar a entrada em serviço dos 
subsistemas de energia e infraestrutura 
localizados ou utilizados no território do 
Estado-Membro. Para as instalações 
ERTMS terrestres, a Autoridade Nacional 
de Segurança consulta a Agência 
Ferroviária Europeia, que é a autoridade 
decisora. No que diz respeito a todas as 
restantes instalações fixas, a Autoridade 
Nacional de Segurança é a autoridade 
decisora.

Or. fr

Justificação

É mais claro referir-se diretamente às «instalações ERTMS terrestres». Cada autoridade 
nacional de segurança deve conceder as autorizações de entrada em serviço de todas as 
instalações fixas nacionais. A Agência deve conceder as autorizações relativas às instalações 
ERTMS terrestres, a fim de garantir uma abordagem coordenada do ERTMS.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O nível de segurança global do 
subsistema puder ser afetado 
negativamente pelas obras planeadas; ou

a) O nível de segurança global do 
subsistema puder ser afetado 
substancialmente pelas obras planeadas; 
ou

Or. fr

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de renovação ou adaptação de 
subsistemas existentes, é necessária uma 

3. Em caso de renovação ou adaptação
importantes de subsistemas existentes, é 
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nova declaração CE de verificação, 
conforme disposto no artigo 15.º, n.º 4.

necessária uma nova declaração CE de 
verificação, conforme disposto no artigo 
15.º, n.º 4.

Or. fr

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Registo dos veículos autorizados para 

colocação no mercado
1. Antes de um veículo ser utilizado pela 
primeira vez e após a concessão da 
autorização de colocação no mercado em 
conformidade com o artigo 20.º, este deve 
ser registado em conformidade com o 
artigo 43.º no registo europeu de material 
circulante, mediante pedido do detentor.

Or. fr

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O requerente especifica, no seu 
pedido de colocação no mercado, a zona 
prevista de utilização do veículo, isto é, as 
redes ou linhas, ou os grupos de redes ou 
linhas, situados num ou mais 
Estados-Membros nos quais se prevê que 
o veículo circule. Para o efeito, o 
requerente deve apensar ao requerimento 
a prova da compatibilidade técnica do 
veículo com as referidas redes ou linhas.
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Or. fr

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. 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:
(a) Da colocação no mercado, em 
conformidade com o artigo 19.º, dos 
subsistemas móveis de que o veículo é 
composto;
(b) Da compatibilidade técnica dos 
subsistemas referidos na alínea a) no 
veículo, estabelecida com base nas ETI, 
nas normas nacionais e nos registos 
pertinentes;
(c) Da integração segura dos subsistemas 
referidos na alínea a) no veículo, 
estabelecida com base nas ETI e nas 
normas nacionais pertinentes, bem como 
nos métodos comuns de segurança a que 
se refere o artigo 6.º da Diretiva …/… 
[Diretiva da Segurança Ferroviária].
(d) Da compatibilidade técnica do veículo 
com a rede da zona referida no n.º 1-A, 
estabelecida com base nas ETI e nas 
normas nacionais pertinentes, bem como 
nos métodos comuns de segurança a que 
se refere o artigo 6.º da Diretiva …/… 
[Diretiva da Segurança Ferroviária].
Cada vez que sejam necessários testes 
para obter uma prova documental da 
compatibilidade técnica referida no 
n.º 1-B, alíneas b) e d), as autoridades de 
segurança nacionais em questão podem 
conceder autorizações temporárias ao 
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requerente para que este utilize o veículo 
para efeito de verificações práticas na 
rede. O gestor da infraestrutura, em 
consulta com o requerente, deve 
diligenciar no sentido de assegurar que os 
ensaios se realizem no prazo de três meses 
a contar da receção do pedido do 
requerente. Se for o caso, a autoridade 
nacional de segurança toma as medidas 
necessárias para assegurar que os testes 
tenham lugar dentro do prazo previsto.

Or. fr

Alteração 17

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 colocação de 
veículos no mercado compete à Agência. 
Essa autorização inclui:

a) A autorização de comercialização. Esta 
autorização é válida em todos os 
Estados-Membros e permite transações 
comerciais em toda a Europa. 
b) A autorização de utilização do veículo 
na zona prevista no n.º 1-A. Esta 
autorização deve certificar os valores dos 
parâmetros relevantes para a verificação 
da compatibilidade técnica do veículo com 
as instalações fixas da zona em questão, 
conforme disposto nas ETI. A autorização 
deve igualmente conter elementos que 



PA\941208PT.doc 15/35 PE514.700v01-00

PT

comprovem a conformidade do veículo 
com as ETI aplicáveis e com as normas 
nacionais relacionadas com esses 
parâmetros.
c) As condições de utilização do veículo e 
demais restrições.

Or. fr

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para emitir as autorizações, a 
Agência deve:
a) Avaliar os elementos do processo 
enunciados no n.º 1-B, alíneas a), b) e c), 
a fim de verificar a exaustividade, a 
pertinência e a coerência do processo em 
relação à ETI relevante;
b) Consultar as autoridades de segurança 
nacionais responsáveis pela zona de 
utilização prevista para uma avaliação do 
processo, a fim de verificar a 
exaustividade, a pertinência e a coerência 
em relação ao n.º 1-B, alínea d), e aos 
elementos previstos no n.º 1-B, alíneas a), 
b) e c), no que diz respeito às regras 
nacionais relevantes.
No âmbito das avaliações 
supramencionadas e em caso de dúvida 
justificada, a Agência ou as autoridades 
nacionais de segurança podem solicitar 
ensaios a realizar na rede. A fim de 
facilitar os testes, as autoridades de 
segurança nacionais em questão podem 
emitir autorizações temporárias ao 
requerente para que este utilize o veículo 
para efeito de verificações práticas na 
rede. O gestor de infraestrutura deve 
envidar todos os esforços necessários para 
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assegurar que o ensaio é realizado no 
prazo de três meses a contar do pedido da 
Agência ou da autoridade nacional de 
segurança.

Or. fr

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No mês seguinte à receção do pedido, 
a Agência deve informar o requerente de 
que o seu processo está completo ou 
solicitar-lhe informações complementares 
relevantes a apresentar num prazo 
razoável. No que diz respeito à 
exaustividade, pertinência e coerência do 
processo, a Agência pode também avaliar 
os elementos enunciados no n.º 1-B, 
alínea d).

Or. fr

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A Agência deve ter plenamente em 
conta as avaliações nos termos do n.º 2-A 
antes de tomar a sua decisão a respeito da 
emissão da autorização de colocação no 
mercado de veículos. A Agência deve 
emitir a autorização de colocação no 
mercado, ou informar o requerente da sua 
decisão negativa, apresentando os seus 
motivos, dentro de um prazo razoável 
predeterminado e, em todo o caso, no 
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prazo de quatro meses a contar da receção 
de todas as informações relevantes.

Or. fr

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. A Agência assume inteira 
responsabilidade pelas autorizações que 
emite. Neste sentido, em caso de inquérito 
judicial que implique a Agência ou o seu 
pessoal, a Agência deve cooperar 
plenamente com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
causa.

Or. fr

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-E. Quando a Agência não está de 
acordo com uma avaliação negativa 
realizada por uma ou mais autoridades 
nacionais de segurança em conformidade 
com o n.º 2-A, alínea b), deve informar a 
referida autoridade ou autoridades, 
apresentando os motivos do desacordo.
A Agência e a autoridade ou autoridades 
de segurança nacional devem colaborar a 
fim de se obter uma avaliação aceitável 
para todos. Se necessário, e caso a 
Agência e a autoridade ou autoridades de 
segurança nacional assim o decidam, o 
processo pode também envolver o 
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requerente. Se não for possível chegar a 
uma avaliação aceitável para todos no 
prazo de quinze dias depois de a Agência 
informar a autoridade ou autoridades 
nacionais de segurança do seu desacordo, 
a Agência deve apresentar a sua decisão 
final, exceto se a autoridade ou 
autoridades de segurança nacional 
tenham remetido o caso para a Câmara de 
Recurso para arbitragem, de acordo com 
o artigo 51.º do Regulamento (UE) 
n.º …/… [Regulamento relativo à 
Agência]. A Câmara de Recurso deve 
confirmar o projeto de decisão da Agência 
no prazo de quinze dias a contar do 
pedido da autoridade ou autoridades de 
segurança nacional.
Quando a Câmara de Recurso concorda 
com a Agência, esta pode tomar uma 
decisão de imediato.
Quando a Câmara de Recurso concorda  
com a avaliação negativa da autoridade
nacional de segurança, a Agência deve 
emitir uma autorização para um domínio 
de utilização, excluindo as partes da rede 
que receberam avaliação negativa.
Quando a Agência não concorda com 
uma avaliação positiva de uma ou várias 
autoridades nacionais de segurança em 
conformidade com o n.º 2-A, alínea b), 
deve informar a referida autoridade ou 
autoridades, apresentando os motivos do 
desacordo. A Agência e a autoridade ou 
autoridades de segurança nacional devem 
colaborar a fim de se obter uma avaliação 
aceitável para todos. Se necessário, e caso 
a Agência e a autoridade ou autoridades 
de segurança nacional assim o decidam, o 
processo pode também envolver o 
requerente. Caso não seja possível chegar 
a uma avaliação aceitável para todos no 
prazo de quinze dias depois de a Agência 
informar a autoridade nacional de 
segurança e as autoridades do seu 
desacordo, a Agência deve tomar a sua 
decisão final.
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Or. fr

Alteração 23

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:

Suprimido

i) Da colocação no mercado, em 
conformidade com o artigo 19.º, dos 
subsistemas móveis de que o veículo é 
composto;
j) 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;
k) 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].

Or. fr

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Da colocação no mercado, em 
conformidade com o artigo 19.º, dos 

Suprimido
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subsistemas móveis de que o veículo é 
composto;

Or. fr

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) 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;

Suprimido

Or. fr

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) 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].

Suprimido

Or. fr

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 A Agência deve tomar as decisões 
referidas no n.º 2 num prazo razoável e
predefinido, não superior a quatro meses a 
contar da receção das informações 
necessárias. Estas autorizações são válidas 
em todos os Estados-Membros.

A Agência deve tomar as decisões 
referidas no n.º 2 num prazo razoável e 
predefinido, não superior a quatro meses a 
contar da receção das informações 
necessárias e cinco meses em caso de 
recurso.

Or. fr

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5 – parágrafo 2

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 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 Comissão deve estabelecer, o mais 
tardar dois anos após a entrada em vigor 
da presente diretiva, por meio de atos de 
execução, regras pormenorizadas 
relativas ao procedimento de autorização, 
incluindo:
a) Diretrizes pormenorizadas para os 
requerentes que descrevam e expliquem 
as exigências respeitantes à autorização 
de colocação no mercado de um veículo e 
a lista dos documentos necessários;
b) As modalidades processuais relativas 
ao processo de autorização, tais como o 
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conteúdo e os prazos para cada etapa do 
processo;
c) Os critérios de avaliação dos processos 
de candidatura.
Tais atos de execução devem ser adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 48.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 29

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 colocação no mercado para uma série de 
veículos. Estas autorizações são válidas em 
todos os Estados-Membros para a vertente 
«comercialização» e em toda a zona de 
utilização referida no n.º 1-A para a 
vertente «utilização».

Or. fr

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O requerente, em caso de resposta 
negativa por parte da Agência, pode 
solicitar à Agência que reveja a sua 
decisão no prazo de um mês a contar da 
receção da resposta negativa. A Agência 
tem um mês, a contar da receção do 
requerimento, para confirmar ou revogar 
a sua decisão.
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Or. fr

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Em caso de renovação ou adaptação de 
veículos existentes detentores de 
autorização de colocação no mercado:

8. Em caso de renovação ou adaptação 
substanciais de veículos existentes 
detentores de autorização de colocação no 
mercado, se o nível global de segurança 
do subsistema em causa puder ser afetado 
negativamente pelas obras previstas ou o 
exigirem as ETI relevantes:

Or. fr

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Em todos os casos, após consulta das 
autoridades nacionais de segurança, a 
autorização é igualmente válida, sem que 
seja necessária uma extensão da zona de 
utilização, para veículos que circulem até 
às estações dos Estados-Membros
vizinhos com características de rede 
semelhantes, desde que essas estações 
sejam próximas da fronteira. Esta 
consulta pode ser efetuada caso a caso ou 
ser mencionada num acordo 
transfronteiriço entre as autoridades 
nacionais de segurança.

Or. fr
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Alteração 33

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 
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.

A autorização de colocação do veículo no 
mercado contém 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. A referida indicação pode ser 
alargada a outras redes ou linhas, a 
pedido do primeiro ou de outro requerente, 
após a emissão da autorização de 
colocação no mercado correspondente.

Or. fr

Alteração 34

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]. A empresa ferroviária só 
pode pôr em serviço um veículo depois de 
verificar, se as ETI o exigirem e em 
concertação com o gestor da 
infraestrutura, a compatibilidade técnica 

A empresa ferroviária só pode pôr em 
serviço um veículo depois de verificar:
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do veículo com o itinerário e a sua 
integração segura, em conformidade com 
o artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva …/…
[Diretiva da Segurança Ferroviária], no 
sistema em que vai ser utilizado.

a) Que o veículo foi autorizado a ser 
colocado no mercado em conformidade 
com o artigo 20.º e está devidamente 
registado;
b) A compatibilidade entre o veículo e a 
via de circulação, com base no registo das 
infraestruturas, nas ETI em causa ou em 
qualquer informação relevante fornecida 
pelo gestor de infraestrutura, 
gratuitamente e num prazo razoável, se 
esse registo não existir ou estiver 
incompleto;
c) A montagem dos veículos no comboio 
no qual devem funcionar, com base no 
sistema de gestão de segurança definido 
no artigo 9.º da Diretiva …/… relativa à 
segurança ferroviária e a ETI relativa à 
exploração e gestão do tráfego.

Or. fr

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, a empresa 
ferroviária pode efetuar testes em 
cooperação com o gestor de 
infraestrutura.
O gestor de infraestrutura, em consulta 
com o requerente, deve diligenciar no 
sentido de assegurar que os ensaios se 
realizem no prazo de três meses a contar 
da receção do pedido do requerente.

Or. fr



PE514.700v01-00 26/35 PA\941208PT.doc

PT

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A empresa ferroviária deve comunicar à 
Agência, ao gestor da infraestrutura e à 
autoridade nacional de segurança 
interessada as suas decisões respeitantes à 
entrada em serviço de veículos. As 
decisões devem ser registadas nos registos 
nacionais de material circulante a que se 
refere o artigo 43.º.

2. A empresa ferroviária deve comunicar à 
Agência, ao gestor da infraestrutura e à 
autoridade nacional de segurança 
interessada as suas decisões respeitantes à 
entrada em serviço de veículos. As 
decisões devem ser registadas no registo
de material circulante a que se refere o 
artigo 43.º.

Or. fr

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de renovação ou adaptação de 
veículos existentes, é necessária uma nova 
declaração CE de verificação, conforme 
disposto no artigo 15.º, n.º 4. Além dela, 
deve ser tomada pela empresa ferroviária 
uma nova decisão de entrada em serviço 
dos veículos se:

Suprimido

n) O nível de segurança global do 
subsistema puder ser afetado 
negativamente pelas obras planeadas; ou
o) O exigirem as ETI aplicáveis.

Or. fr
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Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) O nível de segurança global do 
subsistema puder ser afetado 
negativamente pelas obras planeadas; ou

Suprimido

Or. fr

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) O exigirem as ETI aplicáveis. Suprimido

Or. fr

Alteração 40

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 antes da sua 
primeira utilização.

Or. fr
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Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A empresa ferroviária que explora o 
veículo deve garantir a marcação deste 
com o NEV atribuído.

2. O detentor do registo deve certificar-se 
de que o veículo possui o número europeu 
de veículo correto. A empresa ferroviária 
que utiliza um veículo deve controlar a 
marcação do veículo.

Or. fr

Justificação

O número europeu de veículo deveria ser concedido pela Agência quando da emissão da 
autorização. A empresa ferroviária não tem qualquer forma de controlar o número europeu 
de veículo a aplicar. Apenas o detentor do registo (que é o utilizador ou o proprietário do 
veículo) possui essa informação.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Registos nacionais de material circulante Registo europeu de material circulante

Or. fr

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve manter um 
registo dos veículos ferroviários que 
entraram em serviço no seu território. Este 
registo está sujeito aos seguintes requisitos:

1. A Agência deve manter um registo de 
todos os veículos ferroviários que entraram 
em serviço na União. Este registo está 
sujeito aos seguintes requisitos:
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Or. fr

Alteração 44

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. fr

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

c) Deve ser acessível às 
autoridades nacionais de segurança e aos 
organismos de inquérito a que se referem 
os artigos 16.º e 21.º da Diretiva …/… 
[Diretiva da Segurança Ferroviária]; deve 
igualmente ser acessível, a pedido de 
caráter legítimo, às entidades reguladoras 
a que se referem os artigos 55.º e 56.º da 
Diretiva 2012/34/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de 
novembro de 2012, que estabelece um 
espaço ferroviário europeu único , à 
Agência, às empresas ferroviárias, aos 
gestores de infraestrutura e às pessoas ou 
organizações que efetuam o registo de 
veículos ou que se encontram 
identificadas no registo.

c) Deve ser acessível ao público;

Or. fr
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Alteração 46

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. fr

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O detentor do registo deve declarar 
imediatamente à autoridade nacional de 
segurança do Estado-Membro em que o 
veículo entrou em serviço qualquer 
modificação dos dados introduzidos no 
registo nacional de material circulante, a 
destruição de um veículo ou a sua decisão 
de deixar de registar um veículo.

3. O detentor do registo deve declarar 
imediatamente à Agência qualquer 
modificação dos dados introduzidos no 
registo europeu de material circulante, a 
destruição de um veículo ou a sua decisão 
de deixar de registar um veículo.

Or. fr

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Os registos nacionais de material 
circulante devem ser incorporados num 
registo europeu de material circulante o 
mais tardar dois anos a contar da entrada 
em vigor da presente diretiva. A Comissão 
deve estabelecer, por meio de atos de 
execução, o formato do documento tipo. 
Tais atos de execução devem ser adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame prescrito no artigo 48.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para cada veículo, o registo deve 
conter, pelo menos, as seguintes 
informações:
a) O número europeu de veículo;
b) Referências da declaração CE de 
verificação e do organismo emissor;
c) Referências do registo europeu de tipos 
de veículos autorizados referido no artigo 
44.º;
d) A identificação do utilizador do 
veículo;
e) As restrições à utilização do veículo;
f) A entidade encarregada da 
manutenção.
Sempre que emite, renova, altera, 
suspende ou revoga uma autorização de 
entrada em serviço de um veículo, a 
Agência deve atualizar imediatamente o 
registo.
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Or. fr

Justificação

O conteúdo do registo europeu de veículos deveria ser clarificado de forma a indicar as 
informações que dizem respeito ao veículo, a fim de ser eficaz e responder às necessidades 
comerciais e operacionais dos utilizadores. Para ser útil, o registo deve ser atualizado 
imediatamente pela Agência.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. De três em três anos, e pela primeira 
vez três anos depois da publicação da 
presente diretiva, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre os progressos efetuados 
para realizar a interoperabilidade do 
sistema ferroviário. Esse relatório deve 
comportar igualmente uma análise dos 
casos previstos no artigo 7.º e da aplicação 
do capítulo V.

1. De três em três anos, e pela primeira 
vez três anos depois da publicação da 
presente diretiva, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre os progressos efetuados 
para realizar a interoperabilidade do 
sistema ferroviário. Esse relatório deve 
comportar igualmente uma análise dos 
casos previstos no artigo 7.º e da aplicação 
do capítulo V. Em função dos resultados 
do relatório, a Comissão propõe 
melhorias e um reforço do papel da 
Agência na aplicação da 
interoperabilidade.

Or. fr

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Dois anos após a publicação da 
presente diretiva e após consulta das 
diferentes partes interessadas, a Comissão 
deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
os progressos realizados pela Agência 
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Europeia no sentido do cumprimento das 
suas novas competências e sobre o 
funcionamento desta última.

Or. fr

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar as disposições do capítulo V da 
Diretiva 2008/57/CE até [dois anos após a 
data de entrada em vigor].

1. Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar as disposições do capítulo V da 
Diretiva 2008/57/CE até [três anos após a 
data de entrada em vigor].

Or. fr

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor , até [dois anos após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao artigo 1.º, artigo 2.º, artigo 
7.º, n.ºs 1 a 4, artigo 11.º, n.º 1, artigo 13.º, 
artigo 14.º, n.ºs 1 a 7, artigo 15.º, n.ºs 1 a 6, 
artigos 17.º a 21.º, artigo 22.º, n.ºs 3 a 7, 
artigos 23.º a 36.º, artigo 37.º, n.º 2, artigo 
38.º, artigo 39.º, artigos 41.º a 43.º, artigo 
45.º, n.ºs 1 a 5, artigo 51.º e anexos I a III, 
e devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto das referidas disposições, 
bem como o quadro de correspondência 
entre essas disposições e a presente 
diretiva. O quadro de correspondência é 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor , 
até [três anos após a data de entrada em 
vigor da presente diretiva], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao artigo 1.º, artigo 2.º, artigo 
7.º, n.ºs 1 a 4, artigo 11.º, n.º 1, artigo 13.º, 
artigo 14.º, n.ºs 1 a 7, artigo 15.º, n.ºs 1 a 6, 
artigos 17.º a 21.º, artigo 22.º, n.ºs 3 a 7, 
artigos 23.º a 36.º, artigo 37.º, n.º 2, artigo 
38.º, artigo 39.º, artigos 41.º a 43.º, artigo 
45.º, n.ºs 1 a 5, artigo 51.º e anexos I a III, 
e devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto das referidas disposições, 
bem como o quadro de correspondência 
entre essas disposições e a presente 
diretiva. O quadro de correspondência é 
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necessário para que os interessados possam 
identificar claramente as disposições 
aplicáveis a nível nacional para dar 
cumprimento à presente diretiva.

necessário para que os interessados possam 
identificar claramente as disposições 
aplicáveis a nível nacional para dar 
cumprimento à presente diretiva.

Or. fr

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Diretiva 2008/57/CE , tal como alterada 
pelas diretivas indicadas no anexo IV, parte 
A, é revogada com efeitos a partir de [dois 
anos após a data de entrada em vigor] , 
sem prejuízo das obrigações dos 
Estados-Membros quanto aos prazos de 
transposição para o direito interno das 
referidas diretivas indicados no anexo IV, 
parte B.

A Diretiva 2008/57/CE , tal como alterada 
pelas diretivas indicadas no anexo IV, parte 
A, é revogada com efeitos a partir de [três 
anos após a data de entrada em vigor] , 
sem prejuízo das obrigações dos 
Estados-Membros quanto aos prazos de 
transposição para o direito interno das 
referidas diretivas indicados no anexo IV, 
parte B.

Or. fr

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 56 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os artigos 3.º a 10.º, o artigo 11.º, n.ºs 2, 3 
e 4, o artigo 12.º e o artigo 16.º são 
aplicáveis a partir de [dois anos após a 
entrada em vigor].

Os artigos 3.º a 10.º, o artigo 11.º, n.ºs 2, 3 
e 4, o artigo 12.º e o artigo 16.º são 
aplicáveis a partir de [três anos após a 
entrada em vigor].

Or. fr
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Alteração 56

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. CONTROLO DOS CUSTOS
A análise dos custos e benefícios das 
medidas propostas deve ter em conta, 
entre outros, os seguintes elementos:
– custo da medida proposta,
– benefícios que o alargamento do âmbito 
de aplicação a subcategorias particulares 
de redes e veículos represente para a 
interoperabilidade,
– redução dos encargos e custos de capital 
resultante de economias de escala e de 
uma melhor utilização dos veículos,
– redução dos custos de investimento e de 
manutenção/utilização resultantes de uma 
maior concorrência entre os construtores 
e as sociedades de manutenção,
– benefícios ambientais resultantes das 
melhorias técnicas do sistema ferroviário,
– aumento da segurança da utilização.
Além disso, esta avaliação indicará o 
impacto provável para todos os 
operadores e agentes económicos 
envolvidos, entre os quais as autoridades 
locais e regionais.

Or. fr


