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Alteração128
Gilles Pargneaux

Proposta de resolução legislativa
Citação 2-A (nova)

Proposta de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta o artigo 14.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, e o seu Protocolo (n.º 26) 
relativo aos Serviços de Interesse Geral,

Or. fr

Alteração 129
Debora Serracchiani

Proposta de resolução legislativa
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta a resolução do 
Parlamento Europeu de 17 de Junho de 
2010,

Or. en

Alteração 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta de resolução legislativa
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução legislativa Alteração

A-A. Considerando que a entidade 
reguladora nacional tem de ser uma 
entidade independente, dotada de poderes 
de iniciativa própria e de inquérito e 
capaz de emitir também pareceres e 
decisões executórias, a fim de garantir um 
mercado aberto, sem barreiras e no seio 
do qual se exerce uma concorrência livre 
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e leal,

Or. fr

Alteração 131
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Directiva 91/440/CEE do Conselho, 
de 29 de Julho de 1991, relativa ao 
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro 
comunitários9, a Directiva 95/18/CE do 
Conselho, de 19 de Junho de 1995, relativa 
às licenças das empresas de transporte 
ferroviário10 e a Directiva 2001/14/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Fevereiro de 2001, relativa à repartição 
de capacidade da infra-estrutura ferroviária 
e à aplicação de taxas de utilização da 
infra-estrutura ferroviária11 foram 
substancialmente alteradas em 2004 e 
2007. Atendendo à necessidade de 
introduzir alterações adicionais e à relação 
existente entre estas disposições jurídicas, 
as directivas devem ser reformuladas e 
fundidas num único acto, no interesse da 
clareza.

(1) A Directiva 91/440/CEE do Conselho, 
de 29 de Julho de 1991, relativa ao 
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro 
comunitários9, a Directiva 95/18/CE do 
Conselho, de 19 de Junho de 1995, relativa 
às licenças das empresas de transporte 
ferroviário10 e a Directiva 2001/14/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Fevereiro de 2001, relativa à repartição 
de capacidade da infra-estrutura ferroviária 
e à aplicação de taxas de utilização da 
infra-estrutura ferroviária11 foram 
substancialmente alteradas em 2004 e 
2007. Atendendo à necessidade de 
introduzir alterações adicionais e à relação 
existente entre estas disposições jurídicas, 
as directivas devem ser reformuladas e 
fundidas num único acto, reforçando as 
disposições em matéria de segurança e a 
fiabilidade dos serviços ferroviários, no 
interesse da clareza.

Or. en

Justificação

A necessidade de estabelecer novas ligações entre as directivas vigentes deverá clarificar e 
reforçar as disposições fundamentais para melhorar os serviços ferroviários, tornando-os 
fiáveis e seguros para todos os utentes.

Alteração 132
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A maior integração do sector dos 
transportes da União constitui um 
elemento essencial da realização do 
mercado interno e os caminhos-de-ferro 
constituem um elemento vital do sector 
dos transportes na União, contribuindo 
para a mobilidade sustentável.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 133
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A maior integração do sector dos 
transportes da União constitui um elemento 
essencial da realização do mercado interno 
e os caminhos-de-ferro constituem um
elemento vital do sector dos transportes na 
União, contribuindo para a mobilidade
sustentável.

(2) A maior integração do sector dos 
transportes da União constitui um elemento 
essencial do mercado interno e os 
caminhos-de-ferro constituem um elemento 
vital do sector dos transportes na União, 
contribuindo para a mobilidade sustentável.

Or. en

Justificação

É redundante afirmar a realização do mercado interno: o Tratado já prevê que a política dos 
transportes, tal como outras, se inscreve no âmbito do mercado interno.
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Alteração 134
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As directivas incluídas no Primeiro 
Pacote Ferroviário não impediram uma 
variação considerável da estrutura e do 
nível das taxas de utilização da infra-
estrutura ferroviária, bem como da forma 
e duração dos processos de repartição das 
capacidades.

Or. en

Justificação

Os encargos de infra-estrutura e a forma como são calculados continuam a variar 
significativamente na União Europeia. O mesmo acontece com a atribuição de canais 
horários e a aquisição de energia para tracção. A actual legislação tem de ser mais 
melhorada no sentido de uma maior harmonização dos regimes de tarifação, mais 
transparência e um incentivo ao desempenho. As condições de abastecimento de energia 
deverão também ser mas transparentes, e os preços da energia para tracção deverão ser 
iguais para todos os concorrentes.

Alteração 135
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A fim de garantir um acesso eficaz e 
não discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária e encorajar ao mesmo tempo o 
investimento e a eficiência em termos de 
custo da prestação de serviços, o 
Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que proponha nova legislação que tenha 
em conta o acórdão do Tribunal de 
Justiça Europeu sobre os processos por
infracção, o mais tardar seis meses após a 
emissão desse acórdão. Estas normas 
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devem também ter por objectivo garantir 
que não existe subvencionamento 
indevido de actividades operacionais pela 
infra-estrutura.

Or. en

Justificação

Esta alteração recorda que a Comissão Europeia e todos os intervenientes terão de respeitar 
a jurisprudência emanada do TJE e adaptar a legislação em conformidade.

Alteração 136
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A parte que cabe ao sector 
ferroviário no domínio dos transportes 
não tem crescido na última década, 
contrariamente aos objectivos 
estabelecidos no pacote ferroviário de 
2001, o que demonstra a necessidade de 
proceder à presente reformulação.

Or. es

Justificação

O primeiro pacote ferroviário não cumpriu os objectivos subjacentes à sua adopção e o 
transporte ferroviário está ainda longe de ser um sector altamente competitivo face aos 
demais modos de transporte. Nos últimos anos, assistiu-se mesmo a uma diminuição do 
transporte de mercadorias por ferrovia e estamos longe da concretização de um espaço 
ferroviário europeu único que poderia facilitar a criação de um verdadeiro mercado interno.

Alteração 137
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-B) O investimento no desenvolvimento 
e manutenção da infra-estrutura 
ferroviária continua a ser insuficiente 
para o crescimento do sector e da sua 
capacidade competitiva.

Or. es

Justificação

A falta de investimento constitui um problema crucial que deve ser tratado no âmbito desta 
reforma.

Alteração 138
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) A falta de transparência das 
condições do mercado constitui 
claramente um obstáculo ao 
funcionamento de serviços ferroviários 
competitivos.

Or. es

Justificação

A falta de transparência dificulta a entrada de novas empresas capazes de tornar o sector 
mais competitivo.

Alteração 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os numerosos processos por
infracção instaurados contra Estados-
Membros demonstram que a actual 
legislação dá azo a interpretações 
incorrectas e que é necessário clarificar e 
melhorar o Primeiro Pacote Ferroviário a 
fim de garantir uma abertura efectiva do 
mercado ferroviário europeu.

Or. fr

Alteração 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Devido às suas características 
físicas e técnicas, os caminhos-de-ferro 
têm um grande potencial em matéria de 
segurança, ambiente, eficácia de 
transporte e poupança energética. O seu 
papel central na política de transportes 
sustentáveis da UE deve, por essa razão, 
ser considerado como uma das principais 
oportunidades para que a política de 
transportes da UE possa cumprir os 
objectivos da Estratégia Europa 2020 e o 
seu roteiro para 2050.

Or. en

Alteração 141
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Só é possível realizar um espaço 
ferroviário europeu único assegurando a 
separação entre as empresas de transporte 
ferroviário e os gestores da 
infra-estrutura, o livre acesso ao mercado 
ferroviário e, consequentemente, 
condições de concorrência leal, bem como 
a interoperabilidade e sustentabilidade do 
sector ferroviário.

Or. en

Alteração 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Haverá que melhorar a eficácia das 
redes ferroviárias com vista à sua 
integração num mercado competitivo, 
tendo simultaneamente em conta as 
características específicas dos caminhos-
de-ferro.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) A coexistência, nos 
Estados-Membros, de diferentes regimes 
de segurança social no sector ferroviário 
implica o risco de concorrência desleal 
entre novos operadores ferroviários e 
operadores ferroviários históricos, e 
requer uma harmonização, respeitando ao 
mesmo tempo as especificidades do sector 
e dos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 144
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Há que garantir que as entidades 
reguladoras cumprem as suas funções de 
supervisão regulamentar a fim de evitar a 
discriminação entre empresas 
ferroviárias, e assegurar a adequação das 
políticas de tarifação e o respeito pelo 
princípio da separação das contas.

Or. es

Justificação

A falta de garantias deste tipo é um dos obstáculos à competitividade do sector ferroviário.

Alteração 145
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) Para a realização de um espaço 
ferroviário europeu único, é necessária a 
interoperabilidade total do sistema 
ferroviário a nível europeu. Cumpre, por 
isso, atribuir à Agência Ferroviária 
Europeia competências e recursos 
adequados para alcançar mais 
rapidamente este objectivo, em especial no 
que respeita ao desenvolvimento de 
normas comuns para a certificação de 
material circulante e de sistemas de 
segurança e de sinalização.

Or. nl

Alteração 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os serviços regionais, urbanos e 
suburbanos, bem como as operações de 
transporte efectuado por serviços de 
vaivém através do túnel do Canal da 
Mancha, devem ser excluídos do âmbito 
de aplicação da presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Os serviços regionais, urbanos e 
suburbanos, bem como as operações de 
transporte efectuado por serviços de 
vaivém através do túnel do Canal da 
Mancha, devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação da presente directiva.

(4) Os serviços regionais, urbanos e 
suburbanos, bem como as operações de 
transporte efectuado através do túnel do 
Canal da Mancha, devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação da presente directiva.

Or. fr

Justificação

Esta alteração estende a isenção existente a favor dos serviços de vaivém para veículos 
rodoviários a todas as operações de transporte, a fim de permitir que o túnel do Canal da 
Mancha possa cumprir melhor o seu papel de desenvolvimento das trocas intracomunitárias 
e de criação de um espaço ferroviário europeu descompartimentado.

Alteração 148
Brian Simpson

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os serviços regionais, urbanos e 
suburbanos, bem como as operações de 
transporte efectuado por serviços de 
vaivém através do túnel do Canal da 
Mancha, devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação da presente directiva.

(4) Os serviços regionais, urbanos e 
suburbanos, bem como as operações de 
transporte efectuado por serviços de 
vaivém através do túnel do Canal da 
Mancha, devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação da presente directiva. Os 
comboios antigos e os comboios-museu 
que circulam na sua própria ferrovia 
devem ser igualmente excluídos do âmbito 
de aplicação da presente directiva.

Or. en

Alteração 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Para tornar os transportes por 
caminho-de-ferro eficazes e competitivos 
em relação aos outros modos de 
transporte, os Estados-Membros devem 
garantir às empresas ferroviárias um 
estatuto de empresa independente que 
lhes permita actuar segundo critérios 
comerciais e adaptarem-se às 
necessidades do mercado.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A inovação na melhoria dos 
serviços de transporte ferroviário de 
passageiros e mercadorias deve ser 
alcançada através de um conceito 
coerente de financiamento reforçado da 
infra-estrutura ferroviária, de 
regulamentação adequada e da abertura 
gradual dos mercados, sem pôr em risco 
as obrigações em matéria de serviços 
públicos e de normas sociais neste sector. 
A transferência modal para este modelo é 
uma tarefa fulcral da futura política da 
UE.

Or. en
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Alteração 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 
ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção entre a exploração de serviços de 
transporte e a exploração das infra-
estruturas. Nestas condições, é necessário 
que aquelas duas actividades tenham 
obrigatoriamente contabilidades distintas e 
possam ser geridas separadamente.

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e a exploração eficaz do sistema 
ferroviário, deve ser estabelecida uma 
distinção clara entre a exploração de 
serviços de transporte, por um lado, e, por 
outro, a exploração da infra-estrutura. 
Nestas condições, é necessário que aquelas 
duas actividades tenham obrigatoriamente 
contabilidades distintas e possam ser 
geridas separadamente, tal como 
originalmente disposto no artigo 6.º da 
Directiva 91/440 CEE e posteriormente 
alterado pela Directiva 2001/12/CE.

Se e em que medida os Estados-Membros 
têm cumprido, até à data, o disposto na 
Directiva 91/440 CEE e na Directiva 
2001/12/CE deve ser avaliado pelo 
tribunal não podendo, por conseguinte, a 
presente legislação (reformulação) 
entravar os processos por infracção em 
curso relativos à implementação destas 
directivas.
Dada a inexistência de uma relação 
inequívoca entre o grau de abertura dos 
mercados e a separação entre a 
exploração da infra-estrutura e a 
exploração do serviço ferroviário, é 
objectivo desta reformulação estabelecer 
um livre acesso à rede ferroviária da UE e 
abolir obstáculos nacionais ilegais. Esta 
reformulação pretende, por conseguinte, 
clarificar e tornar mais eficazes as 
disposições vigentes e não introduzir 
novos requisitos nesta matéria.

Or. en
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Justificação

A Comissão publicou o seu plano de propostas futuras sobre a separação entre a gestão da 
infra-estrutura e exploração de serviços ferroviários no seu Livro Branco de Março de 2011. 
Além disso, é de esperar que os processos por infracção em curso contra 13 
Estados-Membros venham clarificar estas matérias.

Alteração 152
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 
ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção entre a exploração de serviços de 
transporte e a exploração das infra-
estruturas. Nestas condições, é necessário 
que aquelas duas actividades tenham
obrigatoriamente contabilidades distintas 
e possam ser geridas separadamente.

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 
ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção entre a exploração de serviços de 
transporte e a exploração das infra-
estruturas. Nestas condições, é necessário 
que aquelas duas actividades tenham 
contas separadas.

Or. en

Justificação

A separação das contas constitui garantia suficiente para se fazer a distinção entre diferentes 
actividades, independentemente do modelo de organização escolhido.

Alteração 153
Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 
ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção entre a exploração de serviços de 
transporte e a exploração das infra-

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 
ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção entre a exploração de serviços de 
transporte e a exploração das infra-
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estruturas. Nestas condições, é necessário 
que aquelas duas actividades tenham 
obrigatoriamente contabilidades distintas e 
possam ser geridas separadamente.

estruturas. Nestas condições, é necessário 
que aquelas duas actividades tenham 
obrigatoriamente contabilidades distintas e 
possam ser geridas separadamente.
Também é muito importante que a
política de pessoal seja separada para 
garantir o funcionamento eficaz do 
mercado ferroviário europeu.

Or. nl

Justificação

Uma vez que o gestor da infra-estrutura deve tomar decisões independentes, também deve ser 
totalmente responsável pela sua própria política de pessoal.

Alteração 154
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 
ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção entre a exploração de serviços de 
transporte e a exploração das infra-
estruturas. Nestas condições, é necessário 
que aquelas duas actividades tenham 
obrigatoriamente contabilidades distintas e 
possam ser geridas separadamente.

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 
ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção entre a exploração de serviços de 
transporte e a exploração das infra-
estruturas. Nestas condições, é necessário 
que aquelas duas actividades tenham 
obrigatoriamente contabilidades distintas e 
possam ser geridas separadamente, de 
maneira transparente, a fim de evitar que 
os fundos públicos sejam desviados para 
outras actividades comerciais.

Or. es

Justificação

Esta é a única forma de trabalhar com transparência e desenvolver ao mesmo tempo um 
mercado mais competitivo e acessível.
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Alteração 155
Herbert Dorfmann

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 
ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção entre a exploração de serviços de 
transporte e a exploração das infra-
estruturas. Nestas condições, é necessário 
que aquelas duas actividades tenham 
obrigatoriamente contabilidades distintas e 
possam ser geridas separadamente.

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 
ferroviária e um acesso não 
discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção clara e firme entre a exploração 
de serviços de transporte e a exploração 
das infra-estruturas. Nestas condições, é 
necessário que aquelas duas actividades 
tenham obrigatoriamente contabilidades 
distintas e possam ser geridas 
separadamente.

Or. de

Alteração 156
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A distinção entre a prestação de 
serviços de transporte e a exploração da 
infra-estrutura não deve ter 
consequências negativas sobre o emprego 
e as condições sociais dos trabalhadores 
do sector ferroviário. Há que respeitar as 
cláusulas sociais, de forma a evitar 
qualquer tipo de dumping social e de 
concorrência desleal por parte de novos 
operadores que não cumpram as normas 
sociais mínimas do sector ferroviário.

Or. fr
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Justificação

As eventuais adaptações ainda por efectuar no sentido de permitir que os direitos nacionais 
estejam em conformidade com as disposições do primeiro pacote ferroviário não deverão 
conduzir a uma deterioração das condições laborais no sector ferroviário.

Alteração 157
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Deve ser assegurada a rigorosa 
separação entre as contabilidades do 
gestor da infra-estrutura e da empresa 
ferroviária. Os fundos públicos afectados 
a uma das áreas de actividade não devem 
ser transferidos para outra área de 
actividade. Esta proibição deve estar 
claramente reflectida nas regras 
contabilísticas de cada área de actividade. 
Os Estados-Membros e a entidade 
reguladora nacional devem assegurar a 
aplicação efectiva desta proibição.

Or. en

Justificação

É necessário haver maior transparência nos fluxos de verbas públicas entre o gestor da infra-
estrutura e a empresa ferroviária.

Alteração 158
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Reconhecendo que na UE há redes 
ferroviárias com bitola de via diferente da 
usada na rede ferroviária principal da 
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União Europeia, estando, por 
conseguinte, tecnologicamente isoladas 
da rede ferroviária principal da UE 
embora ligadas a redes de países terceiros, 
a fiabilidade económica e social dessas 
redes deve ser mantida por meios 
especiais quando necessário.

Or. en

Justificação

A alteração visa ter em conta a situação especial dos Estados-Membros com bitolas 
diferentes e com ligações quase exclusivas a redes ferroviárias de países terceiros.

Alteração 159
Georges Bach

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Independentemente da natureza do 
seu modelo de empresa, todos os 
operadores ferroviários têm de respeitar 
as legislações nacionais vigentes em 
matéria de protecção social e saúde, a fim 
de evitar práticas de dumping social e de 
concorrência desleal.

Or. fr

Justificação

A concorrência no mercado ferroviário não deve ser assegurada em detrimento das 
condições laborais e da protecção social dos trabalhadores. Há que garantir o respeito das 
legislações nacionais em matéria de protecção social e da saúde, independentemente do 
modelo de empresa existente.

Alteração 160
Herbert Dorfmann

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para tornar o transporte ferroviário 
competitivo em relação ao transporte 
rodoviário, é necessário uniformizar as 
diversas disposições nacionais, tais como 
normas de segurança no transporte 
rodoviário, a normalização e o 
manuseamento de documentos de 
acompanhamento, os regulamentos 
relativos à formação dos comboios e a sua 
documentação, a normalização dos sinais 
e das marcações para a condução dos 
comboios, a normalização de medidas e 
controlos para os transportes de 
mercadorias perigosas e procedimentos
uniformizados de registo e controlo para o 
transporte de resíduos.

Or. de

Alteração 161
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Deve ser assegurada a rigorosa 
separação entre as contabilidades do 
gestor da infra-estrutura e da empresa 
ferroviária. Os fundos públicos afectados 
a uma das áreas de actividade não devem 
ser transferidos para outra área de 
actividade. Esta proibição deve estar 
claramente reflectida nas regras 
contabilísticas de cada área de actividade. 
Os Estados-Membros e a entidade 
reguladora nacional devem assegurar a 
aplicação efectiva desta proibição.

Or. en
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Alteração 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A distinção entre a prestação de 
serviços de transporte e a exploração da 
infra-estrutura não deve ter 
consequências negativas sobre o emprego 
e as condições sociais dos trabalhadores 
do sector ferroviário. Há que respeitar as 
cláusulas sociais, de forma a evitar 
qualquer tipo de dumping social e de 
concorrência desleal por parte de novos 
operadores que não cumpram as normas 
sociais mínimas do sector ferroviário.

Or. ro

Justificação

A distinção entre a prestação de serviços de transporte e a exploração da infra-estrutura não 
deve ter consequências negativas sobre o emprego e as condições sociais dos trabalhadores 
do sector ferroviário. Há que respeitar as cláusulas sociais, de forma a evitar qualquer tipo 
de dumping social e de concorrência desleal por parte de novos operadores que não 
cumpram as normas sociais mínimas do sector ferroviário.

Alteração 163
Herbert Dorfmann

Proposta de directiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Para aumentar a capacidade de 
atracção do transporte ferroviário de 
mercadorias em relação ao transporte 
rodoviário, são necessárias normas 
jurídicas relativas à redução das emissões 
de ruído do material circulante.

Or. de
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Alteração 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O princípio da livre prestação de 
serviços deve aplicar-se ao sector 
ferroviário, tendo em conta as 
características específicas desse sector.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os interesses dos trabalhadores do 
sector ferroviário estão associados a 
normas sociais de nível elevado. A sua 
formação e condições de trabalho devem 
assegurar um elevado nível dos serviços e 
de segurança.
Devem conservar, por conseguinte, o seu 
direito a iniciar acções em prol da 
manutenção das suas normas sociais e da 
melhoria da qualidade dos serviços. Estas 
acções devem ser atempadamente 
anunciadas junto dos utentes, 
disponibilizando informação oportuna 
sobre meios alternativos que possam 
satisfazer as suas necessidades de 
mobilidade e transporte.
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Or. en

Alteração 166
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de estimular a concorrência no 
domínio da exploração dos serviços de 
transporte, com vista à melhoria da 
comodidade e dos serviços prestados aos 
utentes, os Estados-Membros devem 
manter a responsabilidade geral pelo 
desenvolvimento de infra-estruturas 
ferroviárias adequadas.

(8) A fim de estimular a concorrência no 
domínio da exploração dos serviços de 
transporte, com vista à melhoria da 
comodidade e dos serviços prestados aos 
utentes, os Estados-Membros devem 
manter a responsabilidade geral pelo 
desenvolvimento de infra-estruturas 
ferroviárias adequadas, tomando a procura 
do mercado como uma das principais 
premissas.

Or. nl

Alteração 167
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Na falta de regras comuns relativas à 
repartição dos custos de infra-estrutura, os 
Estados-Membros, após consulta do gestor 
da infra-estrutura, devem estabelecer as 
modalidades de pagamento das taxas de
utilização da infra-estrutura ferroviária 
pelas empresas ferroviárias. Essas 
modalidades não devem discriminar entre 
empresas ferroviárias.

(9) Na falta de regras comuns relativas à 
repartição dos custos de infra-estrutura, os 
Estados-Membros, após consulta do gestor 
da infra-estrutura, devem estabelecer as 
modalidades de utilização da infra-
estrutura ferroviária pelas empresas 
ferroviárias. Essas modalidades não devem 
discriminar entre empresas ferroviárias 
nem criar oportunidades de dumping 
social para com o pessoal ferroviário 
envolvido.

Or. en
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Justificação

A disposição tem a ver com as regras, não com a tarifação da infra-estrutura: cabe, portanto, 
aos Estados-Membros estabelecer um quadro de regras. Além disso, a não discriminação 
entre empresas é uma disposição clara, pelo que a mesma disposição, o respeito de níveis 
salariais condignos, deve aplicar-se aos trabalhadores envolvidos e empregados por 
empresas ferroviárias quando se candidatam a um serviço.

Alteração 168
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Na falta de regras comuns relativas à 
repartição dos custos de infra-estrutura, os 
Estados-Membros, após consulta do gestor 
da infra-estrutura, devem estabelecer as 
modalidades de pagamento das taxas de 
utilização da infra-estrutura ferroviária 
pelas empresas ferroviárias. Essas 
modalidades não devem discriminar entre
empresas ferroviárias.

(9) Na falta de regras comuns relativas à 
repartição dos custos de infra-estrutura, os 
Estados-Membros, após consulta do gestor 
da infra-estrutura, devem estabelecer as 
modalidades claras e transparentes de 
pagamento das taxas de utilização da infra-
estrutura ferroviária pelas empresas 
ferroviárias e impedir a discriminação
entre elas.

Or. es

Alteração 169
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A União Europeia deve explorar 
fontes alternativas de financiamento de 
projectos ferroviários europeus através de 
instrumentos financeiros inovadores, 
como, por exemplo, obrigações da UE 
destinadas a projectos.

Or. fr
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Justificação

A falta de fundos constitui uma das principais causas da difícil situação em que se encontram 
os caminhos-de-ferro europeus. Há que desenvolver estratégias e fontes de financiamento 
alternativas. Sobretudo, há que aumentar o financiamento público das infra-estruturas.

Alteração 170
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A União Europeia deve explorar 
fontes alternativas de financiamento de 
projectos ferroviários europeus através de 
instrumentos financeiros inovadores, 
como, por exemplo, obrigações da UE 
destinadas a projectos, incentivando assim 
o investimento privado e reforçando o 
acesso ao capital de risco. Do mesmo 
modo, há que tornar o mercado 
ferroviário atractivo para investidores 
privados alternativos, mediante quadros 
jurídicos claros e transparentes.

Or. en

Justificação

A falta de fundos constitui uma das principais causas da difícil situação em que se encontram 
os caminhos-de-ferro europeus. Há que desenvolver estratégias e fontes de financiamento 
alternativas. Sobretudo, há que aumentar o financiamento da infra-estrutura. Os Estados-
Membros que atribuem fundos à sua infra-estrutura devem também obter a garantia de que 
esse dinheiro é utilizado unicamente para fins relacionados com a infra-estrutura.

Alteração 171
Brian Simpson

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os Estados-Membros e os gestores 
da infra-estrutura devem poder financiar 
investimentos na infra-estrutura, 
recorrendo a meios alternativos ao 
financiamento estatal directo, como seja o 
financiamento pelo sector privado.

Or. en

Justificação

Convém referir a possibilidade de estabelecimento ou funcionamento de gestores da infra-
estrutura recorrendo a modelos alternativos de financiamento que possam proporcionar 
financiamento privado, o que é vital para salvaguardar os mecanismos de financiamento 
existentes nos Estados-Membros.

Alteração 172
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras, 
requer a adopção de medidas tendentes à 
abertura do mercado.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Dado que o mercado é aberto desde 2006, este considerando não tem razão de ser.

Alteração 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras, 
requer a adopção de medidas tendentes à 
abertura do mercado.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 174
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras, 
requer a adopção de medidas tendentes à 
abertura do mercado.

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras e em
particular nos casos em que a diferença 
de bitolas ainda representa um obstáculo 
à concorrência, requer a adopção urgente 
de medidas tendentes à abertura do 
mercado.

Or. en

Justificação

A diferença de bitolas entre França e Espanha, por exemplo, constitui um obstáculo concreto 
e físico à concorrência, a acrescentar às já pesadas barreiras regulamentares existentes no 
sector ferroviário.

Alteração 175
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras, 
requer a adopção de medidas tendentes à 
abertura do mercado.

(11) O novo enquadramento jurídico deve 
permitir a manutenção e o 
desenvolvimento dos Serviços de Interesse 
Geral, tal como previsto no artigo 14.º e
no Protocolo n.º 26 do TFUE.

Or. fr

Justificação

É necessário assegurar o desenvolvimento dos Serviços de Interesse Geral para os 
transportes, e nomeadamente para os transportes ferroviários. Este foi, aliás, um dos pontos 
tratados no parecer do Conselho Económico e Social Europeu de 16 de Março de 2011.

Alteração 176
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras, 
requer a adopção de medidas tendentes à 
abertura do mercado.

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras, 
requer a adopção de medidas tendentes à 
abertura do mercado e o apoio, por parte 
dos Estados-Membros a opções claras a 
favor do transporte sustentável de 
mercadorias por ferrovia em substituição 
de modos de transporte menos amigos do 
ambiente.

Or. en

Justificação

A abertura do mercado é uma exigência, mas tem de ser apoiada por opções claras e firmes 
em matéria de investimento por parte dos Estados-Membros a fim de melhorar a mudança 
modal para a ferrovia: a adopção recente do regulamento relativo aos corredores para 
transporte ferroviário de mercadorias constitui um exemplo de um primeiro passo nesse 
sentido.
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Alteração 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras, 
requer a adopção de medidas tendentes à 
abertura do mercado.

(11) Um transporte de passageiros e
mercadorias eficaz, nomeadamente a nível 
transfronteiras, requer a adopção de 
medidas tendentes à abertura dos mercados 
em cada um dos Estados-Membros.

Or. it

Justificação

A nível europeu, o transporte ferroviário é um dos poucos sectores em que o mercado único 
ainda não foi concluído. Daí a necessidade de concluir a abertura do mercado através da 
liberalização dos serviços de transporte nacionais.

Alteração 178
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras, 
requer a adopção de medidas tendentes à 
abertura do mercado.

(11) Um transporte de mercadorias eficaz, 
nomeadamente a nível transfronteiras, 
requer a adopção de medidas tendentes à 
abertura do mercado e geradoras de 
competitividade.

Or. es

Justificação

A eficiência exige que o mercado seja competitivo.

Alteração 179
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de garantir uma aplicação 
uniforme e não-discriminatória dos 
direitos de acesso às infra-estruturas 
ferroviárias em toda a União, é necessário 
criar uma licença a favor das empresas 
ferroviárias.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 180
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No caso dos trajectos com paragens 
intermédias, os novos operadores no 
mercado devem ser autorizados a 
embarcar e desembarcar passageiros 
durante a viagem para assegurar que 
estas operações têm viabilidade 
económica e evitar colocar os potenciais 
concorrentes em desvantagem 
relativamente aos operadores já 
estabelecidos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para incluir a liberalização do mercado nacional de transporte 
de passageiros. Em vez de esperar pela proposta que a Comissão deverá apresentar em 2012, 
devemos incluir já na presente reformulação uma maior abertura à concorrência do mercado 
europeu.
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Alteração 181
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No caso dos trajectos com paragens 
intermédias, os novos operadores no 
mercado devem ser autorizados a embarcar 
e desembarcar passageiros durante a 
viagem para assegurar que estas 
operações têm viabilidade económica e 
evitar colocar os potenciais concorrentes 
em desvantagem relativamente aos 
operadores já estabelecidos.

(13) No caso dos trajectos com paragens 
intermédias, os novos operadores no 
mercado devem ser autorizados a embarcar 
e desembarcar passageiros durante a 
viagem garantindo ao mesmo tempo que 
estas operações não desequilibrem a 
economia geral dos serviços de interesse 
geral que as autoridades competentes 
instituíram ou pretendem instituir, e sem 
pôr em causa os seus objectivos sociais e 
ambientais.

Or. fr

Justificação

É necessário assegurar o desenvolvimento dos Serviços de Interesse Geral para os 
transportes, e nomeadamente para os transportes ferroviários. Este foi, aliás, um dos pontos 
tratados no parecer do Conselho Económico e Social Europeu de 16 de Março de 2011.

Alteração 182
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Para desenvolver ainda mais a 
eficiência dos mercados de transporte 
ferroviário de passageiros, o Parlamento 
Europeu exorta a Comissão Europeia a 
propor, no máximo até ao final de 2012, 
legislação em matéria de liberalização dos 
mercados domésticos de passageiros, 
garantindo, simultaneamente, o equilíbrio 
financeiro dos contratos de serviço 
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público.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para incluir a liberalização do mercado nacional de transporte 
de passageiros. Em vez de esperar pela proposta que a Comissão deverá apresentar em 2012, 
devemos incluir já na presente reformulação uma maior abertura à concorrência do mercado 
europeu.

Alteração 183
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A introdução de novos serviços 
internacionais liberalizados de 
passageiros, com paragens intermédias, 
não deverá ser utilizada para abrir o 
mercado dos serviços nacionais de 
passageiros, concentrando-se apenas nas 
paragens que servem o trajecto 
internacional. Os novos serviços devem 
ter por objectivo principal transportar 
passageiros em viagens internacionais. Ao 
determinar se é esse o objectivo principal 
do serviço, deverão ser tidos em conta 
critérios como a proporção das receitas e 
do volume do transporte nacional e 
internacional de passageiros e a extensão 
do percurso do serviço. A determinação 
do objectivo principal do serviço deverá 
ser feita pelas entidades reguladoras 
nacionais em causa, a pedido de uma 
parte interessada.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para incluir a liberalização do mercado nacional de transporte 
de passageiros. Em vez de esperar pela proposta que a Comissão deverá apresentar em 2012, 
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devemos incluir já na presente reformulação uma maior abertura à concorrência do mercado 
europeu.

Alteração 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A introdução de novos serviços 
internacionais liberalizados de 
passageiros, com paragens intermédias, 
não deverá ser utilizada para abrir o 
mercado dos serviços nacionais de 
passageiros, concentrando-se apenas nas 
paragens que servem o trajecto 
internacional. Os novos serviços devem 
ter por objectivo principal transportar 
passageiros em viagens internacionais. Ao 
determinar se é esse o objectivo principal 
do serviço, deverão ser tidos em conta 
critérios como a proporção das receitas e 
do volume do transporte nacional e 
internacional de passageiros e a extensão 
do percurso do serviço. A determinação 
do objectivo principal do serviço deverá 
ser feita pelas entidades reguladoras 
nacionais em causa, a pedido de uma 
parte interessada.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Este considerando deixa de ter razão de existir a partir do momento em que o texto prevê a 
abertura dos serviços nacionais de transporte de passageiros.

Alteração 185
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A introdução de novos serviços 
internacionais liberalizados de passageiros, 
com paragens intermédias, não deverá ser 
utilizada para abrir o mercado dos 
serviços nacionais de passageiros, 
concentrando-se apenas nas paragens que 
servem o trajecto internacional. Os novos
serviços devem ter por objectivo principal 
transportar passageiros em viagens 
internacionais. Ao determinar se é esse o
objectivo principal do serviço, deverão ser 
tidos em conta critérios como a proporção 
das receitas e do volume do transporte 
nacional e internacional de passageiros e a 
extensão do percurso do serviço. A 
determinação do objectivo principal do 
serviço deverá ser feita pelas entidades 
reguladoras nacionais em causa, a pedido 
de uma parte interessada.

(14) A introdução de novos serviços 
internacionais liberalizados de passageiros, 
com paragens intermédias, deverá 
concentrar-se nas paragens que servem o 
trajecto internacional. Estes serviços 
devem ter por objectivo principal 
transportar passageiros em viagens 
internacionais. Ao determinar se é esse o 
objectivo principal do serviço, deverão ser 
tidos em conta critérios como a proporção 
das receitas e do volume do transporte 
nacional e internacional de passageiros e a 
extensão do percurso do serviço. A 
determinação do objectivo principal do 
serviço deverá ser feita pela respectiva
entidade reguladora nacional, a pedido de 
uma parte interessada.

Or. fr

Justificação

Esta  alteração destina-se a actualizar o texto e a dotá-lo de maior abertura.

Alteração 186
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Regulamento (CE) n.º 1370/2007 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo aos serviços públicos de 
transporte ferroviário e rodoviário de 
passageiros12 prevê a possibilidade de os 
Estados-Membros e as autoridades locais 
adjudicarem contratos de serviço público, 
que podem incluir direitos exclusivos de 
exploração de determinados serviços. 

Suprimido
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Logo, é necessário assegurar a coerência 
entre as disposições do referido 
regulamento e o princípio da abertura à 
concorrência dos serviços internacionais 
de transporte de passageiros.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para incluir a liberalização do mercado nacional de transporte 
de passageiros. Em vez de esperar pela proposta que a Comissão deverá apresentar em 2012, 
devemos incluir já na presente reformulação uma maior abertura à concorrência do mercado 
europeu.

Alteração 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O Regulamento (CE) n°1370/2007 
permite aos Estados-Membros garantir
aos trabalhadores a manutenção dos seus 
direitos sociais, no quadro da separação 
entre a exploração dos serviços de 
transporte e a gestão da infra-estrutura 
susceptível de implicar uma transferência 
de empresas;

Or. fr

Alteração 188
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A abertura à concorrência dos serviços 
internacionais de transporte de passageiros 
pode ter repercussões na organização e no 

(16) A abertura à concorrência dos serviços 
de transporte de passageiros pode ter 
repercussões na organização e no 
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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 o direito de acesso 
ao mercado sempre que este comprometa o 
equilíbrio económico desses contratos de 
serviço público e que a entidade reguladora 
relevante a que se refere o artigo 55.º da 
presente directiva aprove a limitação, com 
base numa análise económica objectiva, a 
pedido das autoridades competentes que 
tenham adjudicado o contrato de serviço 
público.

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 o direito de acesso 
ao mercado sempre que este comprometa o 
equilíbrio económico desses contratos de 
serviço público e que a entidade reguladora 
relevante a que se refere o artigo 55.º da 
presente directiva aprove a limitação, com 
base numa análise económica objectiva, a 
pedido das autoridades competentes que 
tenham adjudicado o contrato de serviço 
público.

__________________
12. JO L 315 de 3.12.2007, p. 1.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para incluir a liberalização do mercado nacional de transporte 
de passageiros. Em vez de esperar pela proposta que a Comissão deverá apresentar em 2012, 
devemos incluir já na presente reformulação uma maior abertura à concorrência do mercado 
europeu.

Alteração 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A abertura à concorrência dos serviços 
internacionais 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 o direito de acesso 
ao mercado sempre que este comprometa o 
equilíbrio económico desses contratos de 
serviço público e que a entidade reguladora 

(16) A abertura à concorrência dos serviços 
internacionais e 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 o direito de acesso ao mercado 
sempre que este comprometa o equilíbrio 
económico desses contratos de serviço 
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relevante a que se refere o artigo 55.º da 
presente directiva aprove a limitação, com 
base numa análise económica objectiva, a 
pedido das autoridades competentes que 
tenham adjudicado o contrato de serviço 
público.

público e que a entidade reguladora 
relevante a que se refere o artigo 55.º e, 
sendo caso disso, a rede de entidades
reguladoras na acepção do artigo 57.º da 
presente directiva aprove a limitação, com 
base numa análise económica objectiva, a 
pedido das autoridades competentes que 
tenham adjudicado o contrato de serviço 
público.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa estender o campo de aplicação da disposição aos serviços nacionais de 
transporte de passageiros. Visa igualmente permitir a intervenção das redes de entidades 
reguladoras em caso de necessidade.

Alteração 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A avaliação dos riscos para o 
equilíbrio económico dos contratos de 
serviço público deverá ter em conta 
critérios pré-estabelecidos, tais como o 
impacto na rentabilidade de quaisquer 
serviços incluídos no contrato de serviço 
público, incluindo os impactos em cadeia 
no custo líquido para as autoridades 
públicas que tenham adjudicado o contrato 
de serviço público, a procura por parte dos 
passageiros, o preço dos bilhetes, as 
modalidades de emissão de bilhetes, a 
localização e o número das estações de 
ambos os lados da fronteira, bem como os 
horários e a frequência do novo serviço 
proposto. De acordo com essa avaliação e 
com a decisão da entidade reguladora 
relevante, os Estados-Membros podem 
autorizar, alterar ou recusar o direito de 
acesso ao serviço internacional de 

(17) A avaliação dos riscos para o 
equilíbrio económico dos contratos de 
serviço público deverá ter em conta 
critérios pré-estabelecidos, tais como o 
impacto na rentabilidade de quaisquer 
serviços incluídos no contrato de serviço 
público, incluindo os impactos em cadeia 
no custo líquido para as autoridades 
públicas que tenham adjudicado o contrato 
de serviço público, a procura por parte dos 
passageiros, o preço dos bilhetes, as 
modalidades de emissão de bilhetes, a 
localização e o número das estações de 
ambos os lados da fronteira, bem como os 
horários e a frequência do novo serviço 
proposto. De acordo com essa avaliação e 
com a decisão da entidade reguladora 
relevante, os Estados-Membros podem 
autorizar, alterar ou recusar o direito de 
acesso ao serviço internacional e/ou 
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transporte de passageiros solicitado, e 
aplicar uma taxa ao operador de um novo 
serviço internacional de transporte de 
passageiros, em função da análise 
económica e em conformidade com o 
direito da União e com os princípios de 
igualdade e não discriminação. 

nacional de transporte de passageiros 
solicitado, e aplicar uma taxa ao operador 
de um novo serviço internacional e/ou 
nacional de transporte de passageiros, em 
função da análise económica e em 
conformidade com o direito da União e 
com os princípios de igualdade e não 
discriminação. 

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa estender o campo de aplicação da disposição aos serviços nacionais de 
transporte de passageiros..

Alteração 191
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A avaliação dos riscos para o equilíbrio 
económico dos contratos de serviço público 
deverá ter em conta critérios 
pré-estabelecidos, tais como o impacto na 
rentabilidade de quaisquer serviços incluídos 
no contrato de serviço público, incluindo os 
impactos em cadeia no custo líquido para as 
autoridades públicas que tenham adjudicado 
o contrato de serviço público, a procura por 
parte dos passageiros, o preço dos bilhetes, 
as modalidades de emissão de bilhetes, a 
localização e o número das estações de 
ambos os lados da fronteira, bem como os 
horários e a frequência do novo serviço 
proposto. De acordo com essa avaliação e 
com a decisão da entidade reguladora 
relevante, os Estados-Membros podem 
autorizar, alterar ou recusar o direito de 
acesso ao serviço internacional de transporte 
de passageiros solicitado, e aplicar uma taxa 
ao operador de um novo serviço 
internacional de transporte de passageiros, 

(17) A avaliação dos riscos para o equilíbrio 
socioeconómico dos contratos de serviço 
público deverá ter em conta critérios 
pré-estabelecidos, tais como o impacto na 
fiabilidade de quaisquer serviços incluídos 
no contrato de serviço público, incluindo os 
impactos em cadeia quer na política de 
coesão e de transportes relacionada com a 
área em questão quer no custo líquido para 
as autoridades públicas que tenham 
adjudicado o contrato de serviço público, a 
procura por parte dos passageiros, o preço 
dos bilhetes, as modalidades de emissão de 
bilhetes, a localização e o número das 
estações de ambos os lados da fronteira, 
bem como os horários e a frequência do 
novo serviço proposto. De acordo com essas 
avaliações, os Estados-Membros ou as
autoridades locais competentes podem 
autorizar, alterar ou recusar o direito de 
acesso ao serviço internacional de transporte 
de passageiros solicitado, e aplicar uma taxa 
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em função da análise económica e em 
conformidade com o direito da União e com 
os princípios de igualdade e não 
discriminação. 

ao operador de um novo serviço 
internacional de transporte de passageiros, 
em função da análise socioeconómica e em 
conformidade com o direito da União e com 
os princípios de igualdade, transparência e 
não discriminação. 

Or. en

Justificação

Os contratos de serviços públicos são adjudicados com vista a cumprir objectivos de política 
social e de coesão, reconhecendo, simultaneamente, análises de custos-benefícios, mas estes 
critérios económicos ou a rentabilidade destes serviços não são os únicos critérios assumidos 
pelos Estados-Membros ou pelas autoridades locais competentes, responsáveis por esses 
contratos. Têm, por conseguinte, o direito de responder a esses pedidos. Em caso de litígio, a 
entidade reguladora nacional, como organismo de recurso, pode ser solicitada a encontrar 
uma solução.

Alteração 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A evolução do mercado tem 
mostrado que o reforço do papel das 
entidades reguladoras é uma das 
principais preocupações. Para ocuparem 
um lugar central na criação de um 
ambiente justo para condições de acesso 
equitativas devem ser dotadas de recursos
financeiros, humanos e logísticos
adequados ao cumprimento dessa função.

Or. en

Alteração 193
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) A entidade reguladora deverá 
funcionar de forma a evitar conflitos de 
interesses e eventuais envolvimentos na 
adjudicação do contrato de serviço público 
em causa. A competência da entidade 
reguladora deverá ser alargada por forma a 
que possa avaliar o objectivo de um serviço 
internacional e, se for caso disso, o impacto 
económico potencial nos contratos de 
serviço público existentes.

(19) A entidade reguladora deverá 
funcionar de forma a evitar conflitos de 
interesses e eventuais envolvimentos na 
adjudicação do contrato de serviço público 
em causa, sem prejuízo da possibilidade de
a entidade ser financiada através dos 
orçamentos gerais do Estado ou por taxas 
cobradas ao sector ferroviário e da 
publicação de informação relevante. A 
competência da entidade reguladora deverá 
ser alargada por forma a que possa avaliar 
o objectivo de um serviço internacional e, 
se for caso disso, o impacto económico 
potencial nos contratos de serviço público 
existentes.

Or. es

Justificação

O texto da directiva estabelece uma entidade reguladora independente mas não faz referência 
ao seu financiamento. Por motivos de transparência, convém incluir uma referência explícita 
às fontes de financiamento possíveis, as quais poderão ser fundos públicos ou taxas cobradas 
ao sector, devendo essa informação ser publicada.

Alteração 194
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A entidade reguladora nacional 
deve ser totalmente independente em 
matéria de organização, decisões de 
financiamento, estrutura legal e tomada 
de decisões em relação a qualquer gestor 
de infra-estrutura, organismo de 
tarifação, organismo de repartição ou 
empresa ferroviária. A entidade 
reguladora nacional deve ter a capacidade 
administrativa necessária, em termos de 
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pessoal e de recursos, para assegurar um 
mercado ferroviário aberto e 
transparente. O nível de pessoal 
necessário deve estar directamente ligado 
às necessidades do mercado e variar em 
conformidade.
Competir-lhe-á decidir em matéria de 
queixas, actuar por iniciativa própria, 
investigar em casos de litígio, e 
acompanhar a evolução do mercado. 
Deve ter o apoio de um departamento 
regulador da Comissão Europeia. Cabe 
ainda à entidade reguladora nacional 
manter uma base de dados dos seus 
projectos de decisões acessível à Comissão 
Europeia. 

Or. en

Justificação

Este considerando está em consonância com as alterações propostas aos artigos 55.º a 57.º 
que visam reforçar as funções e competências da entidade reguladora. Esta proposta de 
criação de um departamento regulador na Comissão Europeia (DG MOVE, DG COMP, 
idealmente uma combinação de ambos) visa aconselhar, orientar e formar entidades
reguladoras nacionais no desempenho das suas funções e na obtenção dos recursos 
necessários (humanos, financeiros, intelectuais).

Alteração 195
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A entidade reguladora nacional 
deve ser independente e apta a zelar por 
que os cidadãos tenham acesso aos SIG e 
aos serviços essenciais definidos pela 
autoridade competente. A mesma deve 
poder agir por iniciativa própria, cumprir 
os objectivos estabelecidos pelos Estados-
Membros e conduzir inquéritos em caso 
de litígio.
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Or. fr

Justificação

Com efeito, estas autoridades possuem prerrogativas que ultrapassam o mero controlo. Além 
disso, e no quadro do desenvolvimento dos SIG, as suas missões deveriam evoluir para deixar 
de se limitar a um acesso não discriminatório ao mercado por parte dos operadores e 
abarcar a regulamentação do sector, a fim de permitir a acessibilidade dos cidadãos 
europeus a esses SIG, definidos a nível dos Estados-Membros.

Alteração 196
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A entidade reguladora nacional 
deve ser uma autoridade independente e 
actuar como árbitro tendo em vista 
assegurar, em caso de litígio, decisões 
justas e transparentes, conformes às 
disposições em matéria de não 
discriminação e às normas da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

Clarificação do papel da entidade reguladora nacional enquanto árbitra e guardiã das 
normas relevantes que integram as disposições desta directiva.

Alteração 197
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para investirem em serviços que 
utilizam infra-estruturas especializadas 
como, por exemplo, ligações de alta 

(20) Para investirem em serviços que 
utilizam infra-estruturas especializadas 
como, por exemplo, ligações de alta 
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velocidade, os candidatos necessitam de 
segurança jurídica dada a importância dos 
avultados investimentos de longo prazo 
necessários.

velocidade ou outras infra-estruturas 
complexas dedicadas visando cumprir os 
objectivos dos Estados-Membros de 
redução das emissões de CO2 ou melhorar 
ligações intermodais, os candidatos 
necessitam de segurança jurídica dada a 
importância dos avultados investimentos 
de longo prazo necessários.

Or. en

Justificação

Os investimentos na infra-estrutura são de médio a longo prazo: não só as ligações de alta 
velocidade, mas também a modernização das vias existentes em termos de segurança e 
desempenho constituem uma tarefa árdua e morosa que exige segurança jurídica.

Alteração 198
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para investirem em serviços que 
utilizam infra-estruturas especializadas 
como, por exemplo, ligações de alta 
velocidade, os candidatos necessitam de 
segurança jurídica dada a importância dos
avultados investimentos de longo prazo 
necessários.

(20) Para investirem em serviços que 
utilizam infra-estruturas especializadas 
como, por exemplo, ligações de alta 
velocidade, os candidatos necessitam de 
segurança jurídica, de um conhecimento 
claro dos projectos e compromissos
orçamentais relacionados com os
investimentos de longo prazo necessários.

Or. es

Alteração 199
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As entidades reguladoras nacionais (21) As autoridades reguladoras nacionais
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deverão trocar informações e, se 
necessário, em casos pontuais, coordenar 
os princípios e a prática de avaliação dos 
riscos para o equilíbrio económico de um 
contrato de serviço público. Essas 
entidades deverão definir progressivamente 
orientações com base na sua experiência.

deverão, sob a égide da Comissão, criar 
uma rede destinada a reforçar a sua 
cooperação mediante a elaboração de 
princípios comuns e a troca de melhores 
práticas e informações. Se necessário, em 
casos pontuais, deverão igualmente
coordenar os princípios e a prática de 
avaliação do tom geral de um contrato de 
serviço público. Essas entidades deverão 
definir progressivamente orientações 
europeias comuns com base na sua 
experiência.

Or. fr

Justificação

Com efeito, estas autoridades possuem prerrogativas que ultrapassam o mero controlo. Além 
disso, e no quadro do desenvolvimento dos SIG, as suas missões deveriam evoluir para deixar 
de se limitar a um acesso não discriminatório ao mercado por parte dos operadores e 
abarcar a regulamentação do sector, a fim de permitir a acessibilidade dos cidadãos 
europeus a esses SIG, definidos a nível dos Estados-Membros. Têm igualmente por objectivo 
reforçar a sua cooperação.

Alteração 200
Markus Ferber

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As entidades reguladoras nacionais 
deverão trocar informações e, se 
necessário, em casos pontuais, coordenar 
os princípios e a prática de avaliação dos 
riscos para o equilíbrio económico de um 
contrato de serviço público. Essas 
entidades deverão definir progressivamente 
orientações com base na sua experiência.

(21) As entidades reguladoras nacionais 
deverão trocar informações e melhores 
práticas e, se necessário, em casos 
pontuais, coordenar os princípios e a 
prática de avaliação dos riscos para o 
equilíbrio económico de um contrato de 
serviço público. Essas entidades deverão 
definir progressivamente orientações com 
base na sua experiência. Além disso, a 
Comissão deverá apresentar uma 
proposta relativa à criação de uma 
entidade reguladora europeia, com base 
nestas experiências.
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Or. de

Alteração 201
Georges Bach

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As entidades reguladoras nacionais 
deverão trocar informações e, se 
necessário, em casos pontuais, coordenar 
os princípios e a prática de avaliação dos 
riscos para o equilíbrio económico de um 
contrato de serviço público. Essas 
entidades deverão definir progressivamente 
orientações com base na sua experiência.

(21) As entidades reguladoras nacionais 
deverão trocar informações e, , sob os 
auspícios da Comissão, criar uma rede 
destinada a reforçar a sua cooperação 
através da definição de princípios comuns 
e do intercâmbio de melhores práticas e 
de informações. Se necessário, em casos 
pontuais, devem também coordenar os 
princípios e a prática de avaliação dos 
riscos para o equilíbrio económico de um 
contrato de serviço público. Essas 
entidades devem progressivamente definir 
orientações comuns, a nível europeu, com 
base na sua experiência. 

Or. fr

Justificação

As entidades reguladoras nacionais devem reforçar a cooperação entre si através da criação 
de uma rede europeia.

Alteração 202
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão Europeia, com base na 
experiência da rede de entidades 
reguladoras, que proponha, no máximo 
até ao final de 2012, para além da 
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abertura dos mercados nacionais de 
transporte de passageiros, a criação de 
uma entidade reguladora europeia.

Or. en

Alteração 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Com base na experiência da rede 
de entidades reguladoras, a Comissão 
deverá elaborar uma proposta legislativa 
que vise instituir uma entidade reguladora 
europeia dotada de funções de controlo e 
de arbitragem no domínio dos problemas 
de natureza supranacional e de uma 
função de recurso contra as decisões das 
entidades reguladoras nacionais.

Or. fr

Justificação

Esta alteração exprime a vontade de criar, a curto prazo, uma entidade reguladora europeia.

Alteração 204
Mathieu Grosch

Proposta de directiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As entidades reguladoras 
nacionais devem criar uma rede que 
reforce a cooperação transfronteiriça e 
melhore as condições de mercado. Esta 
rede deve levar à criação de uma entidade 
reguladora europeia, no prazo de cinco 
anos após a entrada em vigor da presente
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directiva.

Or. en

Justificação

A cooperação transfronteiriça deve ser reforçada, não bastando, por conseguinte, reforçar a 
cooperação entre as entidades reguladoras, mas introduzindo uma entidade reguladora 
europeia.

Alteração 205
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para garantir a lealdade da 
concorrência entre as empresas 
ferroviárias, importa distinguir a 
prestação dos serviços de transporte da 
exploração das instalações de serviço. É 
necessário, por conseguinte, que as duas 
actividades sejam geridas autonomamente 
por entidades jurídicas distintas. Tal 
autonomia não implica necessariamente o 
estabelecimento de uma entidade ou 
empresa distinta para cada instalação de 
serviço.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A concorrência só pode ser um meio para satisfazer as exigências expressas pela sociedade e 
pelos seus representantes, não pode ser um objectivo. A ideia de promoção dos SIG exige 
uma reorientação desses objectivos.

Alteração 206
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) Para garantir a lealdade da 
concorrência entre as empresas 
ferroviárias, importa distinguir a 
prestação dos serviços de transporte da 
exploração das instalações de serviço. É 
necessário, por conseguinte, que as duas 
actividades sejam geridas autonomamente 
por entidades jurídicas distintas. Tal 
autonomia não implica necessariamente o 
estabelecimento de uma entidade ou 
empresa distinta para cada instalação de 
serviço.

Suprimido

Or. en

Justificação

As operações das instalações de serviço são essenciais para garantir serviços de transporte 
seguros e fiáveis: não devem ser dissociadas nem separadas do conhecimento essencial e da 
gestão integrada do sector ferroviário, enquanto a sua propriedade pública ou privada 
garante o seu acesso aberto e utilização.

Alteração 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para garantir a lealdade da 
concorrência entre as empresas 
ferroviárias, importa distinguir a 
prestação dos serviços de transporte da 
exploração das instalações de serviço. É 
necessário, por conseguinte, que as duas 
actividades sejam geridas autonomamente 
por entidades jurídicas distintas. Tal 
autonomia não implica necessariamente o 
estabelecimento de uma entidade ou 
empresa distinta para cada instalação de 
serviço.

Suprimido
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Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 208
Georges Bach

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para garantir a lealdade da 
concorrência entre as empresas 
ferroviárias, importa distinguir a prestação 
dos serviços de transporte da exploração 
das instalações de serviço. É necessário, 
por conseguinte, que as duas actividades 
sejam geridas autonomamente por 
entidades jurídicas distintas. Tal 
autonomia não implica necessariamente o 
estabelecimento de uma entidade ou 
empresa distinta para cada instalação de 
serviço.

(22) Para garantir a lealdade da 
concorrência entre as empresas 
ferroviárias, importa gerir a prestação dos 
serviços de transporte e a exploração das 
instalações de serviço de forma 
transparente e não discriminatória. A 
entidade reguladora zelará pela aplicação 
desta gestão transparente e não 
discriminatória segundo as condições 
definidas no artigo 56.º.

Or. fr

Justificação

A separação completa dos serviços de transporte não terá forçosamente como consequência 
uma concorrência equitativa entre várias actividades. Pelo contrário, uma tal separação 
implicará encargos organizacionais adicionais, um aumento da burocracia e um acréscimo 
de encargos administrativos. Esta situação provocará consequências negativas em termos de 
competitividade do transporte ferroviário face a outros modos de transporte.

Alteração 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) Para garantir serviços fiáveis e 
adequados, torna-se necessário que as 
empresas ferroviárias preencham 
permanentemente determinados requisitos 
em matéria de honorabilidade e de 
capacidade financeira e profissional.

23) Para garantir serviços fiáveis e 
adequados, torna-se necessário que as 
empresas ferroviárias preencham 
permanentemente determinados requisitos 
em matéria de honorabilidade, de normas 
sociais e de capacidade financeira e 
profissional

Or. en

Alteração 210
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para garantir serviços fiáveis e 
adequados, torna-se necessário que as 
empresas ferroviárias preencham 
permanentemente determinados requisitos 
em matéria de honorabilidade e de 
capacidade financeira e profissional.

(23) Para garantir serviços fiáveis e 
adequados, torna-se necessário que as 
empresas ferroviárias preencham 
permanentemente determinados requisitos 
em matéria de honorabilidade, de 
capacidade financeira e profissional, e de 
resultados eficazes e competitivos.

Or. es

Justificação

É necessário que os requisitos a aplicar às empresas incluam critérios mensuráveis como, 
por exemplo, os resultados obtidos, para se poder avaliar se fornecem ou não um serviço 
garantido.

Alteração 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) Para proteger tanto clientes como 
terceiros, é importante garantir que as 
empresas ferroviárias estejam 
devidamente cobertas por um seguro de 
responsabilidade civil.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 212
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Para proteger tanto clientes como 
terceiros, é importante garantir que as 
empresas ferroviárias estejam devidamente 
cobertas por um seguro de 
responsabilidade civil.

(24) Para proteger tanto clientes como 
terceiros, é importante garantir que as 
empresas ferroviárias estejam devidamente 
cobertas por um seguro de 
responsabilidade civil. Deve ainda ser 
autorizada a cobertura da sua 
responsabilidade em caso de acidentes por 
garantias apresentadas por bancos ou 
outras empresas, desde que tal cobertura 
obedeça às condições de mercado, não 
resulte em auxílio estatal e não contenha 
elementos de discriminação contra 
empresas ferroviárias.

Or. en

Justificação

As empresas ferroviárias devem ter a liberdade de aplicar várias opções equilibradas para 
responsabilidade civil, visto existirem diferentes níveis de risco em diferentes redes 
ferroviárias. Muitos Estados-Membros recorrem com êxito a opções como a adequação de 
capitais próprios ou garantias bancárias para cobrir a responsabilidade civil.
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Alteração 213
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Para proteger tanto clientes como 
terceiros, é importante garantir que as 
empresas ferroviárias estejam devidamente 
cobertas por um seguro de 
responsabilidade civil.

(24) Para proteger tanto clientes como 
terceiros, é imprescindível que as empresas 
ferroviárias estejam devidamente cobertas 
por um seguro de responsabilidade civil.

Or. es

Justificação

A protecção dos utentes e de terceiros não será devidamente assegurada se não tiver carácter 
obrigatório. A expressão "é importante garantir" é ambígua.

Alteração 214
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As empresas ferroviárias deverão, 
além disso, ser obrigadas a respeitar a 
legislação nacional e da União relativa à 
exploração de serviços ferroviários, 
imposta sem carácter discriminatório, com 
o objectivo de garantir o seu direito a 
exercer, com toda a segurança, e tendo em 
devida conta a saúde, as condições sociais 
e os direitos dos trabalhadores e dos 
utentes, a respectiva actividade em 
percursos específicos.

(25) As empresas ferroviárias deverão, 
além disso, ser obrigadas a respeitar a 
legislação nacional e da União relativa à 
exploração de serviços ferroviários, 
imposta sem carácter discriminatório, com 
o objectivo de garantir o seu direito a 
exercer, com toda a segurança, e tendo em 
devida conta a saúde, as condições sociais 
e laborais e os direitos dos trabalhadores a 
trabalho e salários condignos e dos 
utentes a serviços fiáveis, a respectiva 
actividade em percursos específicos.

Or. en
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Justificação

Clarificação necessária para salientar o direito a condições de trabalho condignas, evitar o
dumping social e respeitar os direitos dos utentes a serviços fiáveis e a preços acessíveis.

Alteração 215
Georges Bach

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As empresas ferroviárias deverão, 
além disso, ser obrigadas a respeitar a 
legislação nacional e da União relativa à 
exploração de serviços ferroviários, 
imposta sem carácter discriminatório, com 
o objectivo de garantir o seu direito a 
exercer, com toda a segurança, e tendo em
devida conta a saúde, as condições sociais 
e os direitos dos trabalhadores e dos 
utentes, a respectiva actividade em 
percursos específicos.

(25) Todas as empresas ferroviárias 
deverão, além disso, ser obrigadas a 
respeitar tanto a legislação nacional, como 
da União relativa à exploração de serviços 
ferroviários, imposta sem carácter 
discriminatório, com o objectivo de 
garantir o seu direito a exercer, com toda a 
segurança, e tendo plenamente em conta 
as obrigações existentes nos domínios das
condições sociais, da saúde e dos direitos 
dos trabalhadores e dos utentes, a 
respectiva actividade em percursos 
específicos.

Or. de

Justificação

As empresas ferroviárias devem respeitar e cumprir plenamente as disposições existentes em 
matéria de protecção da saúde, condições sociais e direitos dos trabalhadores.

Alteração 216
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As empresas ferroviárias deverão, 
além disso, ser obrigadas a respeitar a 
legislação nacional e da União relativa à 

(25) Todas as empresas ferroviárias 
deverão, além disso, ser obrigadas a 
respeitar a legislação nacional e da União 
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exploração de serviços ferroviários, 
imposta sem carácter discriminatório, com 
o objectivo de garantir o seu direito a 
exercer, com toda a segurança, e tendo em
devida conta a saúde, as condições sociais 
e os direitos dos trabalhadores e dos 
utentes, a respectiva actividade em 
percursos específicos.

relativa à exploração de serviços 
ferroviários, imposta sem carácter 
discriminatório, com o objectivo de 
garantir o seu direito a exercer, com toda a 
segurança, e tendo plenamente em conta as 
obrigações existentes nos domínios das
condições sociais, da saúde e dos direitos 
dos trabalhadores e dos utentes, a 
respectiva actividade em percursos 
específicos.

Or. de

Justificação

Enquanto não existirem normas europeias vinculativas, gerais e harmonizadas (como ETI), é 
necessário continuar a aplicar as disposições nacionais. O interesse da segurança do 
transporte ferroviário exige que estas disposições sejam cumpridas não só "devidamente", 
mas plenamente. Não pode existir qualquer margem de apreciação na área da segurança e 
da saúde. Além disso, trata-se de um erro de tradução (cf. na versão francesa: "le plein 
respect").

Alteração 217
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As empresas ferroviárias deverão, 
além disso, ser obrigadas a respeitar a 
legislação nacional e da União relativa à 
exploração de serviços ferroviários, 
imposta sem carácter discriminatório, com 
o objectivo de garantir o seu direito a 
exercer, com toda a segurança, e tendo em 
devida conta a saúde, as condições sociais 
e os direitos dos trabalhadores e dos 
utentes, a respectiva actividade em 
percursos específicos.

(25) As empresas ferroviárias deverão, 
além disso, ser obrigadas a respeitar a 
legislação nacional e da União relativa à 
exploração de serviços ferroviários, 
imposta sem carácter discriminatório, com 
o objectivo de garantir o seu direito a 
exercer, com toda a segurança, e tendo em 
devida conta a saúde, as condições sociais 
e os direitos dos trabalhadores e dos 
utentes, a respectiva actividade em todos 
os percursos.

Or. es
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Justificação

Parece claro que as condições referidas devem ser cumpridas em todos os casos.

Alteração 218
Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Ainda acontece com demasiada 
frequência que a concessão de uma 
licença para material circulante das 
empresas ferroviárias é indevidamente 
dificultada, o que perturba o acesso ao 
mercado. Recomenda-se, por isso, a 
atribuição de um mandato forte à Agência 
Ferroviária Europeia para se ocupar 
desta matéria. Daí o pedido à Comissão 
para que, no âmbito da revisão do 
Regulamento (CE) n.º 881/2004, analise a 
possibilidade de alargar as competências 
da Agência Ferroviária Europeia nesta 
matéria.

Or. nl

Justificação

Para as empresas ferroviárias nem sempre é fácil aceder ao mercado ferroviário de um 
Estado-Membro. No âmbito da revisão prevista do regulamento relativo à Agência 
Ferroviária Europeia, esta deve ser dotada de mais competências para fiscalizar mais 
rigorosamente os Estados-Membros que com a sua política de licenciamento bloqueiam 
indevidamente o acesso ao mercado, e também para poder combater essa prática. Pela 
presente, pede-se à Comissão que verifique esta possibilidade.

Alteração 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Para garantir a transparência e um 
acesso não-discriminatório à infra-
estrutura ferroviária e aos serviços 
ferroviários conexos para todas as 
empresas ferroviárias, serão publicadas nas 
especificações da rede todas as informações 
necessárias para a utilização dos direitos de 
acesso. 

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 220
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para garantir a transparência e um 
acesso não-discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária e aos serviços ferroviários 
conexos para todas as empresas ferroviárias, 
serão publicadas nas especificações da rede 
todas as informações necessárias para a 
utilização dos direitos de acesso. 

(27) As informações sobre os direitos de 
acesso e condições de utilização da
infra-estrutura ferroviária incluindo todos os
serviços ferroviários conexos serão
disponibilizadas e publicadas nas 
especificações da rede pelo gestor da 
infra-estrutura. 

Or. en

Justificação

A clareza e a disponibilidade de informação relevante nas especificações da rede é que 
permitem a transparência, a liberdade de escolha para um acesso justo e não discriminatório 
de todos os candidatos à infra-estrutura ferroviária.

Alteração 221
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para garantir a transparência e um 
acesso não-discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária e aos serviços ferroviários 
conexos para todas as empresas 
ferroviárias, serão publicadas nas 
especificações da rede todas as 
informações necessárias para a utilização 
dos direitos de acesso.

(27) Para garantir a transparência e um 
acesso não-discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária e aos serviços ferroviários 
conexos para todas as empresas 
ferroviárias, serão publicadas nas 
especificações da rede todas as 
informações necessárias para a utilização 
dos direitos de acesso em formatos 
acessíveis para as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida.

Or. es

Justificação

Devemos ser coerentes com as decisões adoptadas no âmbito de outras iniciativas e permitir 
as acessibilidades em todos os formatos a fim de evitar a discriminação contra as pessoas 
com deficiência.

Alteração 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Sistemas adequados de repartição da 
capacidade de infra-estrutura ferroviária, 
conjugados com a existência de 
operadores competitivos, contribuirão 
para melhorar a distribuição intermodal 
dos transportes.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.
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Alteração 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O encorajamento da utilização 
optimizada da infra-estrutura ferroviária 
levará a uma redução dos custos dos 
transportes para a sociedade.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) O conceito de "formação correcta 
e eficiente dos preços dos transportes " 
(Livro Verde da Comissão 1996) deve ser 
aplicado de modo particular à tributação 
da energia, à internalização de custos 
externos, a impostos de valor 
acrescentado e outros instrumentos 
económicos. A política deve basear-se na 
perspectiva de pôr fim à concorrência 
desleal que prejudica os modos de 
transporte mais sustentáveis.

Or. en

Justificação

Este ponto remete para o Livro Branco dos Transportes (2011) da Comissão, ponto 39 sobre
"Tarifação e tributação inteligentes". Desejamos que o PE reitere a sua concordância em 
relação a estes princípios, como tencionamos fazê-lo também para o quinto Livro Branco em 
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2031.

Alteração 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os regimes de tarifação e de 
repartição da capacidade devem favorecer 
uma concorrência leal no fornecimento 
de serviços ferroviários.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os regimes de repartição da 
capacidade devem proporcionar às 
empresas ferroviárias indicações claras e 
consistentes que lhes permitam tomar 
decisões racionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.
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Alteração 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Um regime de tarifação transmite 
indicações económicas aos utentes. É 
importante que essas indicações às 
empresas ferroviárias sejam consistentes e 
as incitem a tomar decisões racionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 228
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Um regime de tarifação transmite 
indicações económicas aos utentes. É 
importante que essas indicações às 
empresas ferroviárias sejam consistentes e 
as incitem a tomar decisões racionais.

(35) Um regime de tarifação transmite 
indicações económicas aos utentes. É 
importante que essas indicações às 
empresas ferroviárias sejam consistentes e 
claras e as incitem a tomar decisões 
racionais e sustentáveis.

Or. en

Alteração 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) É desejável que sejam dados 
incentivos às empresas ferroviárias e ao 
gestor da infra-estrutura para 
minimizarem as perturbações e 
melhorarem o desempenho da rede 
ferroviária.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 230
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É desejável que sejam dados 
incentivos às empresas ferroviárias e ao 
gestor da infra-estrutura para minimizarem 
as perturbações e melhorarem o 
desempenho da rede ferroviária.

(37) É necessário, como critério de 
adjudicação, exigir às empresas 
ferroviárias e ao gestor da infra-estrutura
que minimizem as perturbações e
melhorem o desempenho da rede 
ferroviária.

Or. es

Justificação

É necessário estabelecer a redução das perturbações como uma exigência de eficácia que as 
empresas ferroviárias e os gestores de infra-estruturas devem cumprir. O mero incentivo 
depende demasiado da boa vontade de cada um.

Alteração 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) Os Estados-Membros deverão poder 
permitir a intervenção directa dos 
compradores de serviços ferroviários no 
processo de repartição das capacidades. 

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 232
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os Estados-Membros deverão poder 
permitir a intervenção directa dos
compradores de serviços ferroviários no
processo de repartição das capacidades. 

(38) Os Estados-Membros poderão 
permitir a intervenção directa apenas de
empresas ferroviárias licenciadas para 
comprar serviços ferroviários no processo 
de repartição das capacidades.

Or. en

Justificação

Só as empresas ferroviárias licenciadas devem ter o direito de se candidatarem ao acesso a 
serviços ferroviários, uma vez que têm capacidades certificadas para assegurar o pleno 
cumprimento das disposições integradas em matéria de segurança.

Alteração 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

(39) É importante ter em conta os 
requisitos empresariais tanto dos 
candidatos como do gestor da infra-
estrutura.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 234
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Os candidatos que oferecem 
serviços de transporte de mercadorias por 
vagões completos devem ser promovidos 
no sentido de alargar o mercado potencial 
a novos clientes de serviços ferroviários. É 
importante, por conseguinte, que o gestor 
da infra-estrutura tenha estes candidatos 
em consideração na atribuição da 
capacidade de beneficiarem em pleno 
deste quadro legal e expandir a quota do 
mercado ferroviário para novos sectores.

Or. en

Alteração 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 41
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Texto da Comissão Alteração

(41) O processo de repartição da 
capacidade deve evitar que sejam 
impostas limitações indevidas às 
pretensões de outras empresas que detêm, 
ou pretendem deter, direitos de utilização 
da infra-estrutura para desenvolvimento 
das suas actividades.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) É importante assegurar uma melhor 
coordenação dos regimes de repartição de 
capacidade, de modo a tornar o caminho-
de-ferro mais interessante para o tráfego 
que utiliza a rede de mais de um gestor de 
infra-estrutura, e nomeadamente para o 
tráfego internacional.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta de directiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) É importante assegurar uma melhor 
coordenação dos regimes de repartição de 
capacidade, de modo a tornar o caminho-
de-ferro mais interessante para o tráfego 
que utiliza a rede de mais de um gestor de 
infra-estrutura, e nomeadamente para o 
tráfego internacional.

(50) É importante assegurar uma melhor 
coordenação dos regimes de repartição de 
capacidade, de modo a tornar o caminho-
de-ferro mais interessante para o tráfego 
que utiliza a rede de mais de um gestor de 
infra-estrutura, e nomeadamente para o 
tráfego internacional. Neste contexto, 
afigura-se conveniente a criação a curto 
prazo de uma entidade reguladora 
europeia.

Or. fr

Justificação

Esta alteração sublinha o interesse de ser criar, a curto prazo, uma autoridade reguladora 
europeia.

Alteração 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Importa minimizar as distorções de 
concorrência que podem surgir entre 
infra-estruturas ferroviárias ou entre 
modos de transporte em resultado de 
diferenças significativas nos princípios de 
tarifação.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.
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Alteração 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) É conveniente definir as 
componentes do serviço de infra-estrutura 
essenciais à prestação de um serviço por 
parte de um operador e que devem ser 
asseguradas em troca de taxas de acesso 
mínimas.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) O investimento na infra-estrutura 
ferroviária é necessário e os regimes de 
tarifação da utilização da infra-estrutura 
devem proporcionar incentivos a que o 
gestor da infra-estrutura realize 
investimentos adequados, economicamente 
interessantes.

(53) O aumento do investimento na infra-
estrutura ferroviária- em particular da 
infra-estrutura existente - é necessário e 
os regimes de tarifação da utilização da 
infra-estrutura devem proporcionar 
incentivos a que o gestor da infra-estrutura 
realize investimentos adequados, 
economicamente interessantes e 
sustentáveis do ponto de vista ambiental.

Or. en

Alteração 241
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de directiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Convém garantir que os custos 
externos sejam tidos em conta nas decisões 
respeitantes aos transportes e que a 
tarifação da utilização da infra-estrutura 
ferroviária possa contribuir para a 
internalização dos custos externos em 
todos os modos de transporte, de forma 
coerente e equilibrada.

(55) Convém garantir que os custos 
externos globais sejam tidos em conta nas 
decisões respeitantes aos transportes e que 
a tarifação da utilização da infra-estrutura 
ferroviária possa contribuir para a 
internalização dos custos externos em 
todos os modos de transporte, de forma 
coerente e equilibrada.

Or. es

Justificação

Em relação à infra-estrutura ferroviária, o cálculo dos custos externos deve ter em conta  os 
fluxos comerciais globais. Caso contrário, poderão ocorrer optimizações locais (que 
melhoram as externalidades a nível local mas que têm um impacto negativo nos custos 
externos a nível europeu (por exemplo, utilizando rotas mais longas ou mais congestionadas).

Alteração 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) É importante garantir que as taxas 
aplicadas ao tráfego nacional e ao tráfego 
internacional permitam aos caminhos-de-
ferro satisfazerem as necessidades do 
mercado. Por conseguinte, a taxa de 
utilização da infra-estrutura deverá 
corresponder aos custos directamente 
incorridos em resultado da exploração do 
serviço ferroviário.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
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europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A infra-estrutura ferroviária é um 
monopólio natural. Por conseguinte, é 
necessário incentivar o gestor da infra-
estrutura a reduzir os custos e a gerir 
eficientemente a infra-estrutura.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 244
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Considerando 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-A) Tendo em vista o aumento da 
quota do transporte ferroviário de 
mercadorias e passageiros relativamente a 
outros modos de transporte, é conveniente 
que, na internalização dos custos 
externos, os Estados-Membros se 
assegurem de que as taxas diferenciadas 
não tenham consequências negativas para 
o equilíbrio financeiro do gestor da infra-
estrutura. Se, no entanto, o gestor da 
infra-estrutura sofrer perdas devido a esta 
diferenciação, recomenda-se que os 
Estados-Membros corrijam esta 
diferença, em conformidade com as 
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regras em matéria de auxílios estatais.

Or. nl

Alteração 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) O desenvolvimento do transporte 
ferroviário passa pela utilização inter alia 
dos instrumentos disponíveis na União, 
sem prejuízo das prioridades já 
estabelecidas.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 246
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) O desenvolvimento do transporte 
ferroviário passa pela utilização inter alia 
dos instrumentos disponíveis na União, 
sem prejuízo das prioridades já 
estabelecidas.

(59) O desenvolvimento sustentável do 
transporte ferroviário passa pela utilização 
inter alia dos instrumentos disponíveis na 
União, sem prejuízo das prioridades já 
estabelecidas.

Or. en

Justificação

Em consonância com a referência de que a melhoria do transporte ferroviário não deve 
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comprometer prioridades já estabelecidas i.e. actualmente um roteiro para uma economia 
hipocarbónica em 2050, o combate às alterações climáticas.

Alteração 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) É desejável que as empresas 
ferroviárias e o gestor da infra-estrutura 
disponham de incentivos que lhes 
permitam minimizar perturbações na 
rede.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 248
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) É desejável que as empresas 
ferroviárias e o gestor da infra-estrutura
disponham de incentivos que lhes 
permitam minimizar perturbações na rede.

(61) É necessário exigir às empresas 
ferroviárias e ao gestor da infra-estrutura 
que minimizem as perturbações na rede.

Or. es

Justificação

Em sintonia com a alteração ao considerando 37.
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Alteração 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) A repartição da capacidade tem um 
custo para o gestor da infra-estrutura 
cuja recuperação deve ser assegurada.

Suprimido

Or. en

Justificação

No sentido de produzir melhor legislação e garantir a sua legibilidade para o cidadão 
europeu, uma parte significativa dos considerandos pode ser suprimida.

Alteração 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) A gestão eficaz e a utilização justa e 
não-discriminatória da infra-estrutura 
ferroviária requerem a instituição de uma 
entidade reguladora que supervisione a 
aplicação das regras da presente directiva e 
actue como instância de recurso, sem 
prejuízo da possibilidade de controlo 
jurisdicional.

(63) A gestão eficaz e a utilização justa e 
não-discriminatória da infra-estrutura 
ferroviária requerem a instituição de 
entidades reguladoras nacionais que 
supervisionem a aplicação das regras da 
presente directiva e actue como instância 
de recurso, sem prejuízo da possibilidade 
de controlo jurisdicional.

Or. fr

Justificação

Esta alteração destina-se a tornar o texto mais preciso.

Alteração 251
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de directiva
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) É necessário tomar medidas especiais 
para atender à situação geopolítica e 
geográfica específica de determinados 
Estados-Membros, bem como à 
organização específica do sector 
ferroviário em diversos Estados-Membros, 
assegurando simultaneamente a integridade 
do mercado interno.

(64) É necessário tomar medidas especiais 
para atender a determinada situação 
geopolítica e geográfica, bem como à 
organização específica do sector 
ferroviário em diversos Estados-Membros, 
assegurando simultaneamente a integridade 
do mercado interno.

Or. es

Justificação

Melhorar a redacção, fazendo referência a duas situações que podem ser englobadas.

Alteração 252
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão para adaptar os anexos da 
presente directiva. Atendendo a que têm 
alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da directiva, 
essas medidas devem ser adoptadas como 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os anexos à presente directiva contêm elementos essenciais e muito importantes, que não são 
abrangidos pelas disposições do artigo 290.º do Tratado, pelo que a sua modificação requer 
a aplicação do processo de co-decisão.
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Alteração 253
Sabine Wils

Proposta de directiva
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) A presente directiva não prejudica os 
prazos para os Estados-Membros darem 
cumprimento às directivas anteriores, 
indicados no anexo XI, parte B, 

(71) A presente directiva não prejudica 
nem os prazos para os Estados-Membros 
darem cumprimento às directivas 
anteriores, indicados no anexo XI, parte B, 
nem o ponto 34 do Acordo 
Interinstitucional relativo a tabelas de 
correlação incluindo a possível nomeação 
de um coordenador de transposição, se 
necessário.

Or. en

Justificação

Ambas as disposições devem ser respeitadas pelos Estados-Membros: os prazos para 
transposição e a elaboração de tabelas de correlação em conformidade com o Acordo 
Interinstitucional que irão permitir à Comissão Europeia legislar e supervisionar melhor 
para poder avaliar o pleno cumprimento das disposições em vigor.

Alteração 254
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O capítulo II não se aplica às empresas 
ferroviárias que efectuam apenas serviços 
de transporte urbanos, suburbanos ou 
regionais. 

1. Esta directiva deve aplicar-se a
empresas ferroviárias que efectuam 
serviços de transporte ferroviário
domésticos e internacionais com excepção 
de outros sistemas de carris como o 
metropolitano ou os eléctricos.

Or. en

Justificação

É essencial clarificar o âmbito de aplicação, como uma declaração positiva que tê em conta 
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que os serviços de transporte regionais e suburbanos são efectuados muitas vezes com base 
na infra-estrutura da rede ferroviária e por empresas ferroviárias.

Alteração 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O capítulo II não se aplica às empresas 
ferroviárias que efectuam apenas serviços 
de transporte urbanos, suburbanos ou 
regionais.

1. O capítulo II não se aplica às empresas
ferroviárias que efectuam apenas serviços 
de transporte de passageiros e mercadorias 
urbanos, suburbanos ou regionais.

Or. en

Alteração 256
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem excluir da 
aplicação do capítulo III:

2. Os Estados-Membros podem, em 
conformidade com as suas leis nacionais 
em matéria de condições seguras de 
exploração, excluir da aplicação do 
capítulo III: 

Or. en

Justificação

No entanto, cada Estado-Membro é responsável por assegurar o respeito de todas as normas 
vigentes em matéria de segurança e de exploração de serviços ferroviários no âmbito das 
suas legislações nacionais mesmo quando eventualmente concedam uma isenção.

Alteração 257
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As empresas ferroviárias que efectuem 
apenas serviços de transporte de 
passageiros em infra-estruturas ferroviárias 
locais e regionais autónomas;

a) As empresas ferroviárias que efectuem 
apenas serviços de transporte de 
passageiros ou de mercadorias em infra-
estruturas ferroviárias locais e regionais 
autónomas;

Or. en

Justificação

A redes ferroviárias locais autónomas poderiam ser exploradas para serviços de transporte 
tanto de passageiros como de mercadorias e o operador em causa deveria ainda assim ser 
uma empresa ferroviária.

Alteração 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As empresas ferroviárias que efectuem 
apenas serviços de transporte de 
passageiros em infra-estruturas ferroviárias 
locais e regionais autónomas;

a) As empresas ferroviárias que efectuem 
apenas serviços de transporte de 
passageiros e de mercadorias em infra-
estruturas ferroviárias locais e regionais 
autónomas;

Or. en

Alteração 259
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As empresas ferroviárias que efectuem 
apenas serviços ferroviários urbanos e 

b) As empresas ferroviárias que efectuem 
apenas serviços ferroviários urbanos e  
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suburbanos de transporte de passageiros; suburbanos de transporte de passageiros
em  redes que já estão a ser utilizadas por 
uma única empresa ferroviária que não 
está abrangida pelo disposto no n.º 1 e 
enquanto não for apresentado um pedido 
de capacidade nessa rede por outro 
candidato para além dessa empresa 
ferroviária;

Or. en

Justificação

A menos que a rede ferroviária relevante esteja abrangida pelo disposto no n.º 1, a única 
empresa ferroviária operadora pode ficar isenta dos requisitos relevantes, particularmente 
em termos de seguros até que seja apresentado um pedido adicional de capacidade para a 
mesma rede ferroviária.

Alteração 260
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As empresas ferroviárias que efectuem 
apenas serviços regionais de transporte de 
mercadorias;

c) As empresas ferroviárias que efectuem 
apenas serviços regionais de transporte de 
mercadorias em redes que estão a ser 
utilizadas por uma única empresa 
ferroviária não abrangida pelo disposto 
no n.º 1 e enquanto não for apresentado 
um pedido de capacidade nessa rede por 
outro candidato para além dessa empresa 
ferroviária;

Or. en

Justificação

A menos que a rede ferroviária relevante esteja abrangida pelo disposto no n.º 1, a única 
empresa ferroviária operadora pode ficar isenta dos requisitos relevantes, particularmente 
em termos de seguros até que seja apresentado um pedido adicional de capacidade para a 
mesma rede ferroviária
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Alteração 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os Estados-Membros podem excluir 
da aplicação dos capítulos II, III e IV a 
infra-estrutura ferroviária cuja bitola de 
via seja diferente da da rede ferroviária 
principal da União, e seja independente e 
utilizada apenas para serviços regionais 
de transporte de mercadorias.

Or. en

Justificação

As empresas referidas no artigo 1.º, alínea c) da Directiva 2001/14/CE e os seus interesses 
estruturais e comerciais são diferentes das que se enquadram no âmbito da infra-estrutura 
principal e das empresas operadoras nos Estados-Membros. A legislação da UE não pode 
perturbar nem sobrecarregar as actividades comerciais de operadores regionais de bitola 
larga que têm um valor económico e social acrescentado para a economia regional e local. 
Os Estados-Membros devem excluir esse tipo de linhas e operadores da aplicação dos 
capítulos II, III e IV e devem ter margem para tomar decisões individuais com base na 
condição específica de certas empresas.

Alteração 262
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem excluir 
da aplicação do n.º 5 do artigo 31.º os 
veículos explorados ou que se destinam a 
ser explorados em proveniência de ou 
com destino a países terceiros cuja bitola 
seja diferente da bitola da rede ferroviária 
principal da Comunidade, circulando 
numa rede cuja bitola da via é diferente 
da bitola da rede ferroviária principal da 
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União Europeia.

Or. en

Alteração 263
Zigmantas Balčytis

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir 
períodos de tempo e prazos para o 
calendário do processo de repartição de 
capacidade diferentes dos referidos no n.º 
1 do artigo 43.º do Anexo VIII ponto 4, 
alínea b), e do Anexo IX para o 
estabelecimento de canais horários em 
cooperação com gestores de 
infra-estrutura de países terceiros numa 
rede cuja bitola de via seja diferente da 
rede ferroviária principal da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Esta alteração tem em consideração a situação específica dos Estados Bálticos que utilizam 
uma bitola de 1 520 mm, diferente da bitola usada na restante rede ferroviária da União 
Europeia.

Alteração 264
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As redes locais e regionais autónomas 
que efectuem serviços de passageiros em 
infra-estruturas ferroviárias;

a) As redes locais e regionais autónomas 
que efectuem serviços de passageiros em
infra-estruturas ferroviárias e as empresas 
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ferroviárias que nelas operam comboios;

Or. en

Justificação

Completa e clarifica o âmbito de aplicação da eventual isenção.

Alteração 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As redes locais e regionais autónomas 
que efectuem serviços de passageiros em 
infra-estruturas ferroviárias;;

a) As redes locais e regionais autónomas 
que efectuem serviços de passageiros e de 
mercadorias em infra-estruturas 
ferroviárias;

Or. en

Alteração 266
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As redes reservadas exclusivamente à 
exploração de serviços urbanos ou 
suburbanos de transporte de passageiros;

b) As redes utilizadas exclusivamente para
exploração de serviços urbanos ou 
suburbanos de transporte de passageiros e 
apenas por uma empresa ferroviária não 
abrangida pelo disposto no n.º 1 e até que 
a capacidade dessa rede seja requerida 
por outro candidato para além desta 
empresa ferroviária; 

Or. en



AM\870642PT.doc 81/195 PE467.166v01-00

PT

Justificação

A clarificação sobre o tipo de rede regional de passageiros e de serviços pode ser excluído, a 
menos que não seja abrangido pelo disposto no n. º 1.

Alteração 267
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As redes reservadas exclusivamente à
exploração de serviços urbanos ou 
suburbanos de transporte ferroviário de 
passageiros;;

b) As redes que são utilizadas
exclusivamente para exploração de 
serviços urbanos ou suburbanos de 
transporte ferroviário de passageiros;

Or. en

Alteração 268
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As infra-estruturas ferroviárias privadas 
cuja utilização está reservada ao 
proprietário da infra-estrutura para as suas 
próprias actividades de transporte de 
mercadorias;

d) As infra-estruturas ferroviárias privadas 
cuja utilização está reservada ao 
proprietário da infra-estrutura para as suas 
próprias actividades de transporte de 
mercadorias e às empresas ferroviárias 
interessadas;

Or. en

Justificação

Completa e clarifica a isenção.

Alteração 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente directiva não se aplica, com 
excepção do artigo 6.º, n.º 1, e dos artigos 
10.º, 11.º, 12.º e 28.º, às empresas cujas
actividades de transporte ferroviário se 
limitam unicamente à prestação de 
serviços de transporte por vaivém de 
veículos rodoviários pelo túnel da Mancha 
e às operações de transporte de veículos 
rodoviários em serviços de vaivém pelo 
túnel da Mancha.

4. A presente directiva não se aplica, com 
excepção do artigo 6.º, n.º 1, e dos artigos 
10.º, 11.º, 12.º e 28.º, às actividades de 
transporte pelo Túnel da Mancha e às 
empresas que as exercem.

Or. fr

Justificação

As directivas actuais não são apropriadas para o Túnel do Canal da  Mancha construído 
segundo um modelo jurídico-financeiro privado, com base no autofinanciamento sem 
recursos a fundos públicos e no pressuposto de uma busca permanente do bom desempenho e 
do acesso de novos operadores. Esta alteração simplifica e clarifica a isenção de que gozam 
as operações de transporte do Túnel.

Alteração 270
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) "Gestor da infra-estrutura", qualquer 
entidade ou empresa responsável 
concretamente pela instalação, gestão e 
manutenção da infra-estrutura ferroviária, 
incluindo a gestão do tráfego e o controlo-
comando e sinalização; as funções do
gestor da infra-estrutura de uma rede, ou 
de parte de uma rede, podem ser 
repartidas por diferentes organismos ou 
empresas; 

(2) "Gestor da infra-estrutura", qualquer 
entidade ou empresa responsável cujas 
funções incluem a instalação, gestão, 
manutenção e investimento na infra-
estrutura ferroviária, questões de 
segurança, a gestão do tráfego e o 
controlo-comando, sinalização, bem como 
todas as funções relacionadas; o gestor da 
infra-estrutura toma decisões sobre a 
definição dos canais horários, avaliação 
da capacidade disponível e consequente 
atribuição de canais horários, incluindo a 
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determinação e a cobrança das taxas de 
utilização da infra-estrutura estabelecidas 
em conformidade;

Or. en

Justificação

Todas as funções essenciais relacionadas, incluindo a atribuição de canais horários como 
fase final da operação para garantir uma operação segura e eficaz na rede em questão das 
empresas ferroviárias licenciadas fazem parte das tarefas do gestor de infra-estrutura: a 
escolha da organização do modelo operacional é da responsabilidade do gestor da infra-
estrutura. 

Alteração 271
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) «Gestor da infra-estrutura»: qualquer 
entidade ou empresa responsável 
concretamente pela instalação, gestão e 
manutenção da infra-estrutura ferroviária, 
incluindo a gestão do tráfego e o controlo-
comando e sinalização; As funções do 
gestor da infra-estrutura de uma rede, ou de 
parte de uma rede, podem ser repartidas 
por diferentes organismos ou empresas;

2) «Gestor da infra-estrutura»: qualquer 
entidade ou empresa que não faça parte, 
de forma alguma, de uma empresa na 
acepção do n.º 1, nem esteja directa ou 
indirectamente associada a uma tal 
empresa e que seja responsável 
concretamente pela instalação, gestão e 
manutenção da infra-estrutura ferroviária, 
incluindo a gestão do tráfego e o controlo-
comando e sinalização; As funções do 
gestor da infra-estrutura de uma rede, ou de 
parte de uma rede, podem ser repartidas 
por diferentes organismos ou empresas;

Or. nl

Alteração 272
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2) "Gestor da infra-estrutura", qualquer 
entidade ou empresa responsável 
concretamente pela instalação, gestão e 
manutenção da infra-estrutura ferroviária, 
incluindo a gestão do tráfego e o controlo-
comando e sinalização; as funções do 
gestor da infra-estrutura de uma rede, ou 
de parte de uma rede, podem ser 
repartidas por diferentes organismos ou 
empresas; 

2) "Gestor da infra-estrutura", qualquer 
entidade ou empresa responsável 
concretamente pela instalação, gestão e 
manutenção da infra-estrutura ferroviária, 
incluindo a gestão do tráfego e o controlo-
comando e sinalização; as funções 
essenciais do gestor da infra-estrutura são: 
o processo de decisão relativo à atribuição 
de canais horários, incluindo a definição 
e a avaliação da disponibilidade e a 
atribuição de canais horários individuais, 
e o processo de decisão relativo à 
tarifação da utilização da infra-estrutura, 
incluindo a determinação e cobrança das 
taxas, bem como os investimentos na 
infra-estrutura; 

Or. en

Alteração 273
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) "Gestor da infra-estrutura", qualquer 
entidade ou empresa responsável 
concretamente pela instalação, gestão e 
manutenção da infra-estrutura ferroviária, 
incluindo a gestão do tráfego e o controlo-
comando e sinalização; as funções do 
gestor da infra-estrutura de uma rede, ou de 
parte de uma rede, podem ser repartidas 
por diferentes organismos ou empresas; 

2) "Gestor da infra-estrutura", qualquer 
entidade ou empresa responsável 
concretamente pela instalação, gestão e 
manutenção da infra-estrutura ferroviária, 
incluindo a gestão do tráfego e o controlo-
comando e sinalização; as funções do 
gestor da infra-estrutura de uma rede, ou de 
parte de uma rede, podem ser repartidas 
por diferentes organismos ou empresas; 
essas funções consistem em: tomada de 
decisões de atribuição de canais horários, 
incluindo quer a definição e avaliação da 
disponibilidade e da atribuição de canais
horários específicos, quer a tomada de 
decisões sobre as taxas de utilização da 
infra-estrutura, incluindo a determinação 
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e cobrança das mesmas, sem prejuízo do 
disposto no artigo 29.º, n.º 1, assim como 
sobre os investimentos em infra-
estruturas;

Or. es

Justificação

Esta alteração segue a orientação da relatora de transferir a definição das funções essenciais 
do Anexo II para a definição da figura do operador da infra-estrutura e introduz a referência 
ao artigo 29.º, n.º 1, sobre a determinação, aplicação e cobrança de taxas, permitindo que 
essas taxas sejam estabelecidas pelo Parlamento Nacional, caso o ordenamento 
constitucional assim o preveja. (Ver alteração  ao artigo 29.º, n.º1)

Alteração 274
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2 A) «Entidade reguladora», qualquer 
entidade que supervisiona, num Estado-
Membro, a correcta aplicação da 
legislação aplicável, que não está de 
forma alguma envolvida no processo 
político, que é totalmente independente 
das empresas, em especial das previstas 
nos n.ºs 1 e 2, e também do Ministério 
competente do mesmo Estado-Membro;

Or. nl

Alteração 275
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) "Independência institucional", a 
separação em duas entidades jurídicas 
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distintas que não pertencem à mesma 
empresa";

Or. en

Alteração 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) «Serviços internacionais de transporte 
de passageiros», os serviços de transporte 
de passageiros em que a composição 
atravessa pelo menos uma fronteira de um 
Estado-Membro e cujo objectivo principal 
é transportar passageiros entre estações 
situadas em Estados-Membros diferentes; a 
composição pode ser aumentada e/ou 
diminuída e as diferentes secções que a 
constituem podem ter proveniências e 
destinos diferentes, desde que todas as 
carruagens atravessem, pelo menos, uma 
fronteira;

5) «Serviços internacionais de transporte 
de passageiros», os serviços de transporte 
de passageiros em que a composição 
atravessa pelo menos uma fronteira de um 
Estado-Membro e cujo objectivo principal 
é transportar passageiros entre estações 
situadas em Estados-Membros diferentes; a 
composição pode ser aumentada e/ou 
diminuída e as diferentes secções que a 
constituem podem ter proveniências e 
destinos diferentes, desde que todas as 
carruagens atravessem, pelo menos, uma 
fronteira; os serviços de transporte
urbanos, suburbanos e regionais
transfronteiriços explorados no contexto 
do Regulamento (CE) n.°1370/2007 não 
são serviços internacionais de transporte
de passageiros;

Or. fr

Justificação

Os serviços de transporte urbanos, suburbanos e regionais transfronteiriços explorados no 
contexto do Regulamento (CE) n. °1370/2007 não devem ser considerados serviços 
internacionais de transporte de passageiros, na medida em que cumprem as mesmas funções 
e respondem às mesmas necessidades locais que outros serviços de transporte urbanos, 
suburbanos e regionais.

Alteração 277
Georges Bach



AM\870642PT.doc 87/195 PE467.166v01-00

PT

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) «Serviços internacionais de transporte 
de passageiros», os serviços de transporte 
de passageiros em que a composição 
atravessa pelo menos uma fronteira de um 
Estado-Membro e cujo objectivo principal 
é transportar passageiros entre estações 
situadas em Estados-Membros diferentes; a 
composição pode ser aumentada e/ou 
diminuída e as diferentes secções que a 
constituem podem ter proveniências e 
destinos diferentes, desde que todas as 
carruagens atravessem, pelo menos, uma 
fronteira;

5) «Serviços internacionais de transporte 
de passageiros», os serviços de transporte 
de passageiros em que a composição 
atravessa pelo menos uma fronteira de um 
Estado-Membro e cujo objectivo principal 
é transportar passageiros entre estações 
situadas em Estados-Membros diferentes; a 
com excepção do transporte regional 
numa região fronteiriça, a composição 
pode ser aumentada e/ou diminuída e as 
diferentes secções que a constituem podem 
ter proveniências e destinos diferentes, 
desde que todas as carruagens atravessem, 
pelo menos, uma fronteira; 

Or. fr

Justificação

O conceito de "região" deve ser interpretado no seu sentido geográfico.

Alteração 278
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) «Serviços urbanos e suburbanos», os 
serviços de transporte destinados a dar 
resposta às necessidades de um centro 
urbano ou de uma aglomeração, bem como 
às necessidades de transporte entre esse 
centro ou essa aglomeração e os 
respectivos subúrbios;

6) «Serviços urbanos e suburbanos», os 
serviços ferroviários explorados noutra 
rede que não os modos baseados em 
sistemas de carris como o metropolitano 
ou os eléctricos destinados a dar resposta 
às necessidades de um centro urbano ou de 
uma aglomeração, bem como às 
necessidades de transporte entre esse 
centro ou essa aglomeração e os 
respectivos subúrbios;

Or. en
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Justificação

Clarificação a fim de identificar as redes ferroviárias correlacionadas e os serviços 
ferroviários interessados que operam nessas redes.

Alteração 279
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7) «Serviços regionais», os serviços de 
transporte destinados a dar resposta às 
necessidades de transporte de uma região;

7) «Serviços regionais», os serviços de 
transporte destinados a dar resposta às 
necessidades de transporte de uma ou de 
várias regiões de um Estado-Membro ou 
de regiões fronteiriças entre dois Estados-
Membros;

Or. fr

Justificação

O conceito de "região" deve ser interpretado no seu sentido geográfico.

Alteração 280
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8) "Trânsito", a travessia do território da 
União sem embarque nem desembarque
de mercadorias e/ou sem embarque nem 
desembarque de passageiros nesse 
território; 

8) "Trânsito", o transporte de mercadorias 
e/ou passageiros com origem e destino 
fora do território da União; 

Or. en
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Alteração 281
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Candidato», uma empresa ferroviária 
e quaisquer outras pessoas singulares ou 
colectivas, tais como autoridades 
competentes ao abrigo do Regulamento 
(CEE) n.º 1370/2007 do Conselho, bem 
como carregadores marítimos, transitários 
e operadores de transportes combinados, 
com um interesse de serviço público ou 
comercial em adquirir capacidade de infra-
estrutura;

12) «Candidato», uma empresa ferroviária 
e quaisquer outras pessoas singulares ou 
colectivas, tais como autoridades 
competentes ao abrigo do Regulamento 
(CEE) n.º 1370/2007 do Conselho, bem 
como carregadores marítimos, transitários 
e operadores de transportes combinados, 
com um interesse de serviço público ou 
comercial em adquirir capacidade de infra-
estrutura, desde que esteja previsto em 
disposições nacionais;

Or. fr

Justificação

Os operadores ferroviários devem ser responsáveis pela organização do seu plano de 
transporte, cabendo aos Estados-Membros a responsabilidade de estabelecer as modalidades 
para a definição dos candidatos autorizados.

Alteração 282
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) "Candidato", uma empresa ferroviária e 
quaisquer outras pessoas singulares ou 
colectivas, tais como autoridades 
competentes ao abrigo do Regulamento 
(CEE) n.º 1370/2007 do Conselho, bem 
como carregadores marítimos, 
transitários e operadores de transporte 
combinados, com um interesse de serviço 
público ou comercial em adquirir 
capacidade de infra-estrutura;

12) "Candidato", uma empresa ferroviária 
licenciada com um interesse de serviço 
público ou comercial em adquirir 
capacidade de infra-estrutura para a 
exploração de serviços ferroviários; 
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Or. en

Justificação

Tendo em conta o conhecimento técnico complexo e especializado que é necessário para 
reservar capacidade e manter simultaneamente a coerência da repartição das capacidades 
da rede evitando qualquer uso indevido ou comércio de vias, o candidato autorizado é uma 
empresa ferroviária licenciada. Qualquer extensão adicional dos potenciais candidatos para 
além de empresas ferroviárias, tais como transitários ou prestadores de serviços de 
encomendas, não é coerente com o disposto no artigo 15.º do Regulamento 913/2010 da 
União Europeia. 

Alteração 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Candidato», uma empresa ferroviária 
e quaisquer outras pessoas singulares ou 
colectivas, tais como autoridades 
competentes ao abrigo do Regulamento 
(CEE) n.º 1370/2007 do Conselho, bem 
como carregadores marítimos, transitários 
e operadores de transportes combinados, 
com um interesse de serviço público ou 
comercial em adquirir capacidade de infra-
estrutura;

12) «Candidato», uma empresa ferroviária 
autorizada e - nos Estados-Membros que 
prevêem tal possibilidade – quaisquer 
outras pessoas singulares ou colectivas, tais 
como autoridades competentes ao abrigo 
do Regulamento (CEE) n.º 1370/2007 do 
Conselho, bem como carregadores 
marítimos, transitários e operadores de 
transportes combinados, com um interesse 
de serviço público ou comercial em 
adquirir capacidade de infra-estrutura, para 
oferecer transporte ferroviário na área em 
causa;

Or. de

Justificação

Consolidação incorrecta. A nova formulação é coerente com a Directiva 2001/14/CE. O 
pedido de traçado de marcha por parte de outras entidades que não empresas ferroviárias 
não leva, de maneira alguma, ao aumento de capacidades. Pelo contrário: apenas se abre a 
porta para o comércio do bem escasso dos caminhos ferroviários. É previsível que tal leve a 
um forte aumento das taxas de utilização da infra-estrutura. Assim, os compradores de bens e 
serviços de utilidade pública teriam de suportar custos mais elevados.

Alteração 284
Georges Bach
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Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) ) «Candidato», uma empresa 
ferroviária e quaisquer outras pessoas 
singulares ou colectivas, tais como 
autoridades competentes ao abrigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1370/2007 do 
Conselho, bem como carregadores 
marítimos, transitários e operadores de 
transportes combinados, com um interesse 
de serviço público ou comercial em 
adquirir capacidade de infra-estrutura;

12) «Candidato», uma empresa ferroviária 
autorizada e - nos Estados-Membros cuja 
legislação nacional prevê tal possibilidade 
– quaisquer outras pessoas singulares ou 
colectivas, tais como autoridades 
competentes ao abrigo do Regulamento 
(CEE) n.º 1370/2007 do Conselho, bem
como carregadores marítimos, transitários 
e operadores de transportes combinados, 
com um interesse de serviço público ou 
comercial em adquirir capacidade de infra-
estrutura, para oferecer transporte 
ferroviário na área em causa;

As disposições do artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Setembro de 2010, relativo à rede 
ferroviária europeia para um transporte 
de mercadorias competitivo 1 aplicam-se 
ao transporte de mercadorias nos 
corredores criados para o efeito.
________________
1 JO L 276 de 20.10.2010, p. 22.

Or. de

Justificação

A legislação actual prevê que sejam os próprios Estados-Membros a decidir se outras 
pessoas singulares ou colectivas podem pedir capacidades de infra-estrutura. A disposição só 
foi generalizada em relação a corredores de transporte de mercadorias criados nos termos 
do Regulamento n.º 913/2010, com condições claras para o caso de estas capacidades não 
serem utilizadas.

Alteração 285
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

12-A) A entidade reguladora é uma 
entidade autónoma e independente 
instituída no seio de cada Estado-Membro 
nas condições estabelecidas no artigo 55.º 
da presente directiva.

Or. fr

Justificação

A concorrência só pode ser um meio para satisfazer as exigências expressas pela sociedade e 
pelos seus representantes, não pode ser um objectivo. A ideia de promoção dos SIG exige 
uma reorientação desses e nesse aspecto as autoridades reguladoras desempenham um papel 
crucial.

Alteração 286
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

21-A) "Instalação essencial", uma 
instalação que satisfaz cumulativamente 
as seguintes condições:
- o operador da instalação detém uma 
posição dominante no respectivo mercado,  
- o operador da instalação de serviço é 
tecnicamente capaz de proporcionar 
acesso, 
- a recusa de acesso à instalação é 
susceptível de eliminar toda a 
concorrência, porque não pode ser 
reproduzida física ou economicamente,
- é indispensável ao funcionamento de 
uma empresa ferroviária igualmente 
eficiente; e
- não há nenhuma justificação objectiva 
para recusar o abastecimento da 
instalação/a prestação de serviços da 
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instalação.
Uma instalação essencial pode ser 
operada por qualquer empresa, seja o 
gestor da infra-estrutura, uma empresa 
ferroviária ou terceiros. 

Or. en

Justificação

A clarificação do termo "instalação essencial" é de interesse para todas as partes envolvidas, 
a fim de evitar futuros problemas de interpretação dessa noção. 

Alteração 287
Mathieu Grosch

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

21-A) "instalação essencial", uma 
instalação que satisfaz cumulativamente 
as seguintes condições: 
- o serviço é indispensável ao operador de 
uma empresa ferroviária, especialmente 
aos novos concorrentes, por forma a 
operar de maneira eficiente; 
- o operador da instalação de serviço tem 
a capacidade e é tecnicamente capaz de 
proporcionar acesso de acordo com as 
condições económicas e sociais 
relacionadas;
- a recusa de acesso à instalação é 
susceptível de eliminar toda a 
concorrência, porque não pode ser 
reproduzida física ou economicamente. 

Or. en

Justificação

A presente definição é uma abordagem equilibrada, porque tem em conta ambos os 
interesses. Por um lado, contribui para uma concorrência leal ao impedir os operadores das 
instalações de discriminar os novos concorrentes negando-lhes recursos essenciais. Por 



PE467.166v01-00 94/195 AM\870642PT.doc

PT

outro lado, as empresas que prestam serviços essenciais não devem ser forçadas a fazer o 
que é simplesmente impossível por questões de capacidade ou de ordem técnica.

Alteração 288
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas ferroviárias cuja 
propriedade seja detida ou controlada, 
directa ou indirectamente, pelos Estados-
Membros sejam dotadas de um estatuto 
autónomo em matéria de gestão, 
administração e controlo administrativo, 
económico e contabilístico interno, por 
força do qual disponham, nomeadamente, 
de um património, um orçamento e uma 
contabilidade separados dos do Estado.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas ferroviárias, 
independentemente da sua propriedade, 
sejam dotadas de um estatuto autónomo em 
matéria de gestão, administração e controlo 
administrativo, económico e contabilístico 
interno, por força do qual disponham, 
nomeadamente, de um património, um 
orçamento e uma contabilidade separados 
dos do gestor da infra-estrutura.

Or. en

Justificação

A obrigação em causa respeitante às empresas ferroviárias tem de ser considerada, 
independentemente do seu regime de propriedade público ou privado e em relação às funções 
e actividades do gestor da infra-estrutura.

Alteração 289
Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O gestor da infra-estrutura é responsável 
pela sua própria gestão, administração e 
controlo interno, no respeito do quadro de 
tarifação e de repartição e das regras 
específicas fixados pelos Estados-

2. O gestor da infra-estrutura é responsável 
pela sua própria gestão, administração e 
controlo interno, o que significa que, 
enquanto empresa autónoma, deve dispor 
em gestão própria de todos os serviços 
empresariais, no respeito do quadro de 
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Membros. tarifação e de repartição e das regras 
específicas fixados pelos Estados-
Membros.

Or. nl

Justificação

Este aditamento tem por objectivo reforçar a independência do gestor da infra-estrutura. Um 
gestor da infra-estrutura deve poder dispor de todos os serviços que uma empresa autónoma 
necessita para poder funcionar bem, incluindo, designadamente, os serviços financeiro, 
jurídico, informático e estratégico.

Alteração 290
Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2 A. O gestor da infra-estrutura gere os 
seus próprios serviços de informática, de 
modo a assegurar a protecção total da 
informação comercial sensível.

Or. nl

Justificação

Para garantir uma verdadeira independência em relação a uma organização central e a 
outras sociedades, é importante que cada gestor da infra-estrutura disponha dos seus 
próprios serviços de TI.

Alteração 291
Dirk Sterckx

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 ter (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar igualmente que tanto as 
empresas ferroviárias, como os gestores 
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das infra-estruturas, que não sejam 
totalmente independentes uns dos outros, 
sejam responsáveis pela própria política 
de pessoal.

Or. nl

Justificação

Uma vez que um gestor da infra-estrutura deve poder tomar decisões independentes, também 
deve ser totalmente responsável pela sua própria política de pessoal. A falta de 
independência total na política de pessoal colocaria em risco essa capacidade.

Alteração 292
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Gestão das empresas ferroviárias segundo
princípios comerciais

Gestão das empresas ferroviárias 

Or. en

Justificação

Ao estabelecer as obrigações de serviço público, não são tidos em conta nem os objectivos 
macroeconómicos mais gerais nem o facto de os serviços de transporte ferroviário e da infra-
estrutura ferroviária fazerem parte do serviço de interesse geral, não estando, portanto, 
limitado à via estreita dos princípios comerciais, aos quais as decisões dos Estados-Membros 
deixam de fazer referência.

Alteração 293
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-membros tomarão as medidas Os Estados-Membros tomarão as medidas 
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necessárias para permitir que as empresas 
ferroviárias adaptem as suas actividades ao 
mercado e as giram sob a 
responsabilidade dos seus órgãos de 
direcção, com vista a prestar serviços 
eficazes e adequados, ao menor custo 
possível em relação à qualidade de serviço 
exigido.

necessárias para permitir que as empresas 
ferroviárias adaptem as suas actividades ao 
mercado e à prestação de serviços de 
transporte ferroviário fiáveis e adequados, 
incluindo a obrigação de serviço público 
no âmbito do transporte ferroviário como 
serviço de interesse público.

Or. en

Justificação

Orientar adequadamente as empresas ferroviárias para o mercado não prejudica 
necessariamente as suas obrigações de prestação de serviço público no âmbito do contrato 
estabelecido com o Estado-Membro em causa.

Alteração 294
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da sua propriedade, 
as empresas ferroviárias devem ser geridas 
segundo os princípios aplicáveis às 
sociedades comerciais. Esta regra aplica-
se igualmente no que diz respeito às 
obrigações de serviço público que lhes 
forem impostas pelos Estados e aos 
contratos de prestação de serviço público 
que celebrem com as autoridades 
competentes do Estado. 

Os conselhos de administração das 
empresas ferroviárias são exclusivamente 
responsáveis pela gestão da empresa e 
devem envidar esforços para atender ao 
interesse dos accionistas, dos empregados 
e aos interesses públicos. 

Or. en

Justificação

Uma vez que se faz referência às funções e tarefas de uma empresa, uma definição mais clara 
deve identificar a responsabilidade do conselho de administração chamado a intervir, à 
semelhança de qualquer outra empresa, no interesse dos accionistas e do público, 
independentemente das formas e orientações exigidas.
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Alteração 295
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas ferroviárias adoptam os 
seus próprios programas de actividade, 
incluindo os planos de investimento e de 
financiamento. Estes programas são 
concebidos tendo como objectivo o 
equilíbrio financeiro das empresas e a 
realização dos demais objectivos de gestão 
técnica, comercial e financeira; devem, 
além disso, indicar os meios de realizar 
esses objectivos.

2. As empresas ferroviárias adoptam os 
seus próprios programas de actividade, 
incluindo os planos de investimento e de 
financiamento.

Or. en

Justificação

De acordo com a clarificação dada no n.º 1, a segunda frase é redundante.

Alteração 296
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas ferroviárias adoptam os 
seus próprios programas de actividade, 
incluindo os planos de investimento e de 
financiamento. Estes programas são 
concebidos tendo como objectivo o 
equilíbrio financeiro das empresas e a 
realização dos demais objectivos de gestão 
técnica, comercial e financeira; devem, 
além disso, indicar os meios de realizar 
esses objectivos.

2. As empresas ferroviárias adoptam os 
seus próprios programas de actividade, 
incluindo os planos de investimento e de 
financiamento. Estes programas são 
concebidos tendo como objectivo alcançar 
o seu equilíbrio financeiro e objectivos de 
gestão técnica, comercial e financeira com 
vista à obtenção da máxima eficácia, 
eficiência e competitividade. Os seus 
orçamentos devem indicar e contemplar os
meios de realizar esses objectivos

Or. es
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Justificação

É necessário definir objectivos para alcançar o equilíbrio financeiro, mas devem ser 
acompanhados de critérios claros para garantir a eficiência, a eficácia e competitividade e a 
melhoria do serviço.

Alteração 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) lançar novas actividades em domínios 
associados à actividade ferroviária.

e) lançar novas actividades em domínios 
associados à actividade ferroviária, sem 
prejuízo das disposições da presente 
directiva;

Or. fr

Justificação

Esta alteração destina-se a evitar que o aparecimento de novas actividades em proveito dos 
gestores da infra-estrutura e das empresas de transporte ferroviário conduza a conflitos com 
as disposições da directiva.

Alteração 298
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o Estado-Membro for proprietário 
ou controlar directa ou indirectamente a 
empresa ferroviária, os seus direitos de 
controlo da gestão não devem exceder os 
que o direito nacional das sociedades 
confere aos accionistas das sociedades 
anónimas. As orientações políticas a que 
se refere o n.º 3, que o Estado pode 
estabelecer para as empresas no quadro 
do exercício do controlo accionista, devem 

Suprimido
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ser unicamente de natureza geral e não 
podem interferir nas decisões da direcção 
em matérias comerciais.

Or. fr

Justificação

A tarefa de definir o estatuto das empresas nacionais deve caber aos Estados-Membros. Além 
do mais, a gestão pública não foi posta em causa pelos erros recentes da gestão privada 
oportunista que provocou a actual crise financeira e económica.

Alteração 299
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o Estado-Membro for proprietário 
ou controlar directa ou indirectamente a 
empresa ferroviária, os seus direitos de 
controlo da gestão não devem exceder os 
que o direito nacional das sociedades 
confere aos accionistas das sociedades 
anónimas. As orientações políticas a que 
se refere o n.º 3, que o Estado pode 
estabelecer para as empresas no quadro 
do exercício do controlo accionista, devem 
ser unicamente de natureza geral e não 
podem interferir nas decisões da direcção 
em matérias comerciais.

Suprimido

Or. en

Justificação

A responsabilidade pertence toda ao conselho de administração que respeitará a vontade dos 
accionistas aplicando as orientações executivas apropriadas.

Alteração 300
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Separação entre a gestão da infra-estrutura 
e a actividade de transporte e entre os 
diferentes tipos de actividade de 
transporte

Separação entre a gestão da infra-estrutura 
e a actividade de transporte

Or. en

Justificação

O objectivo da fusão das três directivas actuais não é acrescentar novos critérios de 
separação para além dos já estabelecidos

Alteração 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Separação das contas Separação efectiva

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa adaptar o título, a fim de prever uma separação "efectiva" (jurídica, 
organizacional e em termos decisórios) do gestor da infra-estrutura e das empresas de 
transporte, elemento essencial da abertura do mercado e da realização de uma verdadeira 
rede ferroviária europeia.

Alteração 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 6 – título
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Texto da Comissão Alteração

Separação das contas Separação transparente das contas

Or. en

Alteração 303
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam elaboradas e publicadas 
separadamente as demonstrações de 
resultados e os balanços relativos, por um 
lado, à actividade de prestação de serviços 
de transporte por empresas ferroviárias e, 
por outro, à actividade de gestão da infra-
estrutura ferroviária. O financiamento pelo 
Estado de uma das actividades não pode 
ser transferido para a outra.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam elaboradas e publicadas 
separadamente as demonstrações de 
resultados e os balanços relativos, por um 
lado, à actividade de prestação de serviços 
de transporte por empresas ferroviárias e, 
por outro, à actividade de gestão da infra-
estrutura ferroviária. O financiamento pelo 
Estado de uma das actividades não pode 
ser transferido para a outra, a menos que 
não estejam relacionados para compensar 
a obrigação de serviço público no âmbito 
dos serviços de transporte enquanto 
serviços de interesse público.

Or. en

Justificação

Essa transferência é admitida mediante autorização expressa e quando uma empresa 
ferroviária tem direito a operar numa rede ferroviária específica a fim de cumprir a 
obrigação de serviço público.

Alteração 304
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam elaboradas e publicadas 
separadamente as demonstrações de 
resultados e os balanços relativos, por um 
lado, à actividade de prestação de serviços 
de transporte por empresas ferroviárias e, 
por outro, à actividade de gestão da infra-
estrutura ferroviária. O financiamento pelo 
Estado de uma das actividades não pode 
ser transferido para a outra.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam elaboradas e publicadas 
separadamente as demonstrações de 
resultados e os balanços relativos, por um 
lado, à actividade de prestação de serviços 
de transporte por empresas ferroviárias e, 
por outro, à actividade de gestão da infra-
estrutura ferroviária. O financiamento de 
uma das actividades pelo Estado e pelas 
taxas de acesso à via não pode ser 
transferido para a outra.

Or. en

Alteração 305
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem, além 
disso, prever que esta separação comporte 
divisões orgânicas distintas dentro da 
mesma empresa ou que a gestão da infra-
estrutura e dos serviços de transporte seja 
assegurada por entidades distintas.

2. Os Estados-Membros podem, além 
disso, prever que esta separação comporte 
divisões orgânicas distintas dentro da 
mesma empresa ou que a gestão da infra-
estrutura e dos serviços de transporte seja 
assegurada por entidades distintas. As 
opções previstas em matéria de separação 
estrutural deverão ter como objectivo 
garantir o desenvolvimento da 
concorrência, a consecução dos 
investimentos e a eficácia da prestação de 
serviços em relação aos custos.

Or. fr

Justificação

Continua a ser possível a existência de diferentes modelos para uma separação estrutural 
entre a gestão das infra-estruturas e a prestação de serviços.
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Alteração 306
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que as receitas provenientes das taxas de 
utilização da infra-estrutura, os 
excedentes provenientes de outras 
actividades comerciais e o financiamento 
estatal do gestor da infra-estrutura não 
sejam transferidos para outra entidade
jurídica. 

Or. en

Justificação

A presente disposição garante que se o gestor da infra-estrutura não for independente de
empresas ferroviárias, esta empresa ferroviária não lucra com a transferência das receitas 
do gestor da infra-estrutura para apoiar outras actividades empresariais, pois isso daria uma 
vantagem competitiva indesejada a esta empresa ferroviária sobre os seus concorrentes e 
conduziria assim à distorção do mercado.

Alteração 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que as receitas provenientes das taxas de 
utilização da infra-estrutura, os 
excedentes provenientes de outras 
actividades comerciais e o financiamento 
estatal do gestor da infra-estrutura não 
sejam transferidos para outra entidade 
jurídica.

Or. en
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Justificação

A presente disposição garante que se o gestor da infra-estrutura não for independente de 
empresas ferroviárias, esta empresa ferroviária não lucra com a transferência das receitas 
do gestor da infra-estrutura para apoiar outras actividades empresariais, pois isso daria uma 
vantagem competitiva indesejada a esta empresa ferroviária sobre os seus concorrentes e 
conduziria assim à distorção do mercado.

Alteração 308
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam elaboradas e publicadas 
separadamente as demonstrações de 
resultados e os balanços relativos à 
prestação, por um lado, de serviços 
ferroviários de transporte de mercadorias e, 
por outro lado, de serviços ferroviários de 
transporte de passageiros. Os 
financiamentos públicos concedidos às 
actividades de prestação de serviço público 
de transporte devem ser apresentados 
separadamente para cada contrato de 
serviço público nas respectivas contas e 
não podem ser transferidos para 
actividades de prestação de outros serviços 
de transporte ou quaisquer outras 
actividades.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam elaboradas e publicadas 
separadamente as demonstrações de 
resultados e os balanços relativos à 
prestação de serviços ferroviários de 
transporte. Os financiamentos públicos 
concedidos às actividades de prestação de 
serviço público de transporte devem ser 
apresentados separadamente para cada 
contrato de serviço público nas respectivas 
contas relacionadas com as actividades da
empresa ferroviária.

Or. en

Justificação

Demasiado descritivo em relação a empresas que poderão cumprir as regras gerais na 
elaboração das suas próprias rubricas orçamentais: transparência, separação de receitas 
comerciais e fluxos de fundos públicos ou privados, constituem prova suficiente para 
demonstrar claramente cada actividade em causa.

Alteração 309
Werner Kuhn
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A contabilidade das diferentes áreas de 
actividade referidas nos n.ºs 1 e 3 deve ser 
mantida de forma a permitir a verificação 
do cumprimento da proibição de transferir 
financiamentos públicos concedidos a uma 
área de actividade para outra área de 
actividade. 

4. A fim de assegurar a total 
transparência dos custos das infra-
estruturas, a contabilidade das diferentes 
áreas de actividade referidas nos n.ºs 1, 2-
A e 3 deve ser mantida de forma a permitir 
a verificação do cumprimento da proibição 
de transferir as receitas provenientes das 
taxas de utilização da infra-estrutura, os 
excedentes de outras actividades 
comerciais e os fundos públicos 
concedidos ao gestor da infra-estrutura 
para outra área de actividade.  

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que o cumprimento da proibição de transferência de receitas 
pelo gestor da infra-estrutura para outras áreas de actividade pode ser controlado. Esta 
proibição assegura que nenhuma empresa ferroviária pode lucrar com uma empresa 
concorrente.

Alteração 310
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A contabilidade das diferentes áreas de 
actividade referidas nos n.ºs 1 e 3 deve ser 
mantida de forma a permitir a verificação 
do cumprimento da proibição de transferir 
financiamentos públicos concedidos a uma 
área de actividade para outra área de 
actividade.

4. A contabilidade das diferentes áreas de 
actividade referidas nos n.ºs 1 e 3 deve ser 
mantida de forma a permitir a verificação 
do cumprimento da proibição de transferir 
financiamentos públicos e taxas de acesso 
à via concedidos a uma área de actividade 
para outra área de actividade. Para esse 
efeito, o gestor da infra-estrutura 
publicará dados relacionados com as suas 
receitas, identificando as que são 
provenientes de fundos públicos e as que 



AM\870642PT.doc 107/195 PE467.166v01-00

PT

provêm de taxas de acesso à via, bem 
como os investimentos efectuados em 
manutenção, renovação da infra-
estrutura e das instalações ferroviárias.

Or. en

Alteração 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A contabilidade das diferentes áreas de 
actividade referidas nos n.ºs 1 e 3 deve ser 
mantida de forma a permitir a verificação 
do cumprimento da proibição de transferir 
financiamentos públicos concedidos a uma 
área de actividade para outra área de 
actividade. 

4. A fim de assegurar a total 
transparência dos custos das
infra-estruturas, a contabilidade das 
diferentes áreas de actividade referidas nos 
n.ºs 1, 2-A e 3 deve ser mantida de forma a 
permitir a verificação do cumprimento da 
proibição de transferir as receitas 
provenientes das taxas de utilização da 
infra-estrutura, os excedentes de outras 
actividades comerciais e os fundos 
públicos concedidos ao gestor da infra-
estrutura para outra área de actividade.  

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que o cumprimento da proibição de transferência de receitas 
pelo gestor da infra-estrutura para outras áreas de actividade pode ser controlado. Esta 
proibição assegura que nenhuma empresa ferroviária pode lucrar com uma empresa 
concorrente.

Alteração 312
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 7 – título
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Texto da Comissão Alteração

Independência das funções essenciais do 
gestor da infra-estrutura

Independência do gestor da infra-estrutura

Or. en

Justificação

Dado que os textos legislativos em vigor tratam apenas da independência entre o gestor da 
infra-estrutura e as empresas ferroviárias, não há necessidade de utilizar um título 
enganador e redundante.

Alteração 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A associação num grupo não 
contraria as disposições deste artigo desde 
que se garanta que as empresas sejam 
independentes do ponto de vista do direito 
das sociedades.

Or. de

Justificação

A formulação actual é pouco clara e permite numerosas interpretações. É necessário 
esclarecer que é admissível uma estrutura de holding, tal como existe actualmente, com todo 
o direito, em vários países da União.

Alteração 314
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que Os Estados-Membros devem assegurar que 
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as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido.

as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura sejam atribuídas a entidades ou 
empresas que não efectuem, elas próprias, 
serviços de transporte ferroviário. 
Independentemente do tipo de estrutura 
organizacional, deve ser demonstrado que 
aquele objectivo foi atingido.

Or. en

Justificação

Elimina-se a referência ao Anexo II porque as funções do gestor da infra-estrutura já estão 
incluídas nas definições.

Alteração 315
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional destas 
entidades ou empresas, deve ser 
demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido. A entidade reguladora zela pela 
correcta aplicação destes princípios de 
acordo com as modalidades definidas no 
artigo 56.º.

Or. fr

Justificação

A entidade reguladora deve verificar o acesso equitativo e não discriminatório às funções 
essenciais.
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Alteração 316
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que 
não efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido. 

A fim de garantir um acesso equitativo e 
não discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária, os Estados-Membros devem 
assegurar que o gestor da infra-estrutura, 
tal como definido no artigo 3.º, n.º 2, é 
independente, pelo menos de acordo com 
os critérios estabelecidos no anexo I-A.  
Independentemente do tipo de estrutura 
organizacional, deve ser demonstrado que 
aquele objectivo foi atingido. 

Or. en

Alteração 317
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido.

No entanto, é fundamental que na gestão 
do tráfego na rede exista uma cooperação 
eficaz entre as empresas ferroviárias e os 
gestores da infra-estrutura.
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Or. en

Alteração 318
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido. Isto não significa que as 
empresas ferroviárias e o gestor da infra-
estrutura não possam trabalhar 
estreitamente nas actividades diárias da 
rede ferroviária de um Estado-Membro.

Or. nl

Alteração 319
Brian Simpson

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que 
não efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 

A fim de garantir um acesso equitativo e 
não discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária, os Estados-Membros devem 
assegurar que o gestor da infra-estrutura, 
tal como definido no artigo 3.º, n.º 2, é 
independente, na sua forma jurídica, 
organização e tomada de decisões pelo 
menos de acordo com os critérios 
estabelecidos no anexo I-A. 
Independentemente do tipo de estrutura 
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atingido. organizacional, deve ser demonstrado que 
aquele objectivo foi atingido.

Or. en

Justificação

O objectivo de independência do gestor da infra-estrutura tem de ser garantido ao assegurar 
as funções essenciais. O Anexo I-A define critérios mínimos de independência que têm de ser 
respeitados.

Alteração 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura sejam atribuídas a entidades ou 
empresas que não efectuem, elas próprias, 
serviços de transporte ferroviário. 
Independentemente do tipo de estrutura 
organizacional, deve ser demonstrado que 
aquele objectivo foi atingido.

Or. it

Justificação

O objectivo desta alteração é transferir a lista das funções essenciais de um gestor da infra-
estrutura do Anexo II para o presente artigo.

Alteração 321
David-Maria Sassoli

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que 
não efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido.

A fim de garantir um acesso equitativo e 
não discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária, os Estados-Membros devem 
assegurar que o gestor da infra-estrutura, 
tal como definido no artigo 3.º, n.º 2, é 
independente, na sua forma jurídica, 
organização e tomada de decisões pelo 
menos de acordo com os critérios 
estabelecidos no anexo I-A. 
Independentemente do tipo de estrutura 
organizacional, deve ser demonstrado que 
aquele objectivo foi atingido.

Or. en

Alteração 322
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não-discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que não 
efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido. Tal não significa que as 
empresas ferroviárias e o operador da 
infra-estrutura não podem cooperar 
estreitamente na gestão do tráfego na 
rede.

Or. en
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Alteração 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as funções determinantes para um acesso 
equitativo e não discriminatório à infra-
estrutura, descritas no anexo II, sejam 
atribuídas a entidades ou empresas que 
não efectuem, elas próprias, serviços de 
transporte ferroviário. Independentemente 
do tipo de estrutura organizacional, deve 
ser demonstrado que aquele objectivo foi 
atingido. 

A fim de garantir um acesso equitativo e 
não discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária, os Estados-Membros devem 
assegurar que o gestor da infra-estrutura, 
tal como definido no artigo 3.º, n.º 2, é 
independente, pelo menos de acordo com 
os critérios estabelecidos no anexo I-A.  
Independentemente do tipo de estrutura 
organizacional, deve ser demonstrado que 
aquele objectivo foi atingido. 

Or. en

Justificação

O objectivo de independência do gestor da infra-estrutura tem de ser garantido ao assegurar 
as funções essenciais. O Anexo I-A define critérios mínimos de independência que têm de ser
respeitados.

Alteração 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Anexo II pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Nos termos do Tratado de Lisboa (artigo 290.º), os actos delegados só podem ser utilizados 
para completar ou alterar certos elementos não essenciais de um acto legislativo. A proposta 
de conceder poder à Comissão para alterar aspectos essenciais da política ferroviária e da 
regulação do sector ferroviário através de actos delegados vai muito para além daquilo que 
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justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 325
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo II pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é necessário incluir num anexo as funções do gestor da infra-estrutura, dado que estas já 
se encontram descritas nas definições.

Alteração 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo II pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

As funções essenciais são as seguintes:

- processo de decisão relativo à atribuição 
de canais horários, incluindo a definição 
e a avaliação da disponibilidade e a 
atribuição de canais horários individuais, 
e
- processo de decisão relativo à tarifação 
da utilização da infra-estrutura, incluindo 
a determinação e cobrança das taxas.

Or. it
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Justificação

O Anexo II é suprimido e a descrição das funções essenciais é incluída no presente artigo.

Alteração 327
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Contudo, os Estados-Membros podem 
atribuir às empresas ferroviárias, ou a 
qualquer outra entidade, a responsabilidade 
de contribuírem para o desenvolvimento da 
infra-estrutura ferroviária, nomeadamente 
através de investimentos, da manutenção e 
do financiamento.

Os Estados-Membros podem atribuir às 
empresas ferroviárias, ou a qualquer outra 
entidade, a responsabilidade de 
contribuírem para o desenvolvimento da 
infra-estrutura ferroviária, nomeadamente 
através de investimentos, da manutenção e 
do financiamento. No entanto, cada 
Estado-Membro continua a ser 
responsável pelo desenvolvimento da sua 
infra-estrutura ferroviária nacional, 
tendo em conta os objectivos gerais da 
União Europeia, como a criação de um 
"espaço ferroviário europeu único", a 
salvaguarda da mobilidade e da co-
modalidade e a redução da poluição 
gerada pelo sector dos transportes.

Or. ro

Justificação

Cada Estado-Membro continua a ser responsável pelo desenvolvimento da sua infra-
estrutura ferroviária nacional, tendo em conta os objectivos gerais da União Europeia, como 
a criação de um "espaço ferroviário europeu único", a salvaguarda da mobilidade e da co-
modalidade e a redução da poluição gerada pelo sector dos transportes.

Alteração 328
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se o gestor da infra-estrutura não for 
independente das empresas ferroviárias, 
no plano jurídico, organizativo e 
decisório, as funções descritas no capítulo 
IV, secções 3 e 4, são desempenhadas, 
respectivamente, por um organismo de 
tarifação e por um organismo de 
repartição independentes, no plano 
jurídico, organizativo e decisório, das 
empresas ferroviárias.

Suprimido

Or. en

Justificação

O objectivo de independência do gestor da infra-estrutura, tal como definido no Anexo I, 
torna redundante a exigência de um organismo específico de tarifação e/ou repartição. O 
Anexo I-A define critérios mínimos de independência que têm de ser respeitados.

Alteração 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o gestor da infra-estrutura não for 
independente das empresas ferroviárias, 
no plano jurídico, organizativo e 
decisório, as funções descritas no capítulo 
IV, secções 3 e 4, são desempenhadas, 
respectivamente, por um organismo de 
tarifação e por um organismo de 
repartição independentes, no plano 
jurídico, organizativo e decisório, das 
empresas ferroviárias.

Suprimido

Or. en

Justificação

O objectivo de independência do gestor da infra-estrutura, tal como definido no Anexo I, 
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torna redundante a exigência de um organismo específico de tarifação e/ou repartição. O 
Anexo I-A define critérios mínimos de independência que têm de ser respeitados.

Alteração 330
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o gestor da infra-estrutura não for 
independente das empresas ferroviárias, no 
plano jurídico, organizativo e decisório, as 
funções descritas no capítulo IV, secções 3 
e 4, são desempenhadas, respectivamente, 
por um organismo de tarifação e por um 
organismo de repartição independentes, no 
plano jurídico, organizativo e decisório, 
das empresas ferroviárias.

2. Se o gestor da infra-estrutura não for 
independente das empresas ferroviárias, no 
plano jurídico, organizativo e decisório, as 
funções relacionadas com a repartição da 
capacidade e a determinação de taxas
descritas no capítulo IV, secções 2 e 3 são 
desempenhadas, respectivamente, por um 
organismo de tarifação e por um organismo 
de repartição independentes, no plano 
jurídico, organizativo e decisório, das 
empresas ferroviárias..

Or. en

Alteração 331
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o gestor da infra-estrutura não for 
independente das empresas ferroviárias, no 
plano jurídico, organizativo e decisório, as 
funções descritas no capítulo IV, secções 3 
e 4, são desempenhadas, respectivamente,
por um organismo de tarifação e por um 
organismo de repartição independentes, no 
plano jurídico, organizativo e decisório, 
das empresas ferroviárias.

2. Se o gestor da infra-estrutura não for 
independente das empresas ferroviárias, no 
plano institucional e jurídico, organizativo 
e decisório, as funções descritas no 
capítulo IV, secções 2 e 3, são 
desempenhadas por um organismo de 
tarifação e por um organismo de repartição 
independentes, no plano institucional e 
jurídico, organizativo e decisório, das 
empresas ferroviárias..
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Or. en

Alteração 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de garantir a independência do 
processo decisório no desempenho das 
funções essenciais no contexto do 
presente número, os Estados-Membros 
devem assegurar que, a partir da data da 
transposição da presente directiva, o 
pessoal responsável pela execução das 
funções essenciais deve: a) ser legal ou 
contratualmente independente de 
qualquer empresa ferroviária ou de uma 
empresa que controle uma ou mais 
empresas ferroviárias, b) estar localizado 
em instalações separadas de qualquer 
empresa ferroviária, ou de uma empresa 
que controle uma ou mais empresas 
ferroviárias, c) estar legal ou 
contratualmente obrigado a respeitar a 
confidencialidade da informação 
relacionada com as suas funções;

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração é introduzir requisitos estruturais vinculativos para o 
gestor da infra-estrutura, a fim de melhorar a transparência para o desempenho das funções 
essenciais.

Alteração 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)



PE467.166v01-00 120/195 AM\870642PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de garantir a independência do 
processo decisório no desempenho das 
funções essenciais no contexto do 
presente número, os Estados-Membros 
devem assegurar que, a partir da data da 
transposição da presente directiva, o 
pessoal responsável pela execução das 
funções essenciais deve ser impedido de 
assumir qualquer cargo numa empresa 
ferroviária ou numa empresa que controle 
uma ou mais empresas ferroviárias, por 
um período de dois anos. 

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração é introduzir requisitos estruturais vinculativos para o 
gestor da infra-estrutura, a fim de melhorar a transparência para o desempenho das funções 
essenciais. 

Alteração 334
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As disposições do capítulo IV, secções 2 
e 3, que respeitem a funções essenciais do 
gestor da infra-estrutura devem entender-
se como aplicáveis ao organismo de 
tarifação ou ao organismo de repartição, 
de acordo com as respectivas 
competências. 

3. Até à data da transposição da presente 
directiva, os Estados-Membros devem 
informar a Comissão sobre o modo como 
as obrigações previstas no anexo I-A
foram aplicadas. A Comissão informa 
seguidamente o Parlamento Europeu e o
Conselho sobre essa aplicação. 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros informarão sobre o modo como transpuseram as disposições do Anexo 
I-A. A Comissão informará o Conselho e o Parlamento sobre esta questão.
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Alteração 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As disposições do capítulo IV, secções 2 
e 3, que respeitem a funções essenciais do 
gestor da infra-estrutura devem entender-
se como aplicáveis ao organismo de 
tarifação ou ao organismo de repartição, 
de acordo com as respectivas 
competências. 

3. Até à data da transposição da presente 
directiva, os Estados-Membros devem 
informar a Comissão sobre o modo como 
as obrigações previstas no anexo I-A
foram aplicadas. A Comissão informa 
seguidamente o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre essa aplicação. 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros informarão sobre o modo como transpuseram as disposições do Anexo 
I-A. A Comissão informará o Conselho e o Parlamento sobre esta questão.

Alteração 336
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se forem necessárias alterações
estruturais para que as organizações 
nacionais estejam em conformidade com 
a presente directiva, todas as 
transferências de trabalhadores deverão 
ser efectuadas no respeito da legislação 
nacional em vigor e das disposições 
regulamentares em matéria de saúde, 
segurança, condições sociais e direitos 
dos trabalhadores, não podendo dar azo a 
qualquer deterioração das condições 
sociais e laborais dos trabalhadores.
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Or. fr

Justificação

Esta disposição rege as transferências de pessoal, as quais deverão respeitar plenamente a 
legislação nacional em matéria de saúde, segurança, condições sociais e laborais e direitos 
dos trabalhadores.

Alteração 337
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma associação no seio de um grupo 
não contradiz o estabelecido no presente 
artigo, desde que se assegure que as 
empresas ou entidades jurídicas são 
independentes no âmbito do direito das 
sociedades.

Or. en

Justificação

Reforço das disposições do artigo, tendo em conta os diferentes modelos de organização 
existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 338
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O pessoal de um gestor da 
infra-estrutura que detenha informação 
comercialmente sensível relativa às 
funções de repartição e de tarifação, não 
pode ser transferido para uma empresa 
ferroviária durante um período de 
inibição de três anos. 
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Or. en

Justificação

A transferência de pessoal detentor de informação comercialmente sensível, relativa às 
funções de repartição e tarifação, para uma empresa ferroviária só deve ser autorizada após 
um período de inibição de três anos.

Alteração 339
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo dos critérios 
estabelecidos no anexo I-A, a 
transferência de pessoal será permitida 
entre os gestores de infra-estruturas e as 
empresas ferroviárias sob a condição de 
que a proibição da transferência de 
informação comercialmente sensível 
relativa às funções essenciais seja 
devidamente respeitada. 
A transferência desse pessoal deve 
respeitar o direito nacional e as 
disposições regulamentares aplicáveis em 
matéria de saúde, segurança, condições 
sociais e direitos dos trabalhadores e não 
deve dar origem a nenhuma deterioração 
das condições sociais e laborais dos 
trabalhadores.  

Or. en

Justificação

A presente disposição aborda a questão da transferência de pessoal. Essas transferências 
devem respeitar integralmente o direito nacional em matéria de saúde, segurança, condições 
sociais e laborais e direitos dos trabalhadores. Deve ser proibida a transferência de 
informação comercialmente sensível.

Alteração 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo dos critérios 
estabelecidos no anexo I-A, a 
transferência de pessoal será permitida 
entre os gestores de infra-estruturas e as 
empresas ferroviárias sob a condição de 
que a proibição da transferência de 
informação comercialmente sensível 
relativa às funções essenciais seja 
devidamente respeitada. 
A transferência desse pessoal deve 
respeitar o direito nacional e as 
disposições regulamentares aplicáveis em 
matéria de saúde, segurança, condições 
sociais e direitos dos trabalhadores e não 
deve dar origem a nenhuma deterioração 
das condições sociais e laborais dos 
trabalhadores.  

Or. en

Justificação

A presente disposição aborda a questão da transferência de pessoal. Essas transferências 
devem respeitar integralmente o direito nacional em matéria de saúde, segurança, condições 
sociais e laborais e direitos dos trabalhadores. Deve ser proibida a transferência de 
informação comercialmente sensível.

Alteração 341
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
desenvolver as respectivas infra-estruturas 
ferroviárias nacionais, tendo em conta, se 
for caso disso, as necessidades globais da 
União. Para o efeito, devem publicar, o 
mais tardar dois anos após a entrada em 

1. Os Estados-Membros devem 
desenvolver as  respectivas infra-estruturas 
ferroviárias nacionais, tendo em conta, se 
for caso disso, as necessidades globais da 
União. Para o efeito, devem publicar, o 
mais tardar dois anos após a entrada em 
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vigor da presente directiva, uma estratégia 
de desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária que vá ao encontro das 
necessidades de mobilidade futuras, 
assente num financiamento são e 
sustentável do sistema ferroviário. Essa 
estratégia deve abarcar um período mínimo 
de cinco anos e deve ser renovável. 

vigor da presente directiva, uma estratégia 
de desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária que vá ao encontro das 
necessidades de mobilidade futuras, 
assente num financiamento são e 
sustentável do sistema ferroviário, que será 
discutida com as administrações locais e 
regionais afectadas e demais partes 
interessadas. Essa estratégia deve abarcar 
um período mínimo de cinco anos e deve 
ser renovável.

Or. es

Justificação

Para uma melhor elaboração dos projectos é necessário incluir a participação das partes 
interessadas. Diz-nos a experiência que a abertura acrescenta valor aos projectos iniciais e
facilita a sua execução posterior.

Alteração 342
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
desenvolver as respectivas infra-estruturas 
ferroviárias nacionais, tendo em conta, se 
for caso disso, as necessidades globais da 
União. Para o efeito, devem publicar, o 
mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, uma estratégia 
de desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária que vá ao encontro das 
necessidades de mobilidade futuras, 
assente num financiamento são e 
sustentável do sistema ferroviário. Essa 
estratégia deve abarcar um período mínimo 
de cinco anos e deve ser renovável. 

(1) Os Estados-Membros devem
desenvolver as respectivas infra-estruturas 
ferroviárias nacionais, tendo em conta, se 
for caso disso, as necessidades globais da 
União. Para o efeito, devem publicar, o 
mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, e depois de 
consultadas todas as partes interessadas e 
em particular os sindicatos, as 
associações sectoriais e os representantes 
dos utentes, uma estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária que vá ao encontro das 
necessidades de mobilidade futuras, 
assente num financiamento são e 
sustentável do sistema ferroviário. Essa 
estratégia deve abarcar um período mínimo 
de dez anos, com objectivos intermédios 
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quinquenais, e deve ser renovável

Or. ro

Justificação

Atendendo à enorme necessidade de investimentos na infra-estrutura ferroviária, a estratégia 
para o desenvolvimento de sistemas ferroviários nacionais deverá abranger um período 
mínimo de 10 anos, com objectivos intermédios quinquenais. Deverão participar na 
elaboração dessa estratégia todas as partes interessadas, especialmente os sindicatos, as 
associações sectoriais e os representantes dos utentes.

Alteração 343
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na observância dos artigos 93.º, 107.º e 
108.º do Tratado, os Estados-Membros 
podem também conceder ao gestor da 
infra-estrutura um financiamento 
proporcional às funções exercidas, à 
dimensão da infra-estrutura e às 
necessidades financeiras, designadamente 
para cobrir novos investimentos. 

2. Sem prejuízo do quadro da tarifação 
previsto nos artigos 31.º e 32.º, e na 
observância dos artigos 93.º, 107.º e 108.º 
do Tratado, os Estados-Membros 
concederão ao gestor da infra-estrutura um 
financiamento proporcional às funções 
exercidas, à dimensão da infra-estrutura e 
às necessidades financeiras, 
designadamente para cobrir novos 
investimentos. 

Or. en

Justificação

Os gestores da infra-estrutura obtêm receitas da cobrança de taxas e de fundos públicos. Por 
conseguinte, sem prejuízo do quadro da tarifação, deve ser claramente indicado que os 
Estados-Membros são responsáveis pelo financiamento das restantes necessidades dos 
gestores da infra-estrutura para garantir o desenvolvimento da infra-estrutura ferroviária. 

Alteração 344
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Na observância dos artigos 93.º, 107.º e 
108.º do Tratado, os Estados-Membros 
podem também conceder ao gestor da 
infra-estrutura um financiamento 
proporcional às funções exercidas, à 
dimensão da infra-estrutura e às 
necessidades financeiras, designadamente 
para cobrir novos investimentos. 

2. Sempre que as receitas não são 
suficientes para cobrir as necessidades de 
financiamento do gestor da infra-
estrutura, sem prejuízo do quadro da 
tarifação prevista nos artigos 31.º e 32.º, 
na observância dos artigos 93.º, 107.º e 
108.º do Tratado, os Estados-Membros
concederão ao gestor da infra-estrutura um 
financiamento proporcional às funções 
exercidas, à dimensão da infra-estrutura e 
às necessidades financeiras, 
designadamente para cobrir novos 
investimentos. 

Or. en

Alteração 345
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na observância dos artigos 93.º, 107.º e 
108.º do Tratado, os Estados-Membros 
podem também conceder ao gestor da 
infra-estrutura um financiamento 
proporcional às funções exercidas, à 
dimensão da infra-estrutura e às 
necessidades financeiras, designadamente 
para cobrir novos investimentos. 

2. Sem prejuízo do quadro da tarifação 
prevista nos artigos 31.º e 32.º, na 
observância dos artigos 93.º, 107.º e 108.º 
do Tratado, os Estados-Membros 
concederão ao gestor da infra-estrutura um 
financiamento proporcional às funções 
exercidas, à dimensão da infra-estrutura e 
às necessidades financeiras, 
designadamente para cobrir novos 
investimentos. 

Or. en

Justificação

A fim de apoiar o desenvolvimento da infra-estrutura ferroviária e assegurar uma estrutura 
financeira sólida para os gestores da infra-estrutura, em conformidade com as políticas de 
transporte escolhidas pelos Estados-Membros, esta clarificação irá também ajudar os 
gestores da infra-estrutura a aplicar correctamente o quadro da tarifação prevista nos 
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artigos 31.º e 32.º.

Alteração 346
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na observância dos artigos 93.º, 107.º e 
108.º do Tratado, os Estados-Membros 
podem também conceder ao gestor da 
infra-estrutura um financiamento 
proporcional às funções exercidas, à 
dimensão da infra-estrutura e às 
necessidades financeiras, designadamente 
para cobrir novos investimentos. 

2. Sempre que as receitas não são 
suficientes para cobrir as necessidades de 
financiamento do gestor da infra-
estrutura, sem prejuízo do quadro da 
tarifação prevista nos artigos 31.º e 32.º, 
na observância dos artigos 93.º, 107.º e 
108.º do Tratado, os Estados-Membros 
concederão ao gestor da infra-estrutura um 
financiamento proporcional às funções 
exercidas, à dimensão da infra-estrutura e 
às necessidades financeiras,
designadamente para cobrir novos 
investimentos. 

Or. en

Alteração 347
Mathieu Grosch

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na observância dos artigos 93.º, 107.º e 
108.º do Tratado, os Estados-Membros 
podem também conceder ao gestor da 
infra-estrutura um financiamento 
proporcional às funções exercidas, à 
dimensão da infra-estrutura e às 
necessidades financeiras, designadamente 
para cobrir novos investimentos. 

2. Na observância dos artigos 93.º, 107.º e 
108.º do Tratado, os Estados-Membros 
concederão ao gestor da infra-estrutura um 
financiamento proporcional às funções 
exercidas, à dimensão da infra-estrutura e 
às necessidades financeiras, 
designadamente para cobrir novos 
investimentos. 

Or. en
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Alteração 348
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 
infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano 
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um 
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 
meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos candidatos antes 
de o plano de exploração ser aprovado. A 
entidade reguladora a que se refere no
artigo 55.° deve emitir um parecer, não 
vinculativo, sobre a adequação do plano 
de exploração à realização de tais 
objectivos.

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 
infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano 
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um 
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 
meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos candidatos e das 
autoridades competentes conforme 
previsto no Regulamento 2007/1370/CE,
numa base não discriminatória, antes de o 
plano de exploração ser aprovado, 
relativamente às condições de acesso e de 
utilização, bem como à natureza, à 
disponibilização e ao desenvolvimento da 
infra-estrutura. A autoridade reguladora a 
que se refere o artigo 55.º deve emitir um 
parecer não vinculativo, indicando se o 
plano de exploração gera discriminações 
entre os candidatos.

Or. fr

Justificação

Em benefício do sector, os candidatos à atribuição das capacidades da infra-estrutura junto 
do gestor da infra-estrutura devem ser consultados relativamente aos elementos do plano de 
exploração respeitantes ao acesso à infra-estrutura, à sua utilização, à sua disponibilização e 
ao seu desenvolvimento. Uma tal consulta deve ser efectuada de forma não discriminatória. A 
entidade reguladora deverá emitir um parecer sobre a eventual existência de discriminação 
entre os candidatos no plano de exploração.



PE467.166v01-00 130/195 AM\870642PT.doc

PT

Alteração 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 
infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano 
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um 
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 
meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos candidatos antes 
de o plano de exploração ser aprovado. A 
entidade reguladora a que se refere no 
artigo 55.° deve emitir um parecer, não 
vinculativo, sobre a adequação do plano de
exploração à realização de tais objectivos..

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 
infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano 
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um 
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 
meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos candidatos antes 
de o plano de exploração ser aprovado. A 
entidade reguladora a que se refere no 
artigo 55.° deve emitir um parecer, não 
vinculativo, sobre a adequação do plano de 
investimento à realização de tais 
objectivos..

Or. fr

Alteração 350
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 
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infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano 
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um 
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 
meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos candidatos antes 
de o plano de exploração ser aprovado. A 
entidade reguladora a que se refere no
artigo 55.° deve emitir um parecer, não 
vinculativo, sobre a adequação do plano 
de exploração à realização de tais 
objectivos.

infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um 
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 
meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos potenciais 
interessados ou dos candidatos existentes 
antes de o plano de exploração ser 
aprovado.

Or. en

Justificação

A consulta tem de ser feita aos candidatos interessados e a entidade reguladora não pode 
complementar os organismos competentes dos Estados-Membros na emissão do parecer, uma 
vez que é um árbitro técnico em caso de litígios.

Alteração 351
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 
infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano 
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um 
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 
infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano 
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 
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meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos candidatos antes 
de o plano de exploração ser aprovado. A 
entidade reguladora a que se refere no 
artigo 55.° deve emitir um parecer, não 
vinculativo, sobre a adequação do plano 
de exploração à realização de tais 
objectivos.

meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos candidatos antes 
de o plano de exploração ser aprovado. A 
entidade reguladora a que se refere no 
artigo 55.° deve controlar a correcta 
aplicação da legislação pertinente.

Or. nl

Justificação

A entidade reguladora deve controlar e não participar no processo de decisão política.

Alteração 352
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 
infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano 
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um 
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 
meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos candidatos antes 
de o plano de exploração ser aprovado. A 
entidade reguladora a que se refere no
artigo 55.° deve emitir um parecer, não 
vinculativo, sobre a adequação do plano 
de exploração à realização de tais 
objectivos.

3. No âmbito da política geral traçada pelo 
Estado, e tendo em conta a estratégia de 
desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária referida no n.º 1, o gestor da 
infra-estrutura deve adoptar um plano de 
exploração que inclua programas 
financeiros e de investimento. Esse plano 
deve ser concebido por forma a garantir 
uma utilização, um fornecimento e um 
desenvolvimento óptimos e eficazes da 
infra-estrutura, sem deixar de assegurar o 
equilíbrio financeiro e de disponibilizar 
meios para a prossecução desses 
objectivos. O gestor da infra-estrutura deve 
assegurar a consulta dos candidatos de 
maneira não discriminatória antes de o 
programa de investimento ser aprovado. A 
entidade reguladora a que se refere no
artigo 55.° deve emitir um parecer, não 
vinculativo, indicando se o programa gera 
discriminação entre os candidatos..
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Or. en

Alteração 353
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em condições normais de actividade e 
ao longo de um período não superior a 
três anos, as contas do gestor da infra-
estrutura apresentem pelo menos um 
equilíbrio entre as receitas provenientes 
das taxas de utilização da infra-estrutura, 
os excedentes provenientes de outras 
actividades comerciais e o financiamento 
estatal, por um lado, e as despesas da 
infra-estrutura, por outro,  incluindo, se 
for caso disso, os adiantamentos do 
Estado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Disposição desnecessária e demasiado prescritiva.

Alteração 354
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em condições normais de actividade e 
ao longo de um período não superior a 
três anos, as contas do gestor da infra-
estrutura apresentem pelo menos um 
equilíbrio entre as receitas provenientes das 
taxas de utilização da infra-estrutura, os 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em condições normais de actividade e 
ao longo de um período razoável, as contas 
do gestor da infra-estrutura apresentem 
pelo menos um equilíbrio entre as receitas 
provenientes das taxas de utilização da 
infra-estrutura, os excedentes provenientes 
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excedentes provenientes de outras 
actividades comerciais e o financiamento 
estatal, por um lado, e as despesas da infra-
estrutura, por outro,  incluindo, se for caso 
disso, os adiantamentos do Estado.

de outras actividades comerciais e o 
financiamento estatal, por um lado, e as 
despesas da infra-estrutura, por outro,  
incluindo, se for caso disso, os 
adiantamentos do Estado.

Or. en

Justificação

O actual texto da Directiva 2001/14/CE é menos prescritivo e deixa aos Estados-Membros a 
responsabilidade de avaliar as contas do gestor da infra-estrutura.

Alteração 355
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em condições normais de actividade e 
ao longo de um período não superior a 
três anos, as contas do gestor da infra-
estrutura apresentem pelo menos um 
equilíbrio entre as receitas provenientes das 
taxas de utilização da infra-estrutura, os 
excedentes provenientes de outras 
actividades comerciais e o financiamento 
estatal, por um lado, e as despesas da infra-
estrutura, por outro, incluindo, se for caso 
disso, os adiantamentos do Estado.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em condições normais de actividade,
as contas do gestor da infra-estrutura não 
apresentam um défice financeiro durante 
mais de dois anos consecutivos e 
apresentem pelo menos um equilíbrio entre 
as receitas provenientes das taxas de 
utilização da infra-estrutura, o 
financiamento privado, os excedentes 
provenientes de outras actividades 
comerciais e o financiamento estatal, por 
um lado, e as despesas da infra-estrutura, 
por outro, incluindo, se for caso disso, os 
adiantamentos do Estado, as taxas de juro 
anuais e o financiamento sustentável de
renovações de activos a longo prazo..

Or. en

Alteração 356
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do eventual objectivo, a 
longo prazo, de cobertura pelo utilizador 
dos custos de infra-estrutura de todos os 
modos de transporte com base numa 
concorrência intermodal equitativa e não-
discriminatória, sempre que o transporte 
ferroviário esteja em condições de 
concorrer com outros modos, no quadro 
da tarifação prevista nos artigos 31.º e 
32.º, os Estados-Membros podem exigir 
ao gestor da infra-estrutura que equilibre 
as suas contas sem beneficiar de 
financiamento estatal.

Suprimido

Or. en

Justificação

Sem nenhum compromisso efectivo assumido em relação aos outros modos de transportes no 
que respeita à cobertura dos custos da infra-estrutura, a referência à "concorrência 
equitativa" não faz sentido.

Alteração 357
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem ser transferidos para o passivo deste 
serviço, até completa amortização, todos os 
empréstimos contraídos pela empresa, 
tanto para o financiamento de 
investimentos como para a cobertura dos 
excedentes das despesas de exploração 
resultantes da actividade de transporte 
ferroviário ou da gestão da infra-estrutura 
ferroviária. As dívidas provenientes de 
actividades de filiais não podem ser tidas 
em conta.

Podem ser transferidos para o passivo deste 
serviço, até completa amortização, todos os 
empréstimos contraídos pela empresa, 
tanto para o financiamento de 
investimentos como para a cobertura dos 
excedentes das despesas de exploração 
resultantes da actividade de transporte 
ferroviário ou da gestão da infra-estrutura 
ferroviária. 
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Or. ro

Justificação

A fim de garantir uma redução transparente do endividamento das empresas ferroviárias, 
devem ser também tidas em consideração as dívidas provenientes das actividades das suas 
filiais.

Alteração 358
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam às dívidas, 
e respectivos juros, incorridas pelas 
empresas após 15 de Março de 2001 ou, 
no caso dos Estados-Membros cuja 
adesão à União ocorreu depois de 15 de 
Março de 2001, após a data da sua 
adesão.

(3) Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam às dívidas, 
e respectivos juros, incorridas pelas 
empresas após a entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. de

Justificação

Continua a ser necessário colocar as empresas ferroviárias numa situação financeira sólida
e libertá-las das dívidas incorridas durante a sua história. Tal não aconteceu em vários 
países, apesar das disposições aprovadas já em 1991 (Directiva 91/440/CEE). Para 
promover, de forma eficaz, o sector ferroviário, é necessário reduzir o seu endividamento. A 
data de 15 de Março de 2001 ou a data de adesão no caso dos novos Estados-Membros é 
demasiado prematura.

Alteração 359
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As empresas ferroviárias abrangidas pela 
presente directiva devem beneficiar do 

As empresas ferroviárias abrangidas pela 
presente directiva devem beneficiar do 
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direito de acesso à infra-estrutura de todos 
os Estados-Membros para a exploração de 
serviços internacionais de transporte de 
passageiros. No decurso de um serviço 
internacional de transporte de 
passageiros, as empresas ferroviárias 
podem embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação situada no 
trajecto internacional, incluindo as 
estações situadas no mesmo Estado-
Membro.

direito de acesso à infra-estrutura de todos 
os Estados-Membros para a exploração de 
serviços internacionais de transporte de 
passageiros. As empresas ferroviárias 
podem embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação situada no 
trajecto, incluindo as estações situadas no 
mesmo Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para incluir a liberalização do mercado nacional de transporte 
de passageiros. Em vez de esperar pela proposta que a Comissão deverá apresentar em 2012, 
devemos incluir já na presente reformulação uma maior abertura à concorrência do mercado 
europeu.

Alteração 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As empresas ferroviárias abrangidas pela 
presente directiva devem beneficiar do 
direito de acesso à infra-estrutura de todos 
os Estados-Membros para a exploração de 
serviços internacionais de transporte de 
passageiros. No decurso de um serviço 
internacional de transporte de 
passageiros, as empresas ferroviárias 
podem embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação situada 
no trajecto internacional, incluindo as 
estações situadas no mesmo Estado-
Membro.

As empresas ferroviárias abrangidas pela 
presente directiva devem beneficiar do 
direito de acesso à infra-estrutura de todos 
os Estados-Membros para a exploração de
serviços internacionais e nacionais de 
transporte de passageiros.

Or. fr
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Justificação

Esta alteração via estender a aplicação da disposição aos serviços nacionais de transporte 
de passageiros.

Alteração 361
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O direito de acesso à infra-estrutura dos 
Estados-Membros para os quais a quota 
de transporte ferroviário internacional de 
passageiros constitui mais de metade do 
volume de passageiros das empresas 
ferroviárias nesse Estado-Membro é 
concedido até 31 de Dezembro de 2011.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para incluir a liberalização do mercado nacional de transporte 
de passageiros. Em vez de esperar pela proposta que a Comissão deverá apresentar em 2012, 
devemos incluir já na presente reformulação uma maior abertura à concorrência do mercado 
europeu.

Alteração 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O direito de acesso à infra-estrutura dos 
Estados-Membros para os quais a quota 
de transporte ferroviário internacional de 
passageiros constitui mais de metade do 
volume de passageiros das empresas 
ferroviárias nesse Estado-Membro é 
concedido até 31 de Dezembro de 2011.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

Esta disposição é obsoleta, dado que a directiva também prevê a abertura dos serviços 
nacionais de transporte de passageiros.

Alteração 363
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O direito de acesso à infra-estrutura dos 
Estados-Membros para os quais a quota de 
transporte ferroviário internacional de 
passageiros constitui mais de metade do 
volume de passageiros das empresas 
ferroviárias nesse Estado-Membro é 
concedido até 31 de Dezembro de 2011.

O direito de acesso à infra-estrutura dos 
Estados-Membros para os quais a quota de 
transporte ferroviário internacional de 
passageiros constitui mais de metade do 
volume de passageiros das empresas 
ferroviárias nesse Estado-Membro é 
concedido o mais tardar no prazo de seis 
meses a contar da data de publicação da 
presente directiva.

Or. ro

Justificação

Importa que os prazos fixados na directiva sejam realistas e tenham em conta o tempo 
necessário para a sua adopção e publicação no Jornal Oficial da UE.

Alteração 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A pedido das autoridades competentes 
pertinentes ou das empresas ferroviárias 
interessadas, a entidade ou entidades 
reguladoras competentes a que se refere o 
artigo 55.° devem determinar se o 

Suprimido
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objectivo principal do serviço é o 
transporte de passageiros entre estações 
situadas em Estados-Membros diferentes.

Or. fr

Justificação

Esta disposição é supérflua, dado que a directiva prevê a abertura dos serviços nacionais de 
transporte à concorrência.

Alteração 365
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A pedido das autoridades competentes 
pertinentes ou das empresas ferroviárias 
interessadas, a entidade ou entidades 
reguladoras competentes a que se refere o 
artigo 55.° devem determinar se o 
objectivo principal do serviço é o 
transporte de passageiros entre estações 
situadas em Estados-Membros diferentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições de acesso à infra-estrutura 
ferroviária não deverão, em circunstância 
alguma, obstar a que os passageiros 
obtenham informação ou adquiram um 
bilhete para se deslocarem de uma 
localidade para outra, independentemente 
do número de operadores de transporte 
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ferroviário que prestam serviços de 
transporte de passageiros, totais ou 
parciais, entre essas duas localidades.

Or. ro

Justificação

As condições de acesso à infra-estrutura ferroviária não deverão, em circunstância alguma, 
obstar a que os passageiros obtenham informação ou adquiram um bilhete para se 
deslocarem de uma localidade para outra, independentemente do número de operadores de 
transporte ferroviário que prestam serviços de transporte de passageiros, totais ou parciais, 
entre essas duas localidades.

Alteração 367
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que especifiquem o 
procedimento e os critérios a adoptar para 
efeitos da aplicação do presente número. 
Essas medidas, que se destinam a 
assegurar a aplicação da presente 
directiva em condições uniformes, devem 
ser adoptadas como actos de execução, em 
conformidade com o artigo 63.°, n.º 3.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Não se deve dotar a Comissão de meios inadequados para tratar das questões ferroviárias 
nacionais.

Alteração 368
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que especifiquem o 
procedimento e os critérios a adoptar para 
efeitos da aplicação do presente número. 
Essas medidas, que se destinam a 
assegurar a aplicação da presente 
directiva em condições uniformes, devem 
ser adoptadas como actos de execução, em 
conformidade com o artigo 63.°, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 369
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que especifiquem o 
procedimento e os critérios a adoptar para 
efeitos da aplicação do presente número. 
Essas medidas, que se destinam a 
assegurar a aplicação da presente 
directiva em condições uniformes, devem 
ser adoptadas como actos de execução, em 
conformidade com o artigo 63.°, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

As medidas e critérios actualizados para aplicar a presente directiva devem ser adoptados no 
âmbito do processo de co-decisão.

Alteração 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafos 4-A e 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Além disso, no prazo de 12 meses a contar 
da data de entrada em vigor da presente 
directiva, será concedido às empresas 
ferroviárias abrangidas pelo seu âmbito 
de aplicação, em condições equitativas, 
não discriminatórias e transparentes, o 
acesso à infra-estrutura em todos os 
Estados-Membros para que possam 
explorar todos os tipos de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, sem 
prejuízo dos contratos de serviço público 
já existentes, os quais continuarão a ser 
válidos até à respectiva data de expiração.
As disposições deste número não exigem 
que os Estados-Membros concedam, antes 
do fim do referido período de 12 meses a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente directiva, um direito de acesso 
para efeitos de exploração de serviços de 
transporte nacionais de passageiros a 
empresas ferroviárias e a empresas 
directa ou indirectamente controladas por 
elas que se encontrem licenciadas num
Estado-Membro em que não sejam 
concedidos direitos de acesso de natureza 
similar.

Or. it

Justificação

A nível europeu, o sector do transporte ferroviário é um dos poucos sectores em que o 
mercado único ainda não foi concluído. Daí a necessidade de concluir a abertura do 
mercado com a liberalização do transporte ferroviário nacional. Durante o período de
transição até à realização completa do mercado único é necessário prever uma cláusula de 
reciprocidade que proteja os mercados já liberalizados.

Alteração 371
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem limitar o 
direito de acesso previsto no artigo 10.º nos 
serviços entre um local de partida e um 
local de destino que sejam objecto de um 
ou vários contratos de serviço público nos 
termos da legislação da União em vigor. 
Tal limitação não pode criar restrições ao 
direito de embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação situada no 
trajecto de um serviço internacional, 
nomeadamente em estações situadas no 
mesmo Estado-Membro, salvo se o 
exercício desse direito comprometer o 
equilíbrio económico de um contrato de 
serviço público.

1. Os Estados-Membros podem limitar o 
direito de acesso previsto no artigo 10.º nos 
serviços entre um local de partida e um 
local de destino que sejam objecto de um 
ou vários contratos de serviço público nos 
termos da legislação da União em vigor. 
Tal limitação não pode criar restrições ao 
direito de embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação situada no 
trajecto de um serviço internacional, 
nomeadamente em estações situadas no 
mesmo Estado-Membro, salvo se o 
exercício desse direito comprometer o
esquema geral de um contrato de serviço 
público.

Or. fr

Justificação

Deve ser dada a prioridade de escolha a favor dos Serviços de Interesse Geral  (SIG).

Alteração 372
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem limitar o 
direito de acesso previsto no artigo 10.º nos 
serviços entre um local de partida e um 
local de destino que sejam objecto de um 
ou vários contratos de serviço público nos 
termos da legislação da União em vigor. 
Tal limitação não pode criar restrições ao 
direito de embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação situada 
no trajecto de um serviço internacional,
nomeadamente em estações situadas no 
mesmo Estado-Membro, salvo se o 
exercício desse direito comprometer o 

1. Os Estados-Membros podem limitar o 
direito de acesso previsto no artigo 10.º nos 
serviços entre um local de partida e um 
local de destino que sejam objecto de um 
ou vários contratos de serviço público nos 
termos da legislação da União em vigor. 
Tal limitação não pode criar restrições ao 
direito de embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação, 
nomeadamente em estações situadas no 
mesmo Estado-Membro, salvo se o 
exercício desse direito comprometer o 
equilíbrio económico de um contrato de 
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equilíbrio económico de um contrato de 
serviço público.

serviço público.

Or. en

Alteração 373
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem limitar o 
direito de acesso previsto no artigo 10.º nos 
serviços entre um local de partida e um 
local de destino que sejam objecto de um 
ou vários contratos de serviço público nos 
termos da legislação da União em vigor. 
Tal limitação não pode criar restrições ao 
direito de embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação situada no 
trajecto de um serviço internacional, 
nomeadamente em estações situadas no 
mesmo Estado-Membro, salvo se o 
exercício desse direito comprometer o 
equilíbrio económico de um contrato de 
serviço público.

1. Os Estados-Membros ou as autoridades 
locais competentes interessadas que 
estipulam um contrato de serviço público,
podem limitar o direito de acesso previsto 
no artigo 10.º nos serviços entre um local 
de partida e um local de destino que sejam 
objecto de um ou vários contratos de 
serviço público nos termos da legislação da 
União em vigor. Tal limitação não pode 
criar restrições ao direito de embarcar e 
desembarcar passageiros em qualquer 
estação situada no trajecto de um serviço 
internacional, nomeadamente em estações 
situadas no mesmo Estado-Membro, salvo 
se o exercício desse direito comprometer o 
equilíbrio socioeconómico e os objectivos
de política de coesão estipulados num
contrato de serviço público.

Or. en

Justificação

A política de coesão social e os objectivos conexos em matéria de transportes estipulados 
num contrato de serviço público deverão ser tidos em consideração no momento de decidir 
sobre o direito de acesso ou de embarque de passageiros.

Alteração 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza
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Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem limitar o 
direito de acesso previsto no artigo 10.º nos 
serviços entre um local de partida e um 
local de destino que sejam objecto de um 
ou vários contratos de serviço público nos 
termos da legislação da União em vigor. 
Tal limitação não pode criar restrições ao 
direito de embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação situada no 
trajecto de um serviço internacional, 
nomeadamente em estações situadas no 
mesmo Estado-Membro, salvo se o 
exercício desse direito comprometer o 
equilíbrio económico de um contrato de 
serviço público.

1. Os Estados-Membros podem limitar o 
direito de acesso previsto no artigo 10.º nos 
serviços entre um local de partida e um 
local de destino que sejam objecto de um 
ou vários contratos de serviço público nos 
termos da legislação da União em vigor. 
Tal limitação não pode criar restrições ao 
direito de embarcar e desembarcar 
passageiros em qualquer estação situada no 
trajecto de um serviço internacional, 
nomeadamente em estações situadas no 
mesmo Estado-Membro ou ao longo do 
trajecto de um serviço nacional, salvo se o 
exercício desse direito comprometer o 
equilíbrio económico dos serviços que são 
objecto de um contrato de serviço público.

Or. it

Alteração 375
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) As condições de acesso à 
infra-estrutura ferroviária não deverão 
impossibilitar os passageiros de obterem 
informação ou adquirirem um bilhete 
para se deslocarem de uma localidade 
para outra, independentemente do 
número de operadores de transporte 
ferroviário que prestam serviços de 
transporte de passageiros, totais ou 
parciais, entre essas duas localidades.

Or. ro
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Justificação

As condições de acesso à infra-estrutura ferroviária não deverão impossibilitar os 
passageiros de obterem informação ou adquirirem um bilhete para se deslocarem de uma 
localidade para outra, independentemente do número de operadores de transporte ferroviário 
que prestam serviços de transporte de passageiros, totais ou parciais, entre essas duas 
localidades.

Alteração 376
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os riscos para o equilíbrio económico de 
um contrato de serviço público são 
determinados pela entidade ou entidades
reguladoras relevantes, a que se refere o 
artigo 55.º , após uma análise económica 
objectiva, baseada em critérios pré-
definidos, a pedido:

Os riscos para o esquema geral de um 
contrato de serviço público são 
determinados pela autoridade ou 
autoridades reguladoras relevantes, a que 
se refere o artigo 55.º , após uma análise 
económica objectiva, baseada em critérios 
pré-definidos, a pedido::

Or. fr

Justificação

Deve ser dada prioridade de escolha a favor dos Serviços de Interesse Geral (SIG) e devem 
ser dados poderes de intervenção aos representantes dos utentes e dos trabalhadores.

Alteração 377
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os riscos para o equilíbrio económico de 
um contrato de serviço público são 
determinados pela entidade ou entidades 
reguladoras relevantes, a que se refere o 
artigo 55.º, após uma análise económica 
objectiva, baseada em critérios pré-

A entidade ou entidades reguladoras 
relevantes a que se refere o artigo 55.º, 
podem ser chamadas a tomar uma 
decisão, em caso de litígio sobre a decisão 
adoptada pela autoridade, nos termos do 
n.º 1, com base numa análise económica 
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definidos, a pedido: objectiva, assente em critérios pré-
definidos, e a pedido: 

Or. en

Justificação

A entidade reguladora é chamada a intervir apenas em caso de litígios.

Alteração 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os riscos para o equilíbrio económico de
um contrato de serviço público são 
determinados pela entidade ou entidades 
reguladoras relevantes, a que se refere o 
artigo 55.º , após uma análise económica 
objectiva, baseada em critérios pré-
definidos, a pedido:

Os riscos para o equilíbrio económico dos 
serviços abrangidos por um contrato de 
serviço público são determinados pela 
entidade ou entidades reguladoras 
relevantes, a que se refere o artigo 55.º , 
após uma análise económica objectiva, 
baseada em critérios pré-definidos, a 
pedido:

Or. it

Alteração 379
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) de associações representativas dos 
utentes e dos trabalhadores.

Or. fr

Justificação

Deve ser dada prioridade de escolha a favor dos Serviços de Interesse Geral (SIG) e devem 
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ser dados poderes de intervenção aos representantes dos utentes e dos trabalhadores.

Alteração 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes e as empresas 
ferroviárias que prestam os serviços 
públicos fornecem à entidade ou entidades 
reguladoras relevantes as informações de 
que estas possam razoavelmente necessitar 
para tomar uma decisão. A entidade 
reguladora analisa as informações 
fornecidas, consultando, se necessário, 
todas as partes relevantes e informa-as da 
sua decisão fundamentada num prazo 
razoável pré-estabelecido que não pode 
exceder dois meses a contar da data de 
recepção de todas as informações 
pertinentes.

As autoridades competentes e as empresas 
ferroviárias que prestam os serviços 
públicos fornecem à entidade ou entidades 
reguladoras relevantes as informações de 
que estas possam razoavelmente necessitar 
para tomar uma decisão. A entidade 
reguladora analisa as informações 
fornecidas, consultando, se necessário, 
todas as partes relevantes e informa-as da 
sua decisão fundamentada num prazo 
razoável pré-estabelecido que não pode 
exceder vinte dias úteis a contar da data de 
recepção do pedido.

Or. en

Justificação

É fundamental que as empresas ferroviárias recebem em tempo oportuno as decisões sobre o 
as suas candidaturas e os seus pedidos de arbitragem.

Alteração 381
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes e as empresas 
ferroviárias que prestam os serviços 
públicos fornecem à entidade ou entidades 
reguladoras relevantes as informações de 
que estas possam razoavelmente necessitar 

As autoridades competentes e as empresas 
ferroviárias que prestam os serviços 
públicos fornecem à entidade ou entidades 
reguladoras relevantes as informações de 
que estas possam razoavelmente necessitar 
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para tomar uma decisão. A entidade 
reguladora analisa as informações 
fornecidas, consultando, se necessário, 
todas as partes relevantes e informa-as da 
sua decisão fundamentada num prazo 
razoável pré-estabelecido que não pode 
exceder dois meses a contar da data de 
recepção de todas as informações 
pertinentes.

para tomar uma decisão. A entidade 
reguladora analisa as informações 
fornecidas, consultando, se necessário, 
todas as partes relevantes e informa-as da 
sua decisão fundamentada num prazo de 
duas semanas a contar da data de recepção 
de todas as informações pertinentes.

Or. en

Justificação

O prazo de duas semanas deverá ser a nossa meta óptima.

Alteração 382
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes e as empresas 
ferroviárias que prestam os serviços 
públicos fornecem à entidade ou entidades 
reguladoras relevantes as informações de 
que estas possam razoavelmente necessitar 
para tomar uma decisão. A entidade 
reguladora analisa as informações 
fornecidas, consultando, se necessário, 
todas as partes relevantes e informa-as da 
sua decisão fundamentada num prazo 
razoável pré-estabelecido que não pode 
exceder dois meses a contar da data de 
recepção de todas as informações 
pertinentes.

As autoridades competentes e as empresas 
ferroviárias que prestam os serviços 
públicos fornecem à entidade ou entidades 
reguladoras relevantes as informações de 
que estas possam razoavelmente necessitar 
para tomar uma decisão. A entidade 
reguladora analisa as informações 
fornecidas, consultando, se necessário, 
todas as partes relevantes e informa-as da 
sua decisão fundamentada num prazo 
razoável pré-estabelecido que não pode 
exceder um mês a contar da data de 
recepção de todas as informações 
pertinentes.

Or. de

Justificação

O prazo em que uma entidade reguladora toma as suas decisões constitui um critério 
essencial da sua eficácia. Por isso, as decisões e, se necessário, as medidas correctivas 
devem ser tomadas no prazo de um mês.
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Alteração 383
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes e as empresas 
ferroviárias que prestam os serviços 
públicos fornecem à entidade ou entidades 
reguladoras relevantes as informações de 
que estas possam razoavelmente 
necessitar para tomar uma decisão. A 
entidade reguladora analisa as informações 
fornecidas, consultando, se necessário, 
todas as partes relevantes e informa-as da 
sua decisão fundamentada num prazo 
razoável pré-estabelecido que não pode 
exceder dois meses a contar da data de 
recepção de todas as informações 
pertinentes.

As autoridades competentes e as empresas 
ferroviárias que prestam os serviços 
públicos fornecem à entidade ou entidades 
reguladoras relevantes todas as 
informações de que necessitam para
poderem tomar uma decisão. A entidade 
reguladora analisa as informações 
fornecidas, consultando, se necessário, 
todas as partes relevantes e informa-as da 
sua decisão fundamentada num prazo 
razoável pré-estabelecido que não pode 
exceder dois meses a contar da data de 
recepção de todas as informações 
pertinentes.

Or. es

Justificação

É necessário dispor de toda a informação para tomar a decisão correcta.

Alteração 384
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que especifiquem o 
procedimento e os critérios a adoptar para 
efeitos da aplicação dos n.ºs 1, 2 e 3. 
Essas medidas, que se destinam a 
assegurar a aplicação da presente 
directiva em condições uniformes, devem 
ser adoptadas como actos de execução, em 

Suprimido
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conformidade com o artigo 63.°, n.º 3.

Or. fr

Justificação

Não se deve dotar a Comissão de meios inadequados para tratar as questões ferroviárias 
nacionais.

Alteração 385
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que especifiquem o 
procedimento e os critérios a adoptar para 
efeitos da aplicação dos n.ºs 1, 2 e 3. 
Essas medidas, que se destinam a 
assegurar a aplicação da presente 
directiva em condições uniformes, devem 
ser adoptadas como actos de execução, em 
conformidade com o artigo 63.°, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

As medidas e critérios actualizados deverão ser adoptados no âmbito do processo de co-
decisão.

Alteração 386
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5.  Os Estados-Membros podem também 
limitar o direito de embarque e 
desembarque de passageiros em estações 

5. Os Estados-Membros podem também 
limitar o direito de embarque e 
desembarque de passageiros em estações 
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do mesmo Estado-Membro no trajecto de 
um serviço internacional de passageiros
caso tenham sido concedidos direitos 
exclusivos de transporte de passageiros 
entre essas estações ao abrigo de um 
contrato de concessão adjudicado antes de 
4 de Dezembro de 2007, com base num 
concurso público justo e aberto à 
concorrência e em conformidade com os 
princípios aplicáveis do direito da União. 
Esta limitação pode continuar a aplicar-se 
durante a validade inicial do contrato ou 
durante quinze anos, consoante o período 
mais curto.

do mesmo Estado-Membro caso tenham 
sido concedidos direitos exclusivos de 
transporte de passageiros entre essas 
estações ao abrigo de um contrato de 
concessão adjudicado antes de 4 de 
Dezembro de 2007, com base num 
concurso público justo e aberto à 
concorrência e em conformidade com os 
princípios aplicáveis do direito da União. 
Esta limitação pode continuar a aplicar-se 
durante a validade inicial do contrato ou 
durante quinze anos, consoante o período 
mais curto.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para incluir a liberalização do mercado nacional de transporte 
de passageiros. Em vez de esperar pela proposta que a Comissão deverá apresentar em 2012, 
devemos incluir já na presente reformulação uma maior abertura à concorrência do mercado 
europeu.

Alteração 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem também 
limitar o direito de embarque e 
desembarque de passageiros em estações 
do mesmo Estado-Membro no trajecto de 
um serviço internacional de passageiros 
caso tenham sido concedidos direitos 
exclusivos de transporte de passageiros 
entre essas estações ao abrigo de um 
contrato de concessão adjudicado antes de 
4 de Dezembro de 2007, com base num 
concurso público justo e aberto à 
concorrência e em conformidade com os 
princípios aplicáveis do direito da União. 
Esta limitação pode continuar a aplicar-se 

5. Os Estados-Membros podem também 
limitar o direito de embarque e 
desembarque de passageiros em estações 
do mesmo Estado-Membro no trajecto de 
um serviço internacional e/ou nacional de 
passageiros caso tenham sido concedidos 
direitos exclusivos de transporte de 
passageiros entre essas estações ao abrigo 
de um contrato de concessão adjudicado 
antes de 4 de Dezembro de 2007, com base 
num concurso público justo e aberto à 
concorrência e em conformidade com os 
princípios aplicáveis do direito da União. 
Esta limitação pode continuar a aplicar-se 
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durante a validade inicial do contrato ou 
durante quinze anos, consoante o período 
mais curto.

durante a validade inicial do contrato ou 
durante quinze anos, consoante o período 
mais curto.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa estender o campo de aplicação desta disposição aos serviços nacionais de 
transporte de passageiros.

Alteração 388
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão encarregará a Agência 
Ferroviária Europeia de efectuar uma 
análise comparativa sobre a fixação do 
montante das taxas nos Estados-
Membros, a fim de obter um método de 
cálculo uniforme para esse efeito.

Or. nl

Alteração 389
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas ferroviárias têm direito, 
numa base não-discriminatória, ao pacote 
mínimo de acesso previsto no anexo III, 
ponto 1.

1. Os gestores da infra-estrutura 
fornecem às empresas ferroviárias, numa 
base não-discriminatória, o pacote mínimo 
de acesso previsto no anexo III, ponto 1.

Or. en
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Alteração 390
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas ferroviárias têm direito, 
numa base não-discriminatória, ao pacote 
mínimo de acesso previsto no anexo III, 
ponto 1.

1. Os gestores da infra-estrutura 
fornecem às empresas ferroviárias, numa 
base não-discriminatória, o pacote mínimo 
de acesso previsto no anexo III.

Or. en

Justificação

Clarificação valiosa do texto para sublinhar que o primeiro passo da concessão de acesso é 
da responsabilidade do gestor da infra-estrutura.

Alteração 391
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas ferroviárias têm direito,
numa base não-discriminatória, ao pacote 
mínimo de acesso previsto no anexo III, 
ponto 1.

1. Os gestores da infra-estrutura 
fornecem às empresas ferroviárias, numa 
base não-discriminatória, o pacote mínimo 
de acesso previsto no anexo III, ponto 1.

Or. en

Alteração 392
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas ferroviárias têm direito, 
numa base não-discriminatória, ao pacote 

1. Os gestores da infra-estrutura 
fornecem às empresas ferroviárias, numa 
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mínimo de acesso previsto no anexo III, 
ponto 1.

base não-discriminatória, o pacote mínimo 
de acesso previsto no anexo III, ponto 1.

Or. de

Alteração 393
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviço de 
modo não discriminatório.

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviço de 
modo não discriminatório e os pedidos de 
empresas de transporte ferroviário só 
podem ser recusados quando existam 
alternativas viáveis em condições normais 
de mercado. Se os serviços não forem 
prestados por um gestor da infra-
estrutura, o fornecedor da «infra-
estrutura principal» envidará todos os 
esforços razoáveis para facilitar a 
prestação desses serviços.

Or. fr

Justificação

Esta alteração mantém as obrigações dos operadores de instalações de serviço enquanto se 
aguarda a decisão do Tribunal de Justiça Europeu sobre uma consulta da Comissão.

Alteração 394
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviço de 

As vias de acesso aos serviços
especificados no anexo III, ponto 2, assim 
como a sua utilização devem ser 
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modo não discriminatório. fornecidas por todos os operadores de 
instalações de serviço de modo não 
discriminatório, na medida em que esses 
serviços sejam considerados como 
instalações essenciais tal como definidas 
no artigo 3.º, n.º 21-A (novo).

Or. fr

Justificação

O acesso às vias para utilização de instalações essenciais deve ser garantido de modo não 
discriminatório.

Alteração 395
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviço de 
modo não discriminatório.

Os operadores de instalações de serviços 
devem fornecer às empresas ferroviárias 
os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
de modo não discriminatório sob a 
supervisão da entidade reguladora.

Or. en

Alteração 396
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviços de 
modo não discriminatório. 

Os operadores ferroviários que oferecem 
as instalações de serviços referidas no 
anexo III às empresas ferroviárias podem 
ter a sua actividade controlada pela 
entidade reguladora, a fim de evitar 
conflitos ou atrasos excessivos; para 
garantir a total transparência e o acesso 
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equitativo às suas instalações, o operador 
de transporte ferroviário em causa, 
independentemente da sua propriedade ou 
de pertencer a um grupo ferroviário 
integrado, terá de apresentar uma 
contabilidade separada para cada 
instalação de serviço oferecida. 

Or. en

Justificação

O acesso e a disponibilidade das instalações de serviço são essenciais ao funcionamento das 
empresas ferroviárias e, a fim de assegurar a transparência, os prestadores de serviço de 
transporte ferroviário, independentemente da sua propriedade, têm de apresentar uma 
contabilidade separada, sem prejuízo da sua pertença a um grupo integrado.

Alteração 397
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviços de 
modo não discriminatório. 

Os operadores de instalações de serviço 
devem fornecer às empresas ferroviárias 
os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
de modo não discriminatório, sob a 
supervisão da entidade reguladora.  

Or. en

Alteração 398
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviço de 

Os serviços referidos no Anexo III, ponto 
2, devem ser fornecidos por operadores de 
instalações de serviço de modo não 
discriminatório em relação às empresas 
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modo não discriminatório. ferroviárias sob supervisão da entidade 
reguladora.

Or. de

Alteração 399
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviço de 
modo não discriminatório.

As vias de acesso aos serviços referidos no 
anexo III, ponto 2, e a sua utilização 
devem ser fornecidas por todos os 
operadores de instalações de serviço de 
modo não discriminatório.

Or. en

Alteração 400
Mathieu Grosch

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviço de 
modo não discriminatório.

Os serviços referidos no anexo III, ponto 2, 
devem ser fornecidos por todos os 
operadores de instalações de serviço de 
modo não discriminatório, desde que estas 
sejam instalações essenciais na acepção 
do artigo 3.º, n.º 21-A, (novo).

Or. en

Alteração 401
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 
que também exerce a actividade e tem 
uma posição dominante em, pelo menos, 
um dos mercados de serviços de 
transporte ferroviário para os quais a 
instalação é utilizada, o operador da 
instalação de serviço deve estar 
organizado de modo a ser independente, 
no plano jurídico, organizativo e 
decisório, dessa entidade ou empresa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Redundante de acordo com a disposição do n.º 2, primeiro parágrafo.

Alteração 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 
que também exerce a actividade e tem 
uma posição dominante em, pelo menos, 
um dos mercados de serviços de 
transporte ferroviário para os quais a 
instalação é utilizada, o operador da 
instalação de serviço deve estar 
organizado de modo a ser independente, 
no plano jurídico, organizativo e 
decisório, dessa entidade ou empresa.

Os operadores de uma instalação de 
serviço devem manter contas separadas 
para cada categoria de instalações de 
serviço referidas no anexo III, ponto 2.

Or. en
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Alteração 403
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 
que também exerce a actividade e tem uma 
posição dominante em, pelo menos, um 
dos mercados de serviços de transporte 
ferroviário para os quais a instalação é 
utilizada, o operador da instalação de 
serviço deve estar organizado de modo a 
ser independente, no plano jurídico, 
organizativo e decisório, dessa entidade 
ou empresa.

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 
que também exerce a actividade e tem uma 
posição dominante em, pelo menos, um 
dos mercados de serviços de transporte 
ferroviário para os quais a instalação é 
utilizada, o operador da instalação de 
serviço deve estar organizado de modo a 
garantir a plena transparência e a
ausência de discriminação no acesso  e na 
utilização dos serviços. Uma tal 
independência não deve implicar a 
criação de um organismo distinto para a 
instalação do serviço. A entidade 
reguladora nacional competente exercerá 
o controlo das condições de acesso.

Or. fr

Justificação

A separação completa dos serviços de transporte não terá como consequência uma 
concorrência equitativa entre as actividades. Uma tal separação implicará encargos 
organizacionais adicionais, um aumento da burocracia e um acréscimo de encargos 
administrativos. As competências das entidades reguladoras nacionais respectivas devem ser 
reforçadas para que as mesmas possam certificar-se de que as decisões são tomadas de 
forma transparentes e sem práticas discriminatórias.

Alteração 404
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 
que também exerce a actividade e tem 
uma posição dominante em, pelo menos, 
um dos mercados de serviços de 

A fim de garantir um acesso totalmente 
transparente e não discriminatório às 
instalações de serviços referidas no anexo 
III, ponto 2, bem como a prestação de 
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transporte ferroviário para os quais a 
instalação é utilizada, o operador da 
instalação de serviço deve estar 
organizado de modo a ser independente, 
no plano jurídico, organizativo e 
decisório, dessa entidade ou empresa.

serviços nessas instalações, o operador da 
instalação de serviço deve ter uma 
contabilidade separada para as 
instalações de serviço em causa. 

Or. en

Alteração 405
Zigmantas Balčytis

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 
que também exerce a actividade e tem 
uma posição dominante em, pelo menos, 
um dos mercados de serviços de 
transporte ferroviário para os quais a 
instalação é utilizada, o operador da 
instalação de serviço deve estar 
organizado de modo a ser independente, 
no plano jurídico, organizativo e 
decisório, dessa entidade ou empresa.

Para garantir uma total transparência de 
forma não-discriminatória no acesso às 
instalações de serviço referidas no Anexo 
III, ponto 2, alíneas a), b), c), e) e g) e ao 
fornecimento de serviços nestas 
instalações onde o respectivo operador 
está sob o controlo directo ou indirecto de 
uma entidade ou empresa que também se 
encontra activa e mantém uma posição 
dominante nos mercados nacionais de 
serviços de transporte ferroviários para o 
qual a instalação é utilizada, os 
operadores destas instalações de serviço 
organizar-se-ão de forma a serem 
independentes desta entidade ou empresa. 
Essa independência não obriga á criação
de uma entidade ou empresa diferente 
para as instalações de serviço.

Or. en

Alteração 406
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 
ou empresa que também exerce a 
actividade e tem uma posição dominante 
em, pelo menos, um dos mercados de 
serviços de transporte ferroviário para os 
quais a instalação é utilizada, o operador 
da instalação de serviço deve estar 
organizado de modo a ser independente, 
no plano jurídico, organizativo e 
decisório, dessa entidade ou empresa.

Suprimido

Or. de

Justificação

A disponibilidade para investir em instalações de serviço irá diminuir. O construtor/operador 
da instalação deixou de poder partir do princípio de que consegue satisfazer as suas próprias 
necessidades, uma vez que terceiros, cuja estratégia empresarial desconhece e não pode 
avaliar, obtêm obrigatoriamente acesso em condições semelhantes, negando-lhe capacidades. 
Por outro lado, o operador de uma instalação de serviço é obrigado a assumir o risco 
empresarial da mesma. As disposições são hostis ao investimento, representando uma 
interferência desproporcionada nos direitos da propriedade.

Alteração 407
Carlo Fidanza

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 
que também exerce a actividade e tem uma 
posição dominante em, pelo menos, um 
dos mercados de serviços de transporte 
ferroviário para os quais a instalação é 
utilizada, o operador da instalação de 
serviço deve estar organizado de modo a 
ser independente, no plano jurídico, 
organizativo e decisório, dessa entidade ou
empresa.

Se fizer parte de uma empresa ferroviária 
que também exerce a actividade e tem uma 
posição dominante em, pelo menos, um 
dos mercados de serviços de transporte 
ferroviário para os quais a instalação é 
utilizada, o operador da instalação de 
serviço deve estar organizado de modo a 
ser independente, no plano jurídico, 
organizativo e decisório, dessa empresa 
ferroviária.

Or. it
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Justificação

 A alteração prevê que os requisitos de capacidade organizativa dos operadores de 
instalações de serviço sejam aplicados às empresas ferroviárias, dado que a independência já 
exigida aos gestores da infra-estrutura garante a das instalações conexas.

Alteração 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que 
permitam a realização do serviço de 
transporte de mercadorias ou de 
passageiros em causa no mesmo itinerário 
em condições economicamente aceitáveis. 
O ónus da prova da existência de uma 
alternativa viável cabe ao operador da 
instalação de serviço.

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se a 
capacidade excedentária for insuficiente 
para possibilitar a satisfação destes 
pedidos de acesso. O operador da 
instalação de serviço tem de fornecer uma 
justificação e tem de comprovar a 
indisponibilidade de capacidade 
excedentária suficiente. Caso existam 
conflitos o candidato pode apresentar à 
entidade reguladora um recurso contra o 
indeferimento do pedido de acesso.

Or. en

Alteração 409
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias devem ser respondidos num 
determinado prazo fixado pela entidade 
reguladora nacional e só podem ser 
indeferidos se existirem alternativas 
viáveis que permitam a realização do 
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economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 
viável cabe ao operador da instalação de 
serviço.

serviço de transporte de mercadorias ou de 
passageiros em causa no mesmo itinerário 
em condições economicamente aceitáveis. 
O ónus da prova da existência de uma 
alternativa viável cabe ao operador da 
instalação de serviço.

Or. en

Alteração 410
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que 
permitam a realização do serviço de 
transporte de mercadorias ou de 
passageiros em causa no mesmo itinerário 
em condições economicamente aceitáveis. 
O ónus da prova da existência de uma 
alternativa viável cabe ao operador da 
instalação de serviço.

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço definidos no artigo 3.º, n.º 2, 
apresentados pelas empresas ferroviárias só 
podem ser indeferidos se existirem 
alternativas viáveis nas condições do 
mercado ou se, após consulta e análise, o 
regulador a que se refere o artigo 5.º 
considerar que existe uma razão válida 
para o operador do serviço recusar o 
acesso ao serviço solicitado. Se o operador 
contestar a decisão da entidade 
reguladora, assiste a esta última o direito 
de apresentar justificações para o 
indeferimento do acesso.

Or. fr

Justificação

A proposta da Comissão não é suficientemente clara no que respeita à definição das 
instalações essenciais. O papel do regulador em caso de recusa se acesso deve ser 
igualmente definido com maior precisão.

Alteração 411
Hubert Pirker
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Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 
viável cabe ao operador da instalação de 
serviço.

Um pedido de acesso à instalação de 
serviço apresentado por uma empresa 
ferroviária só pode ser indeferido se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. Se um pedido 
for indeferido, o operador da instalação de 
serviço é obrigado a justificar os motivos 
do indeferimento perante o candidato e a 
entidade reguladora. A entidade 
reguladora analisa os motivos do 
indeferimento e, se necessário, toma 
medidas correctivas. Às decisões da 
entidade reguladora aplica-se o artigo 
56.º, n.º 5, segundo parágrafo.

Or. de

Justificação

Cabe à entidade reguladora analisar os motivos do indeferimento e, se necessário, intervir.

Alteração 412
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
à empresa ferroviária candidata a 
realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo ou num itinerário alternativo em 
condições economicamente aceitáveis. 
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viável cabe ao operador da instalação de
serviço.

Esta situação não obrigará o operador da 
instalação de serviço a realizar 
investimentos com o objectivo de atender 
a todos os pedidos das empresas 
ferroviárias. O ónus da prova da existência 
de uma alternativa viável cabe à entidade 
reguladora. Será solicitado ao fornecedor 
de serviço a apresentação de uma 
justificação de qualquer recusa de acesso 
à sua instalação ou ao fornecimento do 
serviço em questão.

Or. en

Alteração 413
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 
viável cabe ao operador da instalação de
serviço.

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
à empresa ferroviária candidata a 
realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo ou num itinerário alternativo em 
condições economicamente aceitáveis. 
Esta situação não obrigará o operador da 
instalação de serviço a realizar 
investimentos com o objectivo de atender
todos os pedidos recebidos por parte das 
empresas ferroviárias. O ónus da prova da 
existência de uma alternativa viável cabe à
entidade reguladora evitando assim 
litígios e atrasos.

Or. en

Justificação

O conhecimento e a sugestão de utilização de itinerários alternativos economicamente viáveis 
poderão caber à entidade reguladora caso haja uma recusa de acesso por parte do operador 
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ferroviário que gere a instalação de serviço requerida.

Alteração 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 
viável cabe ao operador da instalação de 
serviço.

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. Em caso de 
contestação, a autoridade reguladora a 
que se refere o artigo 55.º toma uma 
decisão com base nos elementos 
apresentados pelas duas partes. Em todo o 
caso, o operador da instalação de serviço 
deve justificar a sua decisão de recusa de 
acesso.

Or. fr

Alteração 415
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis.
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viável cabe ao operador da instalação de 
serviço.

Or. de

Justificação

A disponibilidade para investir em instalações de serviço irá diminuir. O construtor/operador 
da instalação deixou de poder partir do princípio de que consegue satisfazer as suas próprias 
necessidades, uma vez que terceiros, cuja estratégia empresarial desconhece e não pode 
avaliar, obtêm obrigatoriamente acesso em condições semelhantes, negando-lhe capacidades. 
Por outro lado, o operador de uma instalação de serviço é obrigado a assumir o risco 
empresarial da mesma. As disposições são hostis ao investimento, representando uma 
interferência desproporcionada nos direitos da propriedade.

Alteração 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 
viável cabe ao operador da instalação de 
serviço.

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. Ao recusar o 
acesso à sua instalação de serviço, o 
operador tem de justificar a sua recusa 
por escrito.

Or. pl

Justificação

O operador de uma instalação de serviço que recusa o acesso a uma instalação que gere não 
pode ser obrigado a provar a existência de uma alternativa viável, dos pontos de vista 
económico e técnico, que o requerente possa utilizar sem um aumento dos seus custos, uma 
vez que o operador não tem conhecimento sobre as instalações geridas por outros 
operadores.

.
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Alteração 417
Herbert Dorfmann

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 
viável cabe ao operador da instalação de 
serviço.

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 
viável cabe ao operador da instalação de 
serviço. Por instalações de serviço 
entendem-se oficinas, instalações de 
manutenção, equipamentos e ramais 
necessários, vias de resguardo e linhas 
secundárias para a exploração e para o 
acesso às instalações de manutenção, 
assim como terminais e estações de 
triagem.

Or. de

Alteração 418
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 

Os pedidos de acesso a, e de fornecimento 
de, serviços, apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
à empresa ferroviária requerente a
realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
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economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 
viável cabe ao operador da instalação de 
serviço.

mesmo itinerário ou em itinerários 
alternativos em condições 
economicamente aceitáveis. Esta situação 
não obriga o operador da instalação de 
serviço a fazer investimentos para atender 
todos os pedidos feitos pelas empresas 
ferroviárias. O ónus da prova da existência 
de uma alternativa viável cabe à entidade 
reguladora. O prestador do serviço será 
obrigado a apresentar uma justificação de 
qualquer recusa de acesso à sua 
instalação ou de fornecimento do serviço 
em causa.

Or. en

Alteração 419
Mathieu Grosch

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. O ónus da 
prova da existência de uma alternativa 
viável cabe ao operador da instalação de 
serviço.

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis e aceitáveis 
que permitam a realização do serviço de 
transporte de mercadorias ou de 
passageiros em causa no mesmo itinerário 
em condições economicamente aceitáveis. 
O ónus da prova da existência de uma 
alternativa viável cabe ao operador da 
instalação de serviço.

Or. en

Alteração 420
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O fornecedor de serviços ferroviários que 
explora a instalação será obrigado a 
apresentar uma justificação de qualquer 
recusa de acesso à sua instalação ou ao 
fornecimento do serviço específico em 
causa.

Or. en

Justificação

É razoável exigir uma justificação adequada para ajudar a investigação da entidade 
reguladora, caso seja necessária.

Alteração 421
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para assegurar que uma 
parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que
também pertence o operador da instalação. 
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para assegurar que uma 
parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da instalação. 
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 
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ferroviária durante um período de cinco 
anos a contar da data de entrada em serviço 
da instalação.

ferroviária durante um período de cinco 
anos a contar da data de entrada em serviço 
da instalação. Caso não seja possível 
atribuir uma parte apropriada da 
capacidade a empresas ferroviárias que 
não façam parte da entidade ou empresa a 
que também pertence o operador da 
instalação, a entidade reguladora 
desenvolverá soluções alternativas 
juntamente com todas as partes 
interessadas envolvidas.

Or. en

Justificação

Caso não seja possível destinar uma parte apropriada da capacidade a outras empresas 
ferroviárias que não as que fazem parte da entidade ou empresa à qual o operador também 
pertence, a entidade reguladora desenvolverá soluções alternativas juntamente com todas as 
partes interessadas envolvidas.

Alteração 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa 
com base nas necessidades comprovadas, 
a entidade reguladora a que se refere o 
artigo 55.° deve, se lhe for feita uma 
reclamação ou por sua própria iniciativa, 
tomar as medidas adequadas para 
assegurar que uma parte adequada da 
capacidade seja atribuída a empresas 
ferroviárias que não façam parte da 
entidade ou empresa a que também 
pertence o operador da instalação. A 

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve utilizar toda a capacidade 
excedentária existente para atender os 
pedidos de acesso.
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utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 
ferroviária durante um período de cinco 
anos a contar da data de entrada em 
serviço da instalação.

Or. en

Alteração 423
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o 
artigo 55.° deve, se lhe for feita uma 
reclamação ou por sua própria iniciativa, 
tomar as medidas adequadas para assegurar 
que uma parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da instalação. 
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 
ferroviária durante um período de cinco
anos a contar da data de entrada em serviço 
da instalação.

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da referida instalação 
de serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.º deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para verificar se o 
pedido foi indeferido sem motivo válido e, 
nesse caso, assegurar que uma parte 
adequada da capacidade seja atribuída a 
empresas ferroviárias que não façam parte 
da entidade ou empresa a que também 
pertence o operador da instalação. Todavia, 
se forem desenvolvidos novas instalações 
de manutenção ou outras instalações 
técnicas especificamente destinadas a 
material circulante novo específico no 
quadro de um contrato de serviço público 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 
1370/2007, a sua utilização pode ser 
prioritariamente reservada ao operador 
adjudicatário pela duração do contrato, 



AM\870642PT.doc 175/195 PE467.166v01-00

PT

conforme venha a ser necessário no 
âmbito do fornecimento do serviço 
público. Nos outros casos, estas 
instalações podem ser reservadas a uma 
única empresa ferroviária durante um 
período de dez anos a contar da data de 
entrada em serviço da instalação. Apesar 
disso, toda a capacidade excedentária 
deve ser acessível a qualquer outro 
operador ferroviário, sob a supervisão da 
entidade reguladora.

Or. fr

Justificação

A entidade reguladora deve verificar a validade de um indeferimento de acesso aos serviços. 
Caso não haja uma razão aceitável, a mesma pode ordenar o acesso a esses serviços por 
parte do requerente. A fim de evitar que os novos operadores sejam excluídos de forma 
artificial, as capacidades excedentárias serão acessíveis a todos os operadores.

Alteração 424
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para assegurar que 
uma parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da 
instalação. A utilização de instalações de 

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas.
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manutenção ou outras instalações 
técnicas de construção recente, destinadas 
a material circulante novo específico, 
pode, contudo, ser reservada a uma única 
empresa ferroviária durante um período 
de cinco anos a contar da data de entrada 
em serviço da instalação.

Or. en

Alteração 425
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para assegurar que 
uma parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da 
instalação. A utilização de instalações de 
manutenção ou outras instalações 
técnicas de construção recente, destinadas 
a material circulante novo específico, 
pode, contudo, ser reservada a uma única 
empresa ferroviária durante um período 
de cinco anos a contar da data de entrada 
em serviço da instalação.

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador ferroviário da 
instalação de serviço deve procurar 
conjugar o melhor possível todos os 
pedidos. Se não existir uma alternativa 
viável e não for possível atender todos os 
pedidos de capacidade formulados para a 
instalação em causa com base nas 
necessidades comprovadas, a entidade 
reguladora a que se refere o artigo 55.° 
deve, se lhe for feita uma reclamação ou 
por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas 

Or. en
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Justificação

As informações na posse da entidade reguladora e incluídas nas especificações da rede são 
suficientes para se encontrar uma solução.

Alteração 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para assegurar que uma 
parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da instalação. 
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 
ferroviária durante um período de cinco 
anos a contar da data de entrada em serviço 
da instalação.

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve avaliar se a instalação é 
essencial para o fornecimento do serviço 
de transporte e, se necessário, se lhe for 
feita uma reclamação ou por sua própria 
iniciativa, tomar as medidas adequadas 
para apurar se um pedido foi indeferido 
injustificadamente e, nesse caso, assegurar 
que uma parte adequada da capacidade 
eventualmente disponível seja atribuída a 
empresas ferroviárias que não façam parte 
da entidade ou empresa a que também 
pertence o operador da instalação. A 
utilização de instalações de manutenção ou 
outras instalações técnicas de construção 
recente, destinadas a material circulante 
novo específico, pode, contudo, ser 
reservada a uma única empresa ferroviária 
durante um período de cinco anos a contar 
da data de entrada em serviço da 
instalação.

Or. it
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Justificação

A alteração prevê que a entidade reguladora avalie se a instalação constitui um elemento 
essencial para o exercício da actividade de transporte e apure se o indeferimento do pedido 
de capacidade é ou não justificado.

Alteração 427
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.º deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para assegurar que uma 
parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da instalação. 
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 
ferroviária durante um período de cinco 
anos a contar da data de entrada em serviço 
da instalação.

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.º deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para avaliar se o 
pedido foi indeferido sem justificação. Se 
for o caso, deve assegurar que uma parte 
adequada da capacidade seja atribuída a 
empresas ferroviárias que não façam parte 
da entidade ou empresa a que também 
pertence o operador da instalação. A 
utilização de instalações de manutenção ou 
outras instalações técnicas de construção 
recente, destinadas a material circulante 
novo específico, pode, contudo, ser 
reservada a uma única empresa ferroviária 
durante um período de cinco anos a contar 
da data de entrada em serviço da 
instalação.

Or. de

Justificação

A disponibilidade para investir em instalações de serviço irá diminuir. O construtor/operador 
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da instalação deixou de poder partir do princípio de que consegue satisfazer as suas próprias 
necessidades, uma vez que terceiros, cuja estratégia empresarial desconhece e não pode 
avaliar, obtêm obrigatoriamente acesso em condições semelhantes, negando-lhe capacidades. 
Por outro lado, o operador de uma instalação de serviço é obrigado a assumir o risco 
empresarial da mesma. As disposições são hostis ao investimento, representando uma 
interferência desproporcionada nos direitos da propriedade.

Alteração 428
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para assegurar que 
uma parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da 
instalação. A utilização de instalações de 
manutenção ou outras instalações 
técnicas de construção recente, destinadas 
a material circulante novo específico, 
pode, contudo, ser reservada a uma única 
empresa ferroviária durante um período 
de cinco anos a contar da data de entrada 
em serviço da instalação.

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas.

Or. en

Alteração 429
Peter van Dalen
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Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação 
ou por sua própria iniciativa, tomar as 
medidas adequadas para assegurar que uma 
parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da instalação. 
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 
ferroviária durante um período de cinco 
anos a contar da data de entrada em serviço 
da instalação.

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o artigo 
55.° deve, se lhe for feita uma reclamação, 
tomar as medidas adequadas para assegurar 
que uma parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da instalação. 
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 
ferroviária durante um período de cinco 
anos a contar da data de entrada em serviço 
da instalação.

Or. nl

Alteração 430
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os 
diferentes pedidos, o operador da 
instalação de serviço deve procurar 
conjugar o melhor possível todos os 
pedidos. Se não existir uma 
alternativa viável e não for possível 

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
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atender todos os pedidos de 
capacidade formulados para a 
instalação em causa com base nas 
necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere 
o artigo 55° deve, se lhe for feita 
uma reclamação ou por sua própria 
iniciativa, tomar as medidas 
adequadas para assegurar que uma 
parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias 
que não façam parte da entidade 
ou empresa a que também 
pertence o operador da instalação. 
No entanto a utilização de 
instalações de manutenção ou 
outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a 
material circulante novo específico, 
pode, contudo, ser reservada a uma 
única empresa ferroviária durante 
um período de cinco anos a contar 
da data de entrada em serviço da 
instalação.

formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o 
artigo 55° deve, se lhe for feita uma 
reclamação ou por sua própria iniciativa, 
tomar as medidas adequadas para evitar 
qualquer tipo de discriminação e/ou a 
falta de condições equitativas que 
garantam transparência. No entanto, a 
utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante de alta velocidade, nos termos 
da Decisão da Comissão 2008/232/CE, de 
21 de Fevereiro de 2008, relativa à 
especificação técnica de 
interoperabilidade para o subsistema 
«material circulante» do sistema 
ferroviário transeuropeu de alta 
velocidade1, pode ser reservada a uma 
única empresa ferroviária durante um 
período de dez anos a contar da data de 
entrada em serviço da instalação e 
renovável quando estiver sob a 
monitorização da entidade reguladora.
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 
ferroviária durante um período de cinco 
anos a contar da data de entrada em serviço 
da instalação de cinco anos a contar da 
data de entrada em serviço da instalação.

Or. en

Alteração 431
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta proposta representa uma violação do direito de propriedade. O regulador deve dispor 
de competências suficientes para poder garantir e verificar o acesso sem discriminação às 
instalações.

Alteração 432
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 433
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 

Suprimido
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disponibilidade para arrendamento.

Or. en

Justificação

Não faz sentido em relação a todas as disposições que concedem o direito de acesso a 
instalações ferroviárias.

Alteração 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Esta disposição refere-se ao modo como os activos são geridos e afecta profundamente o 
direito à propriedade que é garantido pelos actos fundamentais da União Europeia. A 
decisão de arrendar ou vender uma instalação de serviço deve assentar em razões 
económicas e deve ser tomada de maneira independente pelo respectivo proprietário.

Alteração 435
Ismail Ertug

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento ou para 
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disponibilidade para arrendamento. venda.

Or. de

Justificação

As empresas ferroviárias também devem ter a possibilidade de vender instalações.

Alteração 436
Brian Simpson

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos um ano, o seu 
proprietário deve anunciar publicamente a 
sua disponibilidade para arrendamento ou 
para venda, a fim de ser utilizada para 
actividades relacionadas com o sector 
ferroviário.

Or. en

Alteração 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento ou 
reabrir a instalação caso haja pedidos 
nesse sentido.

Or. en
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Alteração 438
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Suprimido

Or. de

Justificação

A disponibilidade para investir em instalações de serviço irá diminuir. O construtor/operador 
da instalação deixou de poder partir do princípio de que consegue satisfazer as suas próprias 
necessidades, uma vez que terceiros, cuja estratégia empresarial desconhece e não pode 
avaliar, obtêm obrigatoriamente acesso em condições semelhantes, negando-lhe capacidades. 
Por outro lado, o operador de uma instalação de serviço é obrigado a assumir o risco 
empresarial da mesma. As disposições são hostis ao investimento, representando uma 
interferência desproporcionada nos direitos da propriedade.

Alteração 439
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos e houver manifestações de 
interesse com base em necessidades 
comprovadas, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento, a 
menos que o operador dessa instalação de 
serviço demonstre se encontra a decorrer 
um processo de reconversão que impede a 
sua utilização por parte de qualquer 
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empresa ferroviária.

Or. en

Alteração 440
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Se a instalação de serviço referida no 
anexo III, ponto 2, tiver estado inactiva 
durante pelo menos três anos consecutivos 
e as empresas ferroviárias tiverem 
expressado interesse no acesso a esta 
instalação ao operador da mesma com 
base nas necessidades demonstradas, o 
seu proprietário deve anunciar 
publicamente a sua disponibilidade para 
arrendamento como instalação de serviço 
ferroviário, na totalidade ou em parte, a 
menos que o operador dessa instalação de 
serviço demonstre que se encontra a 
decorrer um processo de reconversão que 
impede a sua utilização por parte de 
qualquer empresa ferroviária.

Or. en

Alteração 441
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para venda ou 
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arrendamento, a menos que o proprietário 
possa  demonstrar que se encontra a 
decorrer um processo de reconversão que 
impede a sua utilização por parte de 
qualquer empresa ferroviária

Or. es

Justificação

É necessário poder proporcionar um certo grau de flexibilidade aos operadores das 
instalações caso estes demonstrem que as instalações em questão se encontram num terreno
que pode estar a ser objecto de um processo de reconversão para outra finalidade, como  por 
exemplo de tipo urbanístico, em que costuma passar muito tempo até à sua concretização.

Alteração 442
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento. Caso a 
instalação tenha sido previamente 
adjudicada à empresa ferroviária, será 
necessário esclarecer os motivos da falta 
de utilização.

Or. es

Justificação

O conhecimento dos motivos que levam á sua falta de utilização ajudará a melhorar a 
prestação dos serviços e a cumprir os objectivos da directiva.

Alteração 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento ou 
concessão para actividades ferroviárias. 
No caso de não ser arrendada devido à
falta de pedidos adequados, após uma 
avaliação do interesse público do serviço 
por parte da entidade reguladora referida
no artigo 55º, é possível proceder à cessão 
e venda do serviço.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa especificar que os serviços públicos podem ser vendidos mas não sem o 
controlo da entidade reguladora.

Alteração 444
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

O proprietário da instalação de serviço 
deve utilizá-la de acordo com os 
princípios da eficiência definidos na 
presente directiva e deve anunciar 
publicamente a sua disponibilidade, sob 
qualquer forma de alienação, caso não 
esteja a utilizá-la há pelo menos dois anos 
consecutivos.

Or. en

Alteração 445
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que preste algum dos serviços 
indicados no anexo III, ponto 3, sob a 
designação de «serviços adicionais», o 
gestor da infra-estrutura deve prestá-lo de 
forma não-discriminatória a pedido das 
empresas ferroviárias.

Suprimido

Or. en

Justificação

As disposições anteriores deste artigo são suficientes.

Alteração 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que preste algum dos serviços 
indicados no Anexo III, ponto 3, sob a 
designação de «serviços adicionais», o 
gestor da infra-estrutura deve prestá-lo de 
forma não-discriminatória a pedido das 
empresas ferroviárias.

3. Sempre que preste algum dos serviços 
indicados no Anexo III, ponto 3, sob a 
designação de «serviços adicionais», o 
gestor da infra-estrutura deve prestá-lo de 
forma não-discriminatória a pedido das 
empresas ferroviárias.

A empresa ferroviária que adquire 
electricidade para corrente de tracção 
deve ter liberdade de escolha quanto ao 
fornecedor de electricidade.
Os preços por unidade de energia não 
devem estar associados ao tipo ou à 
dimensão da empresa ferroviária, mas 
devem ser equitativos para todos os 
clientes.

Or. en
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Alteração 447
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que preste algum dos serviços 
indicados no anexo III, ponto 3, sob a 
designação de «serviços adicionais», o 
gestor da infra-estrutura deve prestá-lo de 
forma não-discriminatória a pedido das 
empresas ferroviárias.

3. Sempre que preste algum dos serviços 
indicados no anexo III, ponto 3, sob a 
designação de «serviços adicionais», o 
operador de serviços deve prestá-lo de 
forma não-discriminatória a pedido das 
empresas ferroviárias

Or. en

Alteração 448
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As empresas ferroviárias podem 
requerer ao gestor da infra-estrutura, ou 
a outros fornecedores, um conjunto de 
serviços auxiliares, enumerados no anexo 
III, ponto 4. O gestor da infra-estrutura 
não é obrigado a prestar esses serviços.

Suprimido

Or. en

Justificação

As disposições anteriores deste artigo são suficientes.

Alteração 449
Mathieu Grosch

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A entidade reguladora deve estar 
informada e ter acesso a documentação 
relevante relativa aos pedidos e às 
decisões de acordo com o anexo III, 
pontos 1 e 2, a fim de poder garantir que 
estas decisões são tomadas de forma não-
discriminatória.

Or. en

Alteração 450
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O anexo III pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O anexo III pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Nos termos do Tratado de Lisboa (artigo 290.º), os actos delegados só podem ser utilizados 
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para completar ou alterar certos elementos não essenciais de um acto legislativo. A proposta 
de conceder poder à Comissão para alterar aspectos essenciais da política ferroviária e da 
regulação do sector ferroviário através de actos delegados vai muito para além daquilo que 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 452
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O anexo III pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Elemento essencial que não está abrangido pelo procedimento relativo aos actos delegados.

Alteração 453
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O anexo III pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. de

Alteração 454
Mathieu Grosch

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O anexo III pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 455
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O anexo III pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido 

Or. en

Alteração 456
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São nulas e sem efeito as disposições de 
acordos transfronteiras entre Estados-
Membros que discriminem entre empresas 
ferroviárias ou que restrinjam o direito 
das empresas ferroviárias de prestarem 
serviços transfronteiras.

Suprimido

Esses acordos devem ser comunicados à 
Comissão. A Comissão deve verificar a 
sua conformidade com as disposições da 
presente directiva e decidir, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 64.°, 
n.º 2, se podem continuar a aplicar-se. A 
Comissão deve comunicar a sua decisão 
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ao Parlamento Europeu, ao Conselho e 
aos Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Deve competir aos Estados-Membros a definição das cooperações necessárias, 
nomeadamente no quadro dos SIG que eles próprios tiverem definido. Esta alteração põe em 
questão a noção de subsidiariedade.

Alteração 457
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São nulas e sem efeito as disposições de 
acordos transfronteiras entre Estados-
Membros que discriminem entre empresas 
ferroviárias ou que restrinjam o direito das 
empresas ferroviárias de prestarem 
serviços transfronteiras.

Os Estados-Membros devem certificar-se 
de que os acordos transfronteiras que 
concluem não discriminam determinadas
empresas ferroviárias nem representam
restrições ao direito das empresas 
ferroviárias de prestarem serviços 
transfronteiras.

Or. fr

Justificação

Os acordos transfronteiras devem continuar a ser da competência dos Estados, os quais 
devem ser autónomos nas suas decisões. A União Europeia só deverá intervir se os objectivos 
não puderem ser concretizados de modo suficiente pelos Estados-Membros e se puderem ser 
melhor concretizados a nível da União Europeia.

Alteração 458
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses acordos devem ser comunicados à Esses acordos devem ser comunicados à 
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Comissão. A Comissão deve verificar a sua 
conformidade com as disposições da 
presente directiva e decidir, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 64.°, 
n.º 2, se podem continuar a aplicar-se. A 
Comissão deve comunicar a sua decisão 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e 
aos Estados-Membros.

Comissão. A Comissão deve verificar a sua 
conformidade com as disposições da 
presente directiva. Caso detecte uma 
incompatibilidade entre um acordo 
transfronteiras e uma disposição do 
direito comunitário, a Comissão pode 
decidir instaurar um processo por 
infracção junto do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, nos termos previstos no 
artigo 258.º do TFUE, por violação do 
direito comunitário.

Or. fr

Justificação

A Comissão Europeia não pode anular, através de uma simples decisão, a aplicação de um 
acordo transfronteiras aprovado por dois Estados-Membros em devida forma. Nos termos do 
artigo 17.º do TFUE, a Comissão deve zelar pela aplicação dos tratados, bem como das 
medidas adoptadas pelas instituições em virtude destes últimos, sob o controlo do Tribunal de 
Justiça da União Europeia.

Alteração 459
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da repartição de 
competências entre a União e os Estados-
Membros, em conformidade com o direito 
da União, a negociação e a aplicação de 
acordos transfronteiras entre Estados-
Membros e países terceiros estão sujeitas a 
um procedimento de cooperação entre os 
Estados-Membros e a Comissão.

Sem prejuízo da repartição de 
competências entre a União e os Estados-
Membros, em conformidade com o direito 
da União, os Estados-Membros devem 
informar a Comissão sobre as 
negociações e a aplicação de acordos 
transfronteiras entre Estados-Membros e 
países terceiros.

Or. fr


