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Alteração 460
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve tomar as medidas 
necessárias para acompanhar a conjuntura 
técnica e económica bem como a evolução 
do mercado europeu dos transportes 
ferroviários.

1. A Comissão deve tomar as medidas 
necessárias para acompanhar a conjuntura 
técnica e económica bem como a evolução 
do mercado, a evolução do emprego e as 
condições sociais no sector europeu dos 
transportes ferroviários, bem como a sua 
conformidade com as regras da UE em 
matéria de concorrência.

Or. ro

Justificação

O acompanhamento da evolução do emprego e das condições sociais, assim como o controlo
da sua conformidade com as regras da UE em matéria de concorrência são extremamente 
importantes para a concretização de um "espaço ferroviário europeu único".

Alteração 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros e dos 
sectores interessados, a fim de lhes permitir 
acompanhar melhor o desenvolvimento do 
sector ferroviário e a evolução do mercado, 
avaliar o efeito das medidas tomadas e 
analisar o impacto das medidas previstas 
pela Comissão.

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros, do 
Parlamento Europeu, da Agência 
Ferroviária Europeia e dos sectores 
interessados, a fim de lhes permitir 
acompanhar melhor o desenvolvimento do 
sector ferroviário e a evolução do mercado, 
avaliar o efeito das medidas tomadas e 
analisar o impacto das medidas previstas 
pela Comissão.
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Or. fr

Justificação

Com esta alteração pretende-se envolver o Parlamento Europeu e a Agência Ferroviária 
Europeia nos trabalhos da Comissão Europeia.

Alteração 462
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros e dos 
sectores interessados, a fim de lhes permitir 
acompanhar melhor o desenvolvimento do
sector ferroviário e a evolução do 
mercado, avaliar o efeito das medidas 
tomadas e analisar o impacto das medidas 
previstas pela Comissão.

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros, 
nomeadamente das entidades 
reguladoras, e dos sectores interessados, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações representativas dos utentes 
dos caminhos-de-ferro, a fim de lhes 
permitir acompanhar melhor o 
desenvolvimento deste sector ferroviário e 
a evolução do mercado, avaliar o efeito das 
medidas tomadas e analisar o impacto das 
medidas previstas pela Comissão. 

Or. fr

Justificação

A Comissão deve associar representantes dos parceiros sociais e dos utentes às suas 
operações de acompanhamento do mercado ferroviário. A Agência Ferroviária Europeia, por 
seu turno, deve continuar focalizada em assegurar um óptimo nível de segurança.

Alteração 463
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros e dos 
sectores interessados, a fim de lhes permitir 
acompanhar melhor o desenvolvimento do 
sector ferroviário e a evolução do mercado, 
avaliar o efeito das medidas tomadas e 
analisar o impacto das medidas previstas 
pela Comissão.

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros, 
incluindo representantes das entidades 
reguladoras, e dos sectores interessados, 
incluindo os parceiros sociais e os 
utilizadores do sector ferroviário, a fim de 
lhes permitir acompanhar melhor o 
desenvolvimento do sector ferroviário e a 
evolução do mercado, avaliar o efeito das 
medidas tomadas e analisar o impacto das 
medidas previstas pela Comissão. A 
Comissão deve consultar a Agência 
Ferroviária Europeia sempre que 
apropriado.

Or. nl

Alteração 464
Herbert Dorfmann

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros e dos 
sectores interessados, a fim de lhes permitir 
acompanhar melhor o desenvolvimento do 
sector ferroviário e a evolução do mercado, 
avaliar o efeito das medidas tomadas e 
analisar o impacto das medidas previstas 
pela Comissão.

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros, das 
entidades reguladoras, das empresas 
ferroviárias interessadas e dos sectores 
interessados, a fim de lhes permitir 
acompanhar melhor o desenvolvimento do 
sector ferroviário e a evolução do mercado, 
avaliar o efeito das medidas tomadas e 
analisar o impacto das medidas previstas 
pela Comissão.

Or. de
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Alteração 465
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros e dos 
sectores interessados, a fim de lhes permitir 
acompanhar melhor o desenvolvimento do 
sector ferroviário e a evolução do mercado, 
avaliar o efeito das medidas tomadas e 
analisar o impacto das medidas previstas 
pela Comissão.

2. Neste contexto, a Comissão associa 
estreitamente aos seus trabalhos 
representantes dos Estados-Membros e dos 
sectores interessados, incluindo sindicatos, 
associações sectoriais e representantes 
dos utentes, a fim de lhes permitir 
acompanhar melhor o desenvolvimento do 
sector ferroviário e a evolução do mercado, 
avaliar o efeito das medidas tomadas e 
analisar o impacto das medidas previstas 
pela Comissão.

Or. ro

Justificação

Face ao importante papel que desempenham os sindicatos e as associações sectoriais e de 
modo especial os representantes dos utentes dos serviços ferroviários, importa que eles sejam 
consultados e apoiem a Comissão no acompanhamento da condições técnicas e económicas e 
da evolução do mercado de transporte ferroviário europeu.

Alteração 466
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Comissão deve acompanhar a utilização 
das redes e a evolução das condições-
quadro no sector ferroviário, em especial a 
tarifação da utilização da infra-estrutura, a 
repartição da capacidade, o investimento 
na infra-estrutura ferroviária, a evolução 
dos preços e da qualidade dos serviços de 
transporte ferroviário, os serviços de 
transporte ferroviário abrangidos por 
contratos de serviço, o licenciamento e o 

3. Comissão deve acompanhar a utilização 
das redes e a evolução das condições-
quadro no sector ferroviário, em especial a 
tarifação da utilização da infra-estrutura, a 
repartição da capacidade, o investimento 
na infra-estrutura ferroviária, a evolução 
dos preços e da qualidade dos serviços de 
transporte ferroviário, os serviços de 
transporte ferroviário abrangidos por 
contratos de serviço, o licenciamento, o 
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nível da harmonização entre Estados-
Membros. O sistema deve assegurar uma 
cooperação activa entre as entidades 
reguladoras competentes dos Estados-
Membros.

nível de abertura do mercado e o nível da 
harmonização entre Estados-Membros. O 
sistema deve assegurar uma cooperação 
activa entre as entidades reguladoras 
competentes dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É crucial salientar nesta REFORMULAÇÃO a importância da conclusão do mercado interno 
no sector rodoviário, e que a abertura do mercado e a concorrência leal são elementos 
essenciais para atingir esse objectivo.

Alteração 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Comissão deve acompanhar a utilização 
das redes e a evolução das condições-
quadro no sector ferroviário, em especial a 
tarifação da utilização da infra-estrutura, a 
repartição da capacidade, o investimento 
na infra-estrutura ferroviária, a evolução 
dos preços e da qualidade dos serviços de 
transporte ferroviário, os serviços de 
transporte ferroviário abrangidos por 
contratos de serviço, o licenciamento e o 
nível da harmonização entre Estados-
Membros. O sistema deve assegurar uma 
cooperação activa entre as entidades 
reguladoras competentes dos Estados-
Membros.

3. Comissão deve acompanhar a utilização 
das redes e a evolução das condições-
quadro no sector ferroviário, em especial a 
tarifação da utilização da infra-estrutura, a 
repartição da capacidade, o investimento 
na infra-estrutura ferroviária, a evolução 
dos preços e da qualidade dos serviços de 
transporte ferroviário, os serviços de 
transporte ferroviário abrangidos por 
contratos de serviço, o licenciamento e o 
nível da harmonização, nomeadamente em 
matéria de direitos sociais, entre e no seio 
dos Estados-Membros. O sistema deve 
assegurar uma cooperação activa entre as 
entidades reguladoras competentes dos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin



PE467.167v01-00 8/164 AM\870643PT.doc

PT

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve informar regularmente 
o Parlamento Europeu e o Conselho sobre:

4. A Comissão deve informar 
regularmente, e no mínimo de quatro em 
quatro anos, o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre:

Or. fr

Justificação

Esta alteração destina-se a especificar a frequência com a qual a Comissão deve apresentar 
relatórios ao Parlamento e ao Conselho sobre os seus trabalhos.

Alteração 469
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A evolução do mercado interno dos 
serviços de transporte ferroviário;

a) A evolução do mercado interno dos 
serviços de transporte ferroviário,
incluindo o nível de abertura do mercado;

Or. en

Alteração 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – ponto g-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

g-A) as condições  de trabalho vigentes no 
sector nos diferentes Estados-Membros.

Or. de
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Justificação

Consolidação incorrecta. A formulação é análoga à Directiva 2004/51 que altera a Directiva 
91/440/CEE do Conselho relativa ao desenvolvimento de empresas de transporte ferroviário 
da Comunidade. De qualquer modo, a questão do emprego deve ser considerada no relatório, 
pois, em última análise, os trabalhadores são a chave para um sistema ferroviário eficiente, 
seguro e eficaz. Além disso, poderia e deveria, assim, ser criado um instrumento para atingir 
os objectivos da Estratégia de Lisboa.

Alteração 471
Brian Simpson

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deverá monitorizar o 
desenvolvimento dos mercados de 
manutenção e realizar um estudo até 2012 
para avaliar os benefícios oferecidos pela 
abertura desses mercados. O estudo 
deverá analisar o impacto da abertura dos 
serviços de manutenção no mercado dos 
operadores ferroviários e noutros acessos 
facilitados de serviços conexos para os 
operadores ferroviários.

Or. en

Justificação

O potencial dos mercados de manutenção para proporcionar grandes ganhos em termos de 
eficiência necessita de ser averiguado. Os resultados do estudo e da monitorização dos 
mercados de manutenção poderão fornecer informações à Comissão sobre possíveis medidas 
reguladoras.

Alteração 472
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da monitorização do mercado 
pela Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer-lhe anualmente as 
informações indicadas no anexo IV, bem 
como todos os outros dados necessários 
que lhes sejam solicitados pela Comissão.

Para efeitos da monitorização do mercado 
pela Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer-lhe anualmente as 
informações indicadas no anexo IV, bem 
como todos os outros dados necessários 
que lhes sejam solicitados pela Comissão, 
nomeadamente:
a) o nível de abertura do mercado e de 
concorrência leal em cada 
Estado-Membro;

Or. en

Justificação

É crucial salientar nesta REFORMULAÇÃO a importância da conclusão do mercado interno 
no sector rodoviário, e que a abertura do mercado e a concorrência leal são elementos 
essenciais para atingir esse objectivo.

Alteração 473
Herbert Dorfmann

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da monitorização do mercado 
pela Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer-lhe anualmente as 
informações indicadas no anexo IV, bem 
como todos os outros dados necessários 
que lhes sejam solicitados pela Comissão.

Para efeitos da monitorização do mercado 
pela Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer-lhe anualmente as 
informações indicadas no anexo IV, bem 
como todos os outros dados necessários 
que lhes sejam solicitados pela Comissão. 
Listagem e publicação do tipo e número 
de queixas, denúncias e outras 
reclamações por parte de empresas de 
transporte ferroviário e de discriminações 
ou outras medidas discriminatórias 
tomadas pelo gestor da infra-estrutura, 
por empresas ferroviárias outrora
públicas ou por empresas que lhes 
sucederam.
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Or. de

Alteração 474
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da monitorização do mercado 
pela Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer-lhe anualmente as 
informações indicadas no Anexo IV, bem 
como todos os outros dados necessários 
que lhes sejam solicitados pela Comissão.

Para efeitos da monitorização do mercado 
pela Comissão, os Estados-Membros 
devem fornecer-lhe anualmente as 
informações indicadas no Anexo IV, bem 
como todos os outros dados necessários 
que lhes sejam solicitados pela Comissão:

a) A evolução do mercado do transporte 
ferroviário e a compensação por 
obrigações de serviço público (OSP);
b) A quota modal das empresas 
ferroviárias no mercado total dos 
transportes;
c) Os recursos e actividades das entidades 
reguladoras dedicados ao seu 
funcionamento como instâncias de 
recurso;
d) As medidas relevantes de 
reestruturação da empresa ferroviária 
histórica e estratégias nacionais na área 
dos transportes adoptadas/implementadas 
no ano transacto;
e) As iniciativas/medidas importantes de 
formação na área do transporte 
ferroviário tomadas em cada Estado-
Membro no ano transacto;
f) A situação do emprego e das condições 
sociais nas empresas ferroviárias e nos 
gestores da infra-estrutura no final do 
ano transacto;
g) Os investimentos na rede de alta 
velocidade durante o ano transacto;
h) A extensão da rede ferroviária no final 
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do ano transacto;
i) As taxas de acesso à via aplicadas no 
ano transacto;
j) A existência de um regime de melhoria 
do desempenho estabelecido de acordo 
com o artigo 35.º da presente directiva;
k) O número de licenças activas emitidas 
pela autoridade nacional competente;
l) A situação da instalação do ERTMS;
m) O número de incidentes, acidentes e 
acidentes graves, como definidos na 
Directiva 2004/49/CE, ocorridos na rede 
durante o ano transacto;
n) Outros dados relevantes.

Or. en

Alteração 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo IV 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 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 476
Roberts Zīle



AM\870643PT.doc 13/164 PE467.167v01-00

PT

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma empresa ferroviária tem o direito 
de candidatar-se a uma licença no Estado-
Membro em que se encontra estabelecida, 
desde que os Estados-Membros ou os 
nacionais dos Estados-Membros 
detenham um total superior a 50% desta 
empresa ferroviária e a controlem de 
forma eficaz, directa ou indirectamente 
através de uma ou mais empresas 
intermediárias, excepto se um acordo com 
um país terceiro onde a União Europeia é 
uma das partes estabeleça de outra forma.

1. Uma empresa ferroviária tem o direito 
de candidatar-se a uma licença no Estado-
Membro em que se encontra estabelecida. 
Um Estado-Membro deverá tomar uma 
decisão sobre a candidatura a uma 
licença por uma empresa ferroviária 
estabelecida no seu território e cuja 
propriedade de 50% por interesses de 
terceiros fora da União Europeia que a
controlem de forma eficaz, directa ou 
indirectamente através de uma ou mais 
empresas intermediárias.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão tem por objectivo proteger os operadores das empresas ferroviárias 
em países que fazem fronteira com países terceiros da atitude esmagadora das empresas 
ferroviárias dos países terceiros que agem de forma anticoncorrencial em relação a 
operadores da União Europeia. A reformulação do texto (com uma menção clara aos 
interesses de terceiros) oferecerá aos Estados-Membros o direito de se oporem a uma 
candidatura a uma licença por parte de interesses de terceiros. Os critérios propostos pela 
Comissão serão mantidos.

Alteração 477
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma empresa ferroviária tem o direito 
de solicitar uma licença no Estado-Membro 
em que está estabelecida, desde que mais 
de 50% do seu capital pertença na sua
totalidade a Estados-Membros ou a 
nacionais de Estados-Membros e ela seja 
efectivamente controlada por estes, 
directamente ou indirectamente através de 

1. Uma empresa ferroviária tem o direito 
de solicitar uma licença no Estado-Membro 
em que está estabelecida.
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uma ou várias empresas, salvo disposição 
em contrário constante de um acordo 
celebrado com um país terceiro no qual a 
União Europeia seja parte.

Or. fr

Justificação

Os elementos introduzidos pela Comissão não introduzem precisões jurídicas suplementares 
mas dificultam a sua compreensão.

Alteração 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma empresa ferroviária tem o direito 
de solicitar uma licença no Estado-
Membro em que está estabelecida, desde 
que mais de 50% do seu capital pertença 
na sua totalidade a Estados-Membros ou 
a nacionais de Estados-Membros e ela 
seja efectivamente controlada por estes, 
directamente ou indirectamente através de 
uma ou várias empresas, salvo disposição 
em contrário constante de um acordo 
celebrado com um país terceiro no qual a 
União Europeia seja parte.

1. Uma empresa ferroviária de um país 
terceiro tem o direito de solicitar uma 
licença num Estado-Membro em que está 
estabelecida, quando no país terceiro em 
causa são conferidos direitos similares a 
empresas ferroviárias europeias, salvo 
disposição em contrário constante de um 
acordo celebrado com um país terceiro no 
qual a União Europeia seja parte

Or. en

Justificação

A nova redacção introduz critérios de reciprocidade.

Alteração 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que especifiquem o 
procedimento a adoptar para efeitos da 
aplicação do presente artigo, 
nomeadamente a utilização de um modelo 
comum de licença. 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.

5. A Comissão deve adoptar medidas de 
execução que especifiquem o 
procedimento a adoptar para efeitos da 
aplicação do presente artigo, 
nomeadamente a utilização de um modelo 
comum de licença. 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.

Or. en

Justificação

Os procedimentos e critérios que as autoridades nacionais deverão seguir são muito 
importantes para garantir um enquadramento homogéneo. Seria, por isso, preferível reforçar 
o calendário da sua adopção.

Alteração 480
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) foram condenadas por infracções graves 
ou reiteradas às obrigações que para elas 
decorram do direito social ou do trabalho, 
incluindo as resultantes de legislação 
relativa à protecção do trabalho e de 
legislação em matéria aduaneira, no caso 
de uma empresa que pretenda efectuar 
transportes transfronteiriços de 
mercadorias, sujeitos a trâmites aduaneiros.

d) foram condenadas por infracções às 
obrigações em matéria de segurança que 
para elas decorram do direito social ou do 
trabalho, incluindo as resultantes de 
legislação relativa à protecção do trabalho 
e de legislação em matéria aduaneira, no 
caso de uma empresa que pretenda efectuar 
transportes transfronteiriços de 
mercadorias, sujeitos a trâmites aduaneiros.

Or. en

Justificação

O respeito pelas disposições em matéria de segurança deve ser considerado essencial.
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Alteração 481
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O anexo V 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 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Consideram-se preenchidas as condições 
relativas à competência profissional 
sempre que a empresa ferroviária que 
requer a licença puder demonstrar que 
dispõe ou virá a dispor de uma organização 
de gestão que possui a experiência ou os 
conhecimentos necessários para exercer 
um controlo de exploração e uma 
supervisão seguros e eficazes no que se 
refere ao tipo de operações especificado na 
licença.

Consideram-se preenchidas as condições 
relativas à competência profissional 
sempre que a empresa ferroviária que 
requer a licença puder demonstrar que 
dispõe de uma organização de gestão que 
possui a experiência ou os conhecimentos 
necessários para exercer um controlo de 
exploração e uma supervisão seguros e 
eficazes no que se refere ao tipo de 
operações especificado na licença.
Incluem-se aqui também os 
comprovativos da necessária formação do 
pessoal com certificados emitidos por um 
organismo público, os certificados de 
aptidão e os comprovativos de todas as 
qualificações.
Além disso, a empresa comprova que 
possui um certificado de segurança nos 
termos do artigo 10. º da Directiva 
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2004/49/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, sobre 
segurança ferroviária na Comunidade1.
_____________
1 JO L 220 de 21.6.2004, p.16.

Or. de

Justificação

Através dessa alteração é retirada ao gestor da infra-estrutura ferroviária a competência 
exclusiva para decidir sobre o sucesso da formação. Da mesma forma, deve ser assegurado 
que o pessoal possua todos o comprovativos de testes de aptidão (saúde, carga psíquica, etc.) 
e qualificações (exames, carta de maquinista, conhecimento dos itinerários, etc). Além disso, 
uma empresa ferroviária já deve preencher todos os requisitos antes do acesso ao mercado.

Alteração 483
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Consideram-se preenchidas as condições 
relativas à competência profissional 
sempre que a empresa ferroviária que 
requer a licença puder demonstrar que 
dispõe ou virá a dispor de uma organização 
de gestão que possui a experiência ou os 
conhecimentos necessários para exercer 
um controlo de exploração e uma 
supervisão seguros e eficazes no que se 
refere ao tipo de operações especificado na 
licença.

Consideram-se preenchidas as condições 
relativas à competência profissional 
sempre que a empresa ferroviária que 
requer a licença puder demonstrar que 
dispõe ou virá a dispor de uma organização 
de gestão que possui a experiência ou os 
conhecimentos necessários para exercer 
um controlo de exploração e uma 
supervisão seguros e eficazes no que se 
refere ao tipo de operações especificado na 
licença. Ao apresentar o pedido, o 
requerente deverá também comprovar que 
possuiu um certificado de segurança em 
conformidade com o artigo 10.º da 
Directiva 2004/49/CE.

Or. en

Justificação

A posse de um certificado de segurança constitui um pré-requisito.
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Alteração 484
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho16, em 
aplicação das legislações nacionais e 
internacionais, as empresas ferroviárias 
devem subscrever um seguro de 
responsabilidade civil em caso de acidente, 
especialmente no que se refere a carga, 
correio e terceiros.

Sem prejuízo do disposto no capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho16, em 
aplicação das legislações nacionais e 
internacionais, as empresas ferroviárias 
devem subscrever um seguro de 
responsabilidade civil ou possuir garantias 
de acordo com as condições de mercado 
em caso de acidente, especialmente no que 
se refere a carga, correio e terceiros.

Or. en

Justificação

As empresas ferroviárias gozarão da liberdade de aplicar várias opções proporcionadas no 
que respeita à responsabilidade civil, dada a existência de diferentes níveis de risco em 
diferentes redes ferroviárias. Em muitos Estados-Membros, opções como a adequação dos 
capitais próprios ou garantias bancárias são utilizadas com êxito para cobertura da 
responsabilidade civil.

Alteração 485
Ismail Ertug

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho16, em 
aplicação das legislações nacionais e 
internacionais, as empresas ferroviárias 
devem subscrever um seguro de 
responsabilidade civil em caso de acidente, 
especialmente no que se refere a carga, 

Sem prejuízo do disposto no capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho16, em 
aplicação das legislações nacionais e 
internacionais, as empresas ferroviárias 
devem subscrever um seguro, ou um 
acordo equivalente, com cobertura de 
responsabilidade civil em caso de acidente, 
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correio e terceiros. especialmente no que se refere à 
passageiros, bagagem, carga, correio e 
terceiros. Aqui, o máximo de cobertura 
ascende a 100 milhões de euros por ano e 
por acidente. Havendo intervenção de 
terceiros, o contratante deve comprovar 
esta cobertura no valor do seguro, bem 
como o pagamento de todas as 
contribuições para a segurança social 
estabelecidas na legislação nacional.

Or. de

Justificação

Com esta indicação, deve ficar claro que os prestadores de serviços pessoais externos devem 
dispor da necessária cobertura de seguro.

Alteração 486
Brian Simpson

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho16, em 
aplicação das legislações nacionais e 
internacionais, as empresas ferroviárias 
devem subscrever um seguro de 
responsabilidade civil em caso de acidente, 
especialmente no que se refere a carga, 
correio e terceiros.

Sem prejuízo do disposto no capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho16, em 
aplicação das legislações nacionais e 
internacionais, as empresas ferroviárias 
devem subscrever um seguro de 
responsabilidade civil ou possuir garantias 
e acordos equivalentes, desde que 
aprovados pela entidade reguladora, em 
caso de acidente, especialmente no que se 
refere a carga, correio e terceiros.

Or. en

Justificação

Cumpre dedicar especial atenção às operações de comboios antigos que utilizam a rede 
ferroviária nacional, mediante aprovação da entidade reguladora nacional.

Alteração 487
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante o disposto no n.º 1, quando 
uma licença for suspensa ou revogada por 
não preenchimento das condições relativas 
à capacidade financeira, a autoridade 
responsável pela concessão da licença pode 
conceder uma licença temporária durante a 
reorganização da empresa ferroviária, 
desde que a segurança não esteja em risco. 
No entanto, tal licença temporária apenas é 
válida durante um prazo máximo de seis 
meses a contar da data da sua concessão.

3. Não obstante o disposto no n.º 1, quando 
uma licença for suspensa ou revogada por 
não preenchimento das condições relativas 
à capacidade financeira, a autoridade 
responsável pela concessão da licença pode 
conceder uma licença temporária durante a 
reorganização da empresa ferroviária, 
desde que a segurança não esteja em risco, 
e desde que, pelo período de validade 
dessa licença temporária, a empresa 
tenha pago na totalidade quaisquer
impostos pendentes e contribuições para a 
segurança social decorrentes das suas 
actividades. No entanto, tal licença 
temporária apenas é válida durante um 
prazo máximo de seis meses a contar da 
data da sua concessão.

Or. ro

Justificação

É importante que sejam concedidas licenças temporárias durante a reorganização da 
empresa ferroviária, desde que a segurança não esteja em risco, e desde que, pelo período de 
validade dessa licença temporária, a empresa tenha pago na totalidade quaisquer impostos 
pendentes e contribuições para a segurança social decorrentes das suas actividades.

Alteração 488
Ismail Ertug

Proposta de directiva
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das regras estabelecidas na 
presente directiva, a empresa de 
transporte ferroviário respeitará também 
a legislação nacional e as disposições 
regulamentares compatíveis com o direito 
comunitário e aplicadas de maneira não 
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discriminatória, nomeadamente no que se 
refere a:
a) Condições técnicas e operacionais 
específicas dos serviços ferroviários;
b) Condições de segurança aplicáveis ao 
pessoal, ao material circulante e à 
organização interna da empresa;
c) Disposições em matéria de saúde, 
segurança, condições sociais e direitos 
dos trabalhadores e dos utilizadores;
d) Requisitos aplicáveis a todas as 
empresas no sector ferroviário relevante 
destinados a oferecer benefícios ou 
protecção aos consumidores.
2. As empresas de transporte ferroviário 
podem, em qualquer momento, apresentar 
à Comissão a questão da compatibilidade 
dos requisitos da legislação nacional com 
a legislação comunitária bem como a 
questão de saber se esses requisitos são 
aplicados de maneira não discriminatória.
Se a Comissão considerar que as 
disposições da presente directiva não 
foram respeitadas, deverá dar parecer 
sobre a interpretação correcta da 
directiva, sem prejuízo do artigo 258.º do 
Tratado.

Or. de

Justificação

Manutenção da formulação original. Fundamentalmente, é de saudar a intenção de reduzir 
ao mínimo as disposições nacionais no interesse da Europa comunitária. No entanto, isto só 
pode verificar-se se existirem a nível europeu normas vinculativas universais e harmonizadas 
(como as ETI). A eliminação do artigo levaria a um défice de segurança. O ex-artigo 226.º 
corresponde, no Tratado sobre a União Europeia, ao artigo 258.º.

Alteração 489
Ismail Ertug

Proposta de directiva
Artigo 24 b (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As empresas de transporte ferroviário 
devem respeitar os acordos aplicáveis ao 
transporte internacional ferroviário em 
vigor no Estado-Membro em que operam 
e devem igualmente cumprir as 
disposições aduaneiras e fiscais 
aplicáveis.

Or. de

Justificação

Manutenção da formulação original. Fundamentalmente, é de saudar a intenção de reduzir
ao mínimo as disposições nacionais no interesse da Europa comunitária. No entanto, isto só 
pode verificar-se se existirem a nível europeu normas vinculativas universais e harmonizadas 
(como as ETI). A eliminação do artigo originaria um défice de segurança.

Alteração 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após consulta às partes interessadas, 
incluindo a entidade reguladora a que se 
refere o artigo 55.º, o gestor da infra-
estrutura deve elaborar e publicar as 
especificações da rede, que podem ser 
obtidas contra pagamento de uma taxa que 
não pode ser superior ao custo de 
publicação desse documento. As 
especificações da rede devem ser 
publicadas em pelo menos duas línguas 
oficiais da União. O conteúdo das 
especificações da rede deve ser 
disponibilizado gratuitamente, em formato 
electrónico, no portal Web da Agência 
Ferroviária Europeia.

1. Após consulta às partes interessadas, 
incluindo a entidade reguladora a que se 
refere o artigo 55.º, o gestor da infra-
estrutura deve elaborar e publicar as 
especificações da rede, que podem ser 
obtidas contra pagamento de uma taxa que 
não pode ser superior ao custo de 
publicação desse documento. As 
especificações da rede devem ser 
publicadas pelo menos nas três línguas de 
trabalho da Comissão. O conteúdo das 
especificações da rede deve ser 
disponibilizado gratuitamente, em formato 
electrónico, no portal Web da Agência 
Ferroviária Europeia.

Or. fr
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Alteração 491
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após consulta às partes interessadas, 
incluindo a entidade reguladora a que se 
refere o artigo 55.º, o gestor da infra-
estrutura deve elaborar e publicar as 
especificações da rede, que podem ser 
obtidas contra pagamento de uma taxa que 
não pode ser superior ao custo de 
publicação desse documento. As 
especificações da rede devem ser
publicadas em pelo menos duas línguas 
oficiais da União. O conteúdo das 
especificações da rede deve ser 
disponibilizado gratuitamente, em formato 
electrónico, no portal Web da Agência 
Ferroviária Europeia.

1. Após consulta às partes interessadas, 
incluindo a entidade reguladora a que se 
refere o artigo 55.º, o gestor da infra-
estrutura deve elaborar e publicar as 
especificações da rede, que podem ser 
obtidas contra pagamento de uma taxa que 
não pode ser superior ao custo de 
publicação desse documento. As 
especificações da rede devem ser 
publicadas em pelo menos duas línguas 
oficiais da União. O conteúdo das 
especificações da rede deve ser 
disponibilizado gratuitamente, em formato 
electrónico, no portal Web comum que os 
gestores das infra-estruturas criarão no 
âmbito da cooperação prevista nos artigos 
37.º e 40.º.

Or. nl

Alteração 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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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 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 493
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo VI 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 494
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os quadros e as regras de tarifação sejam 
publicados nas especificações da rede.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os quadros e as regras de tarifação sejam 
publicados nas especificações da rede.

Nos casos que resultam de condições de 
concorrência com países terceiros, os 
princípios e as regras de tarifação não são 
publicados nas especificações da rede mas 
sim separadamente, não ultrapassando o 
prazo de 3 meses antes da entrada em 
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vigor do novo horário.

Or. en

Justificação

De acordo com esta directiva, os princípios e as regras de tarifação serão publicados com 
mais antecedência do que é prática corrente. Esta situação possibilitará aos gestores das 
infra-estruturas concorrentes de países terceiros tomar conhecimento dos níveis das taxas a 
tempo de ajustarem os níveis de taxas propostos (por exemplo, para carruagens via 
Bielorrússia ou Ucrânia) em conformidade (aos mais baixos). Deste modo, os gestores das 
infra-estruturas e as empresas ferroviárias da União Europeia são colocados em situação de 
desvantagem.

Alteração 495
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O gestor da infra-estrutura deverá 
determinar e cobrar as taxas pela utilização 
desta mesma infra-estrutura.

O gestor da infra-estrutura deverá 
determinar e cobrar as taxas pela utilização 
desta mesma infra-estrutura a menos que o 
parlamento nacional tenha competência 
para as definir em conformidade com o 
seu direito constitucional.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros a entidade competente é o Parlamento nacional que em 
conformidade com o direito constitucional determina as taxas dos diferentes modos de 
transporte. Esta alteração procura introduzir esta possibilidade como é o caso da Directiva 
2009/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março de 2009 relativa às taxas 
aeroportuárias.

Alteração 496
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os gestores das infra-estruturas cooperam 
no sentido de permitir a aplicação de 
regimes eficazes de tarifação dos serviços 
ferroviários que utilizem mais de uma rede 
de infra-estruturas. Os gestores das infra-
estruturas devem, em especial, procurar 
garantir a maior competitividade possível 
dos serviços ferroviários internacionais e 
assegurar uma utilização eficaz das redes 
ferroviárias.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os gestores das infra-estruturas cooperam 
no sentido de permitir a aplicação de 
regimes eficazes de tarifação dos serviços 
ferroviários que utilizem mais de uma rede 
de infra-estruturas.

Or. en

Justificação

Afirmação redundante: estes objectivos são recordados ao longo de toda a directiva, em 
particular no artigo 26.º sobre a utilização eficaz da capacidade da infra-estrutura
disponível, que inclui também os serviços internacionais.

Alteração 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o n.º 1 seja executado através de um 
contrato celebrado entre a autoridade 
competente e o gestor da infra-estrutura, 
válido por um período não inferior a cinco 
anos e que preveja o financiamento estatal.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o n.º 1 seja executado através de um 
contrato celebrado entre a autoridade 
competente e o gestor da infra-estrutura, 
válido por um período não inferior a cinco 
anos e que preveja o financiamento estatal 
e incluam previsões indicativas quanto 
aos níveis das taxas.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa incluir previsões relativas às taxas nos contratos plurianuais a fim de 
permitir que as empresas ferroviárias adquiram alguma visibilidade a médio prazo.
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Alteração 498
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso já exista um acordo contratual 
entre o Estado-Membro e o gestor da 
infra-estrutura aquando da entrada em 
vigor da presente directiva, este acordo 
está isento da aplicação do anexo VII,
pontos 3, 4 e 5, até ao fim do prazo, ou 
pelo menos durante os 5 anos que se 
seguem à data de transposição deste texto 
pelo Estado-Membro visado.

Or. en

Justificação

Clarificação necessária a fim de evitar que as normas revistas não se apliquem aos acordos 
contratuais existentes à data da entrada em vigor da directiva de acordo com o artigo 68º; só 
deverão ser implementados mais requisitos num acordo de seguimento tendo em conta o 
período de cinco anos que se seguem à data de entrada em vigor da transposição para o 
quadro normativo do Estado-Membro de acordo com o artigo 66.º.

Alteração 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os princípios e parâmetros básicos desses 
acordos são definidos no anexo VII, o 
qual pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. de
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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 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 500
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os princípios e parâmetros básicos desses 
acordos são definidos no anexo VII, o qual 
pode ser alterado à luz da experiência 
adquirida, mediante o procedimento a que 
se refere o artigo 60.º.

Os princípios e parâmetros básicos desses 
acordos são definidos no anexo VII.

Or. en

Justificação

Elemento essencial que não está abrangido pelo procedimento relativo aos actos delegados.

Alteração 501
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora a que se refere o 
artigo 55.° deve verificar se as receitas 
previsíveis do gestor da infra-estrutura a 
médio e longo prazo lhe permitem realizar 
os objectivos de desempenho acordados e 
formular, pelo menos um mês antes da 
assinatura do contrato, as recomendações 
pertinentes.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A entidade reguladora é um árbitro: a avaliação da coerência sobre as metas de desempenho
acordadas conforme estipulado num acordo contratual é da competência de controlo do 
órgão político do Estado-Membro que o subscreveu.

Alteração 502
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora a que se refere o 
artigo 55.° deve verificar se as receitas 
previsíveis do gestor da infra-estrutura a 
médio e longo prazo lhe permitem realizar 
os objectivos de desempenho acordados e 
formular, pelo menos um mês antes da 
assinatura do contrato, as recomendações 
pertinentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 503
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Caso pretenda desviar-se dessas 
recomendações, a autoridade competente 
deve justificá-lo à entidade reguladora.

Suprimido

Or. en

Justificação

A autoridade competente deve responder ao órgão político competente do Estado-Membro, 
que está incumbido de assegurar a coerência do acordo contratual.
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Alteração 504
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Caso pretenda desviar-se dessas 
recomendações, a autoridade competente 
deve justificá-lo à entidade reguladora.

Suprimido

Or. en

Alteração 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A revisão do contrato apenas pode ser 
prevista após a aprovação pela entidade 
reguladora. Esta última deve verificar a 
necessidade e a urgência da revisão do 
contrato, bem como a arquitectura 
financeira do novo contrato. Os Estados-
Membros devem consultar as partes 
interessadas com a antecedência mínima 
de um mês antes da assinatura do 
contrato e devem publicar o documento 
no prazo de um mês após a sua conclusão.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa evitar o recurso abusivo à revisão dos contratos plurianuais antes do seu 
termo.

Alteração 506
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As taxas de utilização da infra-estrutura 
ferroviária e das instalações de serviço são 
pagas ao gestor da infra-estrutura e ao 
operador da instalação de serviço, 
respectivamente, e utilizadas no 
financiamento da sua actividade.

1. As taxas de utilização da infra-estrutura 
ferroviária e das instalações de serviço 
ferroviário são pagas ao gestor da infra-
estrutura e ao operador da instalação de 
serviço ferroviário respectivamente.

Or. en

Justificação

Afirmação redundante: um texto legislativo não deve dar sugestões sobre as motivações da 
aplicação e pagamento de uma taxa.

Alteração 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros deverão 
certificar-se de que os impostos e as taxas 
aplicáveis ao acesso à infra-estrutura 
nacional e às instalações essenciais devem 
apenas ser cobrados de forma equitativa,
com impostos e taxas semelhantes 
aplicados noutros meios de transporte. A 
Comissão Europeia deverá monitorizar a 
aplicação deste princípio a fim de evitar 
distorções no mercado.

Or. en

Justificação

Têm existido casos recentes onde as alterações nas normas fiscais de ocupação conduziram à 
aplicação de uma taxa por vagão (de passageiros) para todas as empresas ferroviárias que 
operam no seu território. Esta situação aumentou os preços de maneira uniforme no tráfego 
transfronteiras de passageiros.
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Alteração 508
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de 
utilização do pacote mínimo de acesso 
devem corresponder ao custo directamente 
imputável à exploração do serviço 
ferroviário em conformidade com o anexo 
VIII, ponto 1.

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de 
utilização do pacote mínimo de acesso 
devem corresponder ao custo directamente 
imputável à exploração do serviço 
ferroviário em conformidade com o anexo 
VIII, ponto 1.

A fim de proceder à plena recuperação 
dos custos do gestor da infra-estrutura, os 
Estados-Membros podem, se as condições 
do mercado o permitirem, aplicar 
sobretaxas adicionais com base em 
princípios eficazes, transparentes e não-
discriminatórios, garantindo ao mesmo 
tempo a maior competitividade possível, 
em especial no que se refere ao transporte 
ferroviário internacional de mercadorias. 
O regime de tarifação deve respeitar os 
aumentos de produção alcançados pelas 
empresas ferroviárias.
No entanto, o nível das taxas não deve 
excluir a utilização da infra-estrutura por 
segmentos de mercado que possam pelo 
menos pagar os custos directamente 
imputáveis à exploração do serviço 
ferroviário, acrescidos de uma taxa de 
rentabilidade se o mercado o permitir.
Antes de aprovar a aplicação de 
sobretaxas adicionais, os Estados-
Membros deverão avaliar a sua relevância 
para segmentos específicos de mercado, 
tendo em consideração pelo menos os 
pares enumerados no anexo VIII, ponto 
3, e retendo apenas os relevantes. A lista 
de segmentos de mercado definida pelos 
gestores da infra-estrutura deverá incluir 
pelo menos os três a seguir indicados: 
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serviços de transporte de mercadorias, 
serviços de transporte de passageiros 
numa estrutura de contracto de serviço 
público e outros serviços de transporte de 
passageiros. Os gestores da
infra-estrutura poderão distinguir ainda 
mais os segmentos de mercado.
Também serão definidos segmentos de 
mercado onde as empresas ferroviárias 
não estão actualmente a operar mas 
poderão oferecer serviços durante o 
período de validade do regime de 
tarifação. O gestor da infra-estrutura não 
incluirá uma sobretaxa no regime de 
tarifação para estes segmentos de 
mercado.
A lista de segmentos de mercado deverá 
ser publicada nas especificações da rede e 
serão revistas no mínimo a cada cinco 
anos.

Or. en

Justificação

A taxa de infra-estrutura definida ao nível dos custos directos não cobre todas as despesas do 
gestor da infra-estrutura. Por este motivo, o nível de tarifação que o mercado permitir para 
cada segmento de mercado não será considerada a excepção mas será um dos princípios 
básicos da tarifação. Consequentemente, o texto das sobretaxas será alterado do nº 1 do 
artigo 32º (excepções) para o nº 3 do artigo 31º (princípios básicos de tarifação). Cabe aos 
Estados-Membros avaliarem a relevância das sobretaxas nos segmentos de mercado 
específicos.

Alteração 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de 
utilização do pacote mínimo de acesso 
devem corresponder ao custo directamente 

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de 
utilização do pacote mínimo de acesso 
devem corresponder ao custo directamente 
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imputável à exploração do serviço 
ferroviário, em conformidade com o anexo 
VIII, ponto 1.

imputável à exploração do serviço 
ferroviário, em conformidade com o anexo 
VIII, ponto 1. Excepto no caso previsto no 
n.º 5, o gestor da infra-estrutura não pode 
aplicar uma taxa de valor superior ao 
custo total da infra-estrutura, por 
segmento de mercado.

Or. fr

Justificação

O nível das taxas não deve ser superior ao custo da recuperação do custo global da infra-
estrutura por segmento de mercado. Isto é fundamental para evitar a aplicação de 
mecanismos de financiamentos cruzados não explicitados e preservar a viabilidade 
económica de certos tipos de tráfego.

Alteração 510
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de 
utilização do pacote mínimo de acesso 
devem corresponder ao custo directamente 
imputável à exploração do serviço 
ferroviário em conformidade com o anexo 
VIII, ponto 1.

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de 
utilização do pacote mínimo de acesso 
devem corresponder ao custo directamente 
imputável à exploração do serviço 
ferroviário em conformidade com o anexo 
VIII, ponto 1. Os Estados-Membros não 
poderão aplicar este requisito ao 
transporte de mercadorias de/para países 
terceiros numa rede cuja bitola das vias 
seja diferente da utilizada pela rede 
ferroviária principal na União Europeia.

Or. en

Alteração 511
Zigmantas Balčytis
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Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de 
utilização do pacote mínimo de acesso 
devem corresponder ao custo directamente 
imputável à exploração do serviço 
ferroviário em conformidade com o anexo 
VIII, ponto 1.

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de 
utilização do pacote mínimo de acesso 
devem corresponder ao custo directamente 
imputável à exploração do serviço 
ferroviário em conformidade com o anexo 
VIII, ponto 1.

No transporte de mercadorias de e para 
países terceiros numa rede cuja bitola das 
vias seja diferente da utilizada pela rede 
ferroviária principal da União Europeia, 
os gestores da infra-estrutura poderão 
definir taxas mais altas para obter a 
recuperação total dos custos incorridos.

Or. en

Justificação

O tráfego ferroviário de transporte de mercadorias que atravessa os Estados Bálticos tem 
origem predominantemente em países fora da União Europeia. A proposta da Comissão 
limita significativamente a possibilidade de os gestores da infra-estrutura recuperarem os 
custos totais e investirem no desenvolvimento da rede ferroviária. Os contribuintes da União 
Europeia poderiam subsidiar as infra-estruturas utilizadas principalmente pelo tráfego de 
transporte de mercadorias proveniente de países terceiros. Os terceiros só beneficiariam 
deste tipo de modelo proposto pela Comissão.

Alteração 512
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de 
utilização do pacote mínimo de acesso 
devem corresponder ao custo directamente 
imputável à exploração do serviço 
ferroviário em conformidade com o anexo 

Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
presente artigo e no artigo 32.º, as taxas de
utilização do pacote operacional de 
acesso, definido no anexo III e o acesso 
às vias das instalações ferroviárias 
visadas devem corresponder ao custo 
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VIII, ponto 1. directamente imputável à exploração do 
serviço ferroviário em conformidade com o 
anexo VIII, ponto 1. Com a exclusão das 
modificações relacionadas com as
disposições em matéria de limitações 
ambientais e de ruído, as taxas de 
utilização da infra-estrutura não poderão 
exceder o custo total da infra-estrutura 
para cada segmento de mercado 
ferroviário.

Or. en

Justificação

Clarificação necessária relativamente ao acesso às instalações ferroviárias referidas no 
Anexo III e salvaguardando as possíveis modificações de acordo com as disposições do n.º 5.

Alteração 513
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 1, pode ser alterado à 
luz da experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Controlo abusivo por parte da Comissão das questões ferroviárias nacionais.

Alteração 514
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 1, 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 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a legislação da União 
autorizar a tarifação dos custos dos efeitos 
do ruído no transporte rodoviário de 
mercadorias, as taxas de utilização da 
infra-estrutura devem ser modificadas de 
modo a ter em conta o custo dos efeitos do 
ruído causado pela exploração da 
composição, de acordo com o anexo VIII, 
ponto 2.

Nos casos em que um Estado-Membro 
aplica taxas a outros modos de transporte 
correspondentes aos custos dos efeitos do 
ruído, em conformidade com a legislação 
da União, as taxas de utilização da infra-
estrutura desse Estado-Membro devem ser 
modificadas de modo a ter em conta o 
custo dos efeitos do ruído causado pela 
exploração da composição, de acordo com 
o anexo VIII, ponto 2.

Or. fr

Justificação

A aplicação sistemática das disposições do artigo 31.º, n.º 5, no momento em que as 
disposições relativas à internalização dos custos externos previstas no quadro do novo 
dispositivo "Eurovignette" são de aplicação facultativa , criaria uma concorrência desleal 
entre os diferentes modos de transporte, em particular entre a ferrovia e a rodovia.

Alteração 516
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a legislação da União 
autorizar a tarifação dos custos dos 
efeitos do ruído no transporte rodoviário 
de mercadorias, as taxas de utilização da 
infra-estrutura devem ser modificadas de 
modo a ter em conta o custo dos efeitos do 
ruído causado pela exploração da 
composição, de acordo com o anexo VIII, 
ponto 2.

As taxas de utilização da infra-estrutura 
devem ser modificadas de modo a ter em 
conta o custo dos efeitos do ruído causado 
pela exploração da composição, de acordo 
com o anexo VIII, ponto 2.

Estas modificações não terão incidência 
nas receitas desde que o Estado-Membro 
da infra-estrutura visada não aplique 
taxas sobre os efeitos do ruído no sector 
rodoviário.

Or. en

Justificação

Deveriam ser introduzidas taxas diferenciadas para o ruído para todos os modos de 
transportes por forma a criar igualdade de condições de concorrência.

Alteração 517
Hubert Pirker

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a legislação da União 
autorizar a tarifação dos custos dos efeitos 
do ruído no transporte rodoviário de 
mercadorias, as taxas de utilização da 
infra-estrutura devem ser modificadas de 
modo a ter em conta o custo dos efeitos do 
ruído causado pela exploração da 
composição, de acordo com o anexo VIII, 
ponto 2.

Nos casos em que a legislação nacional 
autorizar a tarifação dos custos dos efeitos 
do ruído no transporte rodoviário de 
mercadorias num Estado-Membro, as 
taxas de utilização da infra-estrutura no 
Estado-Membro em questão devem ser 
modificadas de modo a ter em conta o 
custo dos efeitos do ruído causado pela 
exploração da composição, de acordo com 
o anexo VIII, ponto 2.
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Or. de

Justificação

Com esta formulação, são criadas condições iguais para ambos os modos de transporte.

Alteração 518
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a legislação da União 
autorizar a tarifação dos custos dos efeitos 
do ruído no transporte rodoviário de 
mercadorias, as taxas de utilização da 
infra-estrutura devem ser modificadas de 
modo a ter em conta o custo dos efeitos do 
ruído causado pela exploração da 
composição, de acordo com o anexo VIII, 
ponto 2.

Nos casos em que a legislação da União 
autorizar de forma vinculativa a tarifação 
dos custos dos efeitos do ruído no 
transporte rodoviário, as taxas de utilização 
da infra-estrutura devem ser modificadas 
em conformidade, de modo a ter em conta 
o custo dos efeitos do ruído causado pela 
exploração da composição, de acordo com 
o anexo VIII, ponto 2, a fim de incentivar 
a readaptação do material circulante a 
favor de equipamento menos ruidoso.

Or. en

Justificação

A tarifação dos custos dos efeitos do ruído diz respeito tanto ao sector rodoviário como ao 
ferroviário: no sector ferroviário, têm de ser feitos investimentos adequados e eficazes.

Alteração 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Nos casos em que a legislação da União 
autorizar a tarifação dos custos dos efeitos 
do ruído no transporte rodoviário de 
mercadorias, as taxas de utilização da 
infra-estrutura devem ser modificadas de 
modo a ter em conta o custo dos efeitos do 

5. Nos casos em que a legislação da União 
autorizar a tarifação dos custos dos efeitos 
do ruído no transporte rodoviário de 
mercadorias, as taxas de utilização da 
infra-estrutura podem ser modificadas de 
modo a ter em conta o custo dos efeitos do 
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ruído causado pela exploração da 
composição, de acordo com o anexo VIII, 
ponto 2.

ruído causado pela exploração da 
composição.

Or. pl

Justificação

A referência à compensação pelo investimento na adaptação de um sistema com baixo nível 
de ruído em carruagens é inadequada tendo em conta os custos incorridos. Financiar 
directamente a adaptação do material circulante com componentes adequadas (blocos de 
frenagem compostos) pode ser uma maneira mais eficaz de reduzir o ruído do que a 
modulação dos pagamentos cobrados pelos gestores. Ao mesmo tempo, a adopção do 
princípio das taxas mais baixas de acesso à infra-estrutura para material circulante que 
emite níveis de ruído mais baixos poderia fazer diminuir as taxas para os operadores que não 
utilizam esse material circulante.

Alteração 520
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a legislação da União 
autorizar a tarifação dos custos dos 
efeitos do ruído no transporte rodoviário 
de mercadorias, as taxas de utilização da 
infra-estrutura devem ser modificadas de 
modo a ter em conta o custo dos efeitos do 
ruído causado pela exploração da 
composição, de acordo com o anexo VIII, 
ponto 2.

As taxas de utilização da infra-estrutura 
devem ser modificadas de modo a ter em 
conta o custo dos efeitos do ruído causado 
pela exploração da composição, de acordo 
com o anexo VIII, ponto 2.

Or. nl

Alteração 521
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a legislação da União
autorizar a tarifação dos custos dos efeitos 
do ruído no transporte rodoviário de 
mercadorias, as taxas de utilização da 
infra-estrutura devem ser modificadas de 
modo a ter em conta o custo dos efeitos do 
ruído causado pela exploração da 
composição, de acordo com o anexo VIII, 
ponto 2.

Nos casos em que um Estado-Membro 
aplica, de acordo com a legislação da 
União Europeia, a tarifação dos custos dos 
efeitos do ruído no transporte rodoviário de 
mercadorias, as taxas de utilização da 
infra-estrutura desse Estado-Membro 
podem ser modificadas de modo a ter em 
conta o custo dos efeitos do ruído causado 
pela exploração da composição, de acordo 
com o anexo VIII, ponto 2.

Or. fr

Justificação

A fim de não criar uma desvantagem para o transporte ferroviário, a introdução de uma 
internalização dos custos externos para esse sector deve fazer-se em paralelo e em condições 
similares às aplicáveis aos outros modos de transporte, em particular o transporte 
rodoviário.

Alteração 522
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta alteração das taxas de utilização da 
infra-estrutura permite compensar os 
investimentos realizados para equipar os 
vagões com a tecnologia de frenagem 
silenciosa mais viável no mercado.

Or. fr

Justificação

A melhor maneira de reduzir o ruído consiste na instalação de sistemas de frenagem 
silenciosa. A introdução de um sistema de incentivos deveria encorajar a adaptação e 
modernização do material circulante.
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Alteração 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 2, pode ser alterado à 
luz da experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º, 
nomeadamente para especificar os 
elementos das taxas diferenciadas de 
utilização da infra-estrutura.

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 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 524
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 2, pode ser alterado à 
luz da experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º, 
nomeadamente para especificar os 
elementos das taxas diferenciadas de 
utilização da infra-estrutura.

Suprimido

Or. en

Justificação

Elemento essencial que não está abrangido pelo procedimento relativo aos actos delegados.
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Alteração 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 2, pode ser alterado à 
luz da experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º, 
nomeadamente para especificar os 
elementos das taxas diferenciadas de 
utilização da infra-estrutura.

O anexo VIII, ponto 2, pode ser alterado à 
luz da experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º, 
nomeadamente para especificar os 
elementos das taxas diferenciadas de 
utilização da infra-estrutura, desde que daí
não resulte distorção da concorrência em 
detrimento do transporte ferroviário.

Or. fr

Justificação

As disposições que visam a integração das externalidades associadas ao ruído não devem 
comprometer a competitividade do transporte ferroviário em relação aos outros modos de 
transporte.

Alteração 526
Herbert Dorfmann

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As taxas de utilização da infra-estrutura 
podem ser modificadas para ter em conta o 
custo dos outros efeitos ambientais 
provocados pela exploração da composição 
não referidos no anexo VIII, ponto 2. 
Qualquer modificação deste tipo, 
susceptível de assegurar a internalização 
dos custos externos da poluição 
atmosférica decorrente da exploração do 
serviço ferroviário, deve ser diferenciada 
em função da magnitude do efeito causado.

As taxas de utilização da infra-estrutura 
podem ser modificadas para ter em conta o 
custo dos outros efeitos ambientais 
provocados pela exploração da composição 
não referidos no anexo VIII, ponto 2. 
Qualquer modificação deste tipo, 
susceptível de assegurar a internalização 
dos custos externos da poluição 
atmosférica e sonora decorrente da 
exploração do serviço ferroviário, deve ser 
diferenciada em função da magnitude do 
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efeito causado.

Or. de

Alteração 527
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No entanto, a tarifação dos outros custos 
ambientais que implique um aumento do 
montante global das receitas realizadas 
pelo gestor da infra-estrutura só é 
permitida se autorizada pela legislação da 
União para o transporte rodoviário de 
mercadorias. Se a legislação da União 
não autorizar a tarifação desses custos 
ambientais no transporte rodoviário de 
mercadorias, esta modificação não deve 
ter repercussões nas receitas do gestor da 
infra-estrutura.

Suprimido

Or. nl

Alteração 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No entanto, a tarifação dos outros custos 
ambientais que implique um aumento do 
montante global das receitas realizadas
pelo gestor da infra-estrutura só é 
permitida se autorizada pela legislação da 
União para o transporte rodoviário de 
mercadorias. Se a legislação da União 
não autorizar a tarifação desses custos 
ambientais no transporte rodoviário de 

No entanto, a tarifação dos outros custos 
ambientais deve ser neutra em termos de
receitas para o gestor da infra-estrutura 
enquanto não for introduzida uma 
tarifação similar para o sector rodoviário 
nesse Estado-Membro específico.
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mercadorias, esta modificação não deve 
ter repercussões nas receitas do gestor da 
infra-estrutura.

Or. en

Justificação

A internalização de custos externos é uma preocupação muito importante da política da UE 
no domínio dos transportes. A legislação terá de abranger todos os sectores; ao mesmo 
tempo, deve-se permitir que seja o  sector ferroviário a dar os primeiros passos, sem contudo 
se criar uma desvantagem competitiva.

Alteração 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se da tarifação dos custos ambientais 
resultar um aumento da receita, compete 
aos Estados-Membros decidir da afectação 
das receitas suplementares. As autoridades 
competentes devem conservar as 
informações necessárias para assegurar a 
possibilidade de rastrear a origem da 
tarifação dos custos ambientais e a 
utilização que lhe é dada. Os Estados-
Membros devem comunicar regularmente 
essas informações à Comissão.

Se da tarifação dos custos ambientais 
resultar um aumento da receita, compete 
aos Estados-Membros decidir da afectação 
das receitas suplementares em benefício 
dos sistemas de transporte. As autoridades 
competentes devem conservar as 
informações necessárias para assegurar a 
possibilidade de rastrear a origem da 
tarifação dos custos ambientais e a 
utilização que lhe é dada. Os Estados-
Membros devem comunicar regularmente 
essas informações à Comissão.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa introduzir um princípio de afectação das receitas suplementares aos 
sistemas de transporte ("earmarking").

Alteração 530
Dominique Vlasto
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Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se da tarifação dos custos ambientais 
resultar um aumento da receita, compete 
aos Estados-Membros decidir da afectação
das receitas suplementares. As autoridades 
competentes devem conservar as 
informações necessárias para assegurar a 
possibilidade de rastrear a origem da 
tarifação dos custos ambientais e a 
utilização que lhe é dada. Os Estados-
Membros devem comunicar regularmente 
essas informações à Comissão.

Se da tarifação dos custos ambientais 
resultar um aumento da receita, compete 
aos Estados-Membros decidir da afectação 
das receitas suplementares em benefício do 
desenvolvimento do sector ferroviário. As 
autoridades competentes devem conservar 
as informações necessárias para assegurar a 
possibilidade de rastrear a origem da 
tarifação dos custos ambientais e a 
utilização que lhe é dada. Os Estados-
Membros devem comunicar regularmente 
essas informações à Comissão.

Or. fr

Alteração 531
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se da tarifação dos custos ambientais 
resultar um aumento da receita, compete 
aos Estados-Membros decidir da afectação 
das receitas suplementares. As autoridades 
competentes devem conservar as 
informações necessárias para assegurar a 
possibilidade de rastrear a origem da 
tarifação dos custos ambientais e a 
utilização que lhe é dada. Os Estados-
Membros devem comunicar regularmente 
essas informações à Comissão.

Se da tarifação dos custos ambientais 
resultar um aumento da receita, os Estados-
Membros afectarão as receitas 
suplementares à melhoria da infra-
estrutura ferroviária. As autoridades 
competentes devem conservar as 
informações necessárias para assegurar a 
possibilidade de rastrear a origem da 
tarifação dos custos ambientais e a 
utilização que lhe é dada. Os Estados-
Membros devem comunicar regularmente 
essas informações à Comissão.

Or. es

Justificação

Tendo em conta que um dos problemas importantes é a falta de investimento na rede 
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ferroviária por parte dos Estados, parece lógico que as receitas geradas possam ser 
reinvestidas nas melhoria da mesma infra-estrutura.

Alteração 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A fim de incentivar a redução de 
ruído na origem, as regras da UE para co-
financiamento deviam ser alteradas de 
modo a permitirem o co-financiamento da 
conversão do material circulante e as 
regras sobre a ajuda estatal deviam ser 
adaptadas em conformidade.

Or. en

Justificação

Existem dados que sugerem que se pode poupar muito investindo nas mais modernas 
tecnologias de redução do ruído na origem em vez de gastar em medidas de protecção contra 
o ruído. Os custos da “tecnologia na origem” são cerca de 3 a 4 vezes mais eficazes do que 
os das medidas de protecção..

Alteração 533
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A prestação dos serviços referidos no 
anexo III, ponto 2, não é abrangida pelo 
presente artigo. Em qualquer caso, a taxa 
cobrada por tais serviços não deve ser 
superior ao custo da sua prestação, 
acrescido de um lucro razoável.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Não está prevista nenhuma distinção para o fornecimento de acesso e a utilização, quando 
necessário, das instalações de serviço enumeradas mo Anexo III: cada fornecedor de serviços 
ferroviários, incluindo o gestor da infra-estrutura, terá direito a receber a taxa 
correspondente pelo serviço prestado.

Alteração 534
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Quando os serviços enumerados no 
anexo III, pontos 3 e 4, sob a designação 
de «adicionais» e «auxiliares», apenas 
sejam oferecidos por um único prestador, 
a taxa cobrada pelo serviço não deve 
exceder o custo da sua prestação, 
acrescido de um lucro razoável.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não está prevista nenhuma distinção para o fornecimento de acesso e a utilização, quando 
necessário, das instalações de serviço enumeradas mo Anexo III: cada fornecedor de serviços 
ferroviários, incluindo o gestor da infra-estrutura, terá direito a receber a taxa 
correspondente pelo serviço prestado.

Alteração 535
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de proceder à plena recuperação 
dos custos do gestor da infra-estrutura, os 
Estados-Membros podem, se as condições 
do mercado o permitirem, aplicar 
sobretaxas adicionais com base em 

Suprimido
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princípios eficazes, transparentes e não-
discriminatórios, garantindo ao mesmo 
tempo a maior competitividade possível, 
em especial no que se refere ao transporte 
ferroviário internacional de mercadorias. 
O regime de tarifação deve respeitar os 
aumentos de produção alcançados pelas 
empresas ferroviárias.
No entanto, o nível das taxas não deve 
excluir a utilização da infra-estrutura por 
segmentos de mercado que possam pelo 
menos pagar os custos directamente 
imputáveis à exploração do serviço 
ferroviário, acrescidos de uma taxa de 
rentabilidade se o mercado o permitir.
Estes segmentos de mercado devem ser 
estabelecidos de acordo com os critérios 
previstos no anexo VIII, ponto 3, sob 
reserva de aprovação prévia da entidade 
reguladora. Tratando-se de segmentos de 
mercado sem tráfego, o regime de 
tarifação não pode prever sobretaxas.
O anexo VIII, ponto 3, pode ser alterado à 
luz da experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Or. en

Justificação

A taxa de utilização da infra-estrutura fixado ao nível dos custos directos não pode cobrir 
todas as despesas do gestor da infra-estrutura. Assim, o nível de tarifação que o mercado 
pode suportar para cada segmento de mercado não deve ser visto como a excepção, antes
deve constituir um dos princípios básicos da tarifação. O texto sobre as sobretaxas deve, 
portanto, ser transferido do artigo 32.º, n.º 1, (isenções) para o artigo 31.º, n.º 3 (princípios 
básicos de tarifação).

Alteração 536
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A fim de proceder à plena recuperação dos 
custos do gestor da infra-estrutura, os 
Estados-Membros podem, se as condições
do mercado o permitirem, aplicar 
sobretaxas adicionais com base em 
princípios eficazes, transparentes e não-
discriminatórios, garantindo ao mesmo 
tempo a maior competitividade possível, 
em especial no que se refere ao transporte
ferroviário internacional de mercadorias. 
O regime de tarifação deve respeitar os 
aumentos de produção alcançados pelas 
empresas ferroviárias.

A fim de proceder à plena recuperação dos 
custos do gestor da infra-estrutura, os 
Estados-Membros podem autorizar o 
gestor da infra-estrutura a aplicar, num 
dado segmento de mercado, e se as 
condições desse segmento de mercado o 
permitirem, aplicar uma sobretaxa com 
base em princípios eficazes, transparentes e 
não-discriminatórios, garantindo ao mesmo 
tempo a maior competitividade possível do 
sector ferroviário.

Or. en

Alteração 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de proceder à plena recuperação dos 
custos do gestor da infra-estrutura, os 
Estados-Membros podem, se as condições
do mercado o permitirem, aplicar 
sobretaxas adicionais com base em 
princípios eficazes, transparentes e não-
discriminatórios, garantindo ao mesmo 
tempo a maior competitividade possível, 
em especial no que se refere ao transporte 
ferroviário internacional de mercadorias. O 
regime de tarifação deve respeitar os 
aumentos de produção alcançados pelas 
empresas ferroviárias.

A fim de proceder à plena recuperação dos 
custos do gestor da infra-estrutura, os 
Estados-Membros podem, se as condições 
do segmento de mercado o permitirem, 
autorizar o gestor da infra-estrutura a 
aplicar sobretaxas adicionais com base em 
princípios eficazes, transparentes e não-
discriminatórios, garantindo ao mesmo 
tempo a maior competitividade possível, 
em especial no que se refere ao transporte 
ferroviário internacional de mercadorias. O 
regime de tarifação deve respeitar os 
aumentos de produção alcançados pelas 
empresas ferroviárias.

Or. fr
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Justificação

Esta alteração visa especificar os papéis dos diferentes actores e indicar que este 
procedimento deve aplicar-se por segmentos de mercado.

Alteração 538
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de proceder à plena recuperação dos 
custos do gestor da infra-estrutura, os 
Estados-Membros podem, se as condições 
do mercado o permitirem, aplicar 
sobretaxas adicionais com base em 
princípios eficazes, transparentes e não-
discriminatórios, garantindo ao mesmo 
tempo a maior competitividade possível, 
em especial no que se refere ao transporte 
ferroviário internacional de mercadorias. 
O regime de tarifação deve respeitar os 
aumentos de produção alcançados pelas 
empresas ferroviárias. 

A fim de proceder à plena recuperação dos 
custos do gestor da infra-estrutura, os 
Estados-Membros podem autorizar a que 
o gestor da infra-estrutura possa, num 
dado segmento de mercado ferroviário e
se as respectivas condições forem 
aceitáveis, aplicar uma sobretaxa 
adicional com base em princípios eficazes, 
transparentes e não-discriminatórios, 
garantindo ao mesmo tempo a maior 
eficácia possível do sector ferroviário. O 
regime de tarifação deve respeitar os 
aumentos de produção alcançados pelas 
empresas ferroviárias. 

Or. en

Justificação

Nos Estados-Membros, aplicam-se diferentes modelos de tarifação da utilização da infra-
estrutura ferroviária: mediante autorização do Estado-Membro, o gestor da infra-estrutura 
pode aplicar uma sobretaxa adicional para obter eficiência e optimização da rede ferroviária 
como previsto no artigo 26.º.

Alteração 539
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Estes segmentos de mercado devem ser 
estabelecidos de acordo com os critérios 
previstos no anexo VIII, ponto 3, sob 
reserva de aprovação prévia da entidade 
reguladora. Tratando-se de segmentos de 
mercado sem tráfego, o regime de tarifação 
não pode prever sobretaxas.

Estes segmentos de mercado devem ser 
estabelecidos de acordo com os critérios 
previstos no anexo VIII, ponto 3, depois de 
considerados os pares ali enumerados e 
retendo os que são relevantes, sob reserva 
de aprovação prévia da entidade 
reguladora. Tratando-se de segmentos de 
mercado sem tráfego, o regime de tarifação 
não pode prever sobretaxas.

Or. en

Alteração 540
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estes segmentos de mercado devem ser 
estabelecidos de acordo com os critérios 
previstos no anexo VIII, ponto 3, sob 
reserva de aprovação prévia da entidade 
reguladora. Tratando-se de segmentos de 
mercado sem tráfego, o regime de tarifação 
não pode prever sobretaxas.

Estes segmentos de mercado ferroviário e 
as correspondentes taxas propostas devem 
ser estabelecidos de acordo com o 
procedimento previsto no anexo VIII, 
ponto 3. Tratando-se de segmentos de 
mercado sem tráfego, o regime de tarifação 
não pode prever sobretaxas na fase inicial.

Or. en

Justificação

A fim de salvaguardar os segmentos de mercado ferroviário numa fase inicial em que não 
haja tráfego, a sobretaxa deve ser zero, para ser aumentada à medida que o tráfego crescer e 
as condições do segmento o permitirem.

Alteração 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 3, 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 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 542
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 3, 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 543
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As composições equipadas com o sistema As composições equipadas com o sistema 
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europeu de controlo dos comboios (ETCS) 
que circulem em linhas equipadas com os 
sistemas nacionais de controlo-comando e 
sinalização devem beneficiar de uma 
redução temporária da taxa de utilização da 
infra-estrutura em conformidade com o 
anexo VIII, ponto 5.

europeu de controlo dos comboios (ETCS) 
que circulem em linhas equipadas com os 
sistemas nacionais de controlo-comando e 
sinalização devem beneficiar de uma 
redução temporária da taxa de utilização da 
infra-estrutura em conformidade com o 
anexo VIII, ponto 5. O gestor da infra-
estrutura deve estar em condições de 
garantir que esta redução não implique 
uma perda de receitas. Esta é compensada 
pelo aumento das taxas aplicadas sobre a 
mesma linha às composições não 
equipadas com o ETCS.

Or. fr

Justificação

O equipamento das composições com o sistema ECTS deve ser incentivado através de um 
sistema de bonus-malus sem que isso implique uma perda de recursos para o gestor da infra-
estrutura. É preferível que este sistema seja aplicado para cada linha de caminho-de-ferro. 
Por outro lado, não há motivos para dotar a Comissão de poderes para intervir 
unilateralmente.

Alteração 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. As composições equipadas com o 
sistema europeu de controlo dos comboios 
(ETCS) que circulem em linhas equipadas 
com os sistemas nacionais de controlo-
comando e sinalização devem beneficiar de 
uma redução temporária da taxa de 
utilização da infra-estrutura em 
conformidade com o anexo VIII, ponto 5.

3. As composições equipadas com o 
sistema europeu de controlo dos comboios 
(ETCS) que circulem em linhas equipadas 
com os sistemas nacionais de controlo-
comando e sinalização devem beneficiar de 
uma redução temporária da taxa de 
utilização da infra-estrutura nas linhas 
abrangidas pelo Plano de Implantação 
Europeu que têm o ERTMS instalado.

Or. pl
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Alteração 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 5, 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 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 546
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 5, 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 547
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os regimes de tarifação da utilização da 
infra-estrutura devem incentivar as 
empresas ferroviárias e o gestor da infra-
estrutura a minimizar as perturbações e a 
melhorar o desempenho da rede 
ferroviária, através da instituição de um 
regime de melhoria do desempenho. Esse 
regime pode incluir sanções para actos que 
perturbem o funcionamento da rede, 
compensações para as empresas afectadas 
pelas perturbações e prémios para os 
desempenhos superiores às previsões.

1. Os regimes de tarifação da utilização da 
infra-estrutura devem incentivar as 
empresas ferroviárias e o gestor da infra-
estrutura a minimizar as perturbações e a 
melhorar o desempenho da rede 
ferroviária, através da instituição de um 
regime de melhoria do desempenho. Esse 
regime pode incluir sanções para actos que 
perturbem o funcionamento da rede, 
compensações para as empresas afectadas 
pelas perturbações e prémios para os 
desempenhos superiores às previsões, sem 
prejuízo das eventuais regras de 
responsabilidade em vigor.

Or. en

Justificação

Os regimes baseados no desempenho não estão relacionados com regras de responsabilidade
- i.e. direitos dos passageiros ou acordos sobre a qualidade da mercadoria carregada.

Alteração 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve avaliar a lista 
indicativa dos princípios básicos do 
regime de desempenho para a infra-
estrutura ferroviária do Anexo VIII (4) 
após um período de 4 anos.

Or. en

Justificação

Os indicadores de desempenho podem evoluir ao longo do tempo e foram já adaptados pelo 
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próprio sector ferroviário. Uma revisão dos indicadores iria garantir a tomada em 
consideração da evolução do mercado.

Alteração 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os princípios essenciais do regime de 
melhoria do desempenho previstos no 
anexo VIII, ponto 4, são aplicáveis a toda 
a rede.

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 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 550
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 4, pode ser alterado à 
luz da experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Depois de o conteúdo do ponto 4 do Anexo VIII ter sido transferido para o dispositivo da 
directiva, permanecem neste Anexo elementos mais específicos relacionados com a melhoria 
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dos desempenhos que não podem ser modificados pela Comissão com o pretexto de assegurar 
um grau de flexibilidade suficiente.

Alteração 551
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O anexo VIII, ponto 4, 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 552
Olga Sehnalová

Proposta de directiva
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O gestor da infra-estrutura pode aplicar 
uma taxa adequada sobre a capacidade 
atribuída, mas não utilizada. Essa taxa 
constitui um incentivo à utilização eficiente 
da capacidade. Se houver mais de um 
candidato a um canal horário a atribuir no 
quadro do exercício de estabelecimento do 
horário anual, deve ser cobrada uma taxa 
de reserva.

O gestor da infra-estrutura pode aplicar 
uma taxa adequada sobre a capacidade 
atribuída, mas não utilizada. Essa taxa 
constitui um incentivo à utilização eficiente 
da capacidade. Se houver dois ou mais
candidatos a solicitar canais horários 
sobrepostos a atribuir no quadro do 
exercício de estabelecimento do horário 
anual, deve ser cobrada uma taxa de 
reserva ao candidato a quem foi atribuída
a totalidade ou parte do canal horário 
mas que não utilizou.

Or. en
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Justificação

No caso de haver mais candidatos a solicitar um canal horário, deve ser cobrada uma taxa 
de reserva unicamente naquelas situações em que o canal horário é atribuído a um candidato 
que não o utiliza.

Alteração 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que um candidato tenha a 
intenção de solicitar capacidade de infra-
estrutura com vista à exploração de um 
serviço internacional de passageiros na 
acepção do artigo 2.º , deve informar os 
gestores de infra-estruturas e as entidades 
reguladoras competentes. A fim de 
poderem avaliar se o objectivo de um 
serviço internacional é o transporte de 
passageiros entre estações situadas em 
Estados-Membros diferentes, bem como o 
eventual impacto económico nos contratos 
de serviço público existentes, as entidades 
reguladoras devem assegurar a informação 
de todas as autoridades competentes que 
tenham adjudicado nesse itinerário  um 
serviço de transporte ferroviário de 
passageiros definido num contrato de 
serviço público, de todas as outras 
autoridades competentes interessadas que 
tenham o direito de limitar o acesso ao 
abrigo do artigo 9.º, n.º 3, e de todas as 
empresas ferroviárias que executam o 
contrato de serviço público no itinerário 
desse serviço de transporte internacional de 
passageiros.

4. Sempre que um candidato tenha a 
intenção de solicitar capacidade de infra-
estrutura com vista à exploração de um 
serviço internacional e/ou nacional de 
passageiros na acepção do artigo 2.º , deve 
informar os gestores de infra-estruturas e 
as entidades reguladoras competentes. A 
fim de poderem avaliar o eventual impacto 
económico nos contratos de serviço 
público existentes, as entidades reguladoras 
devem assegurar a informação de todas as 
autoridades competentes que tenham 
adjudicado nesse itinerário  um serviço de 
transporte ferroviário de passageiros 
definido num contrato de serviço público, 
de todas as outras autoridades competentes 
interessadas que tenham o direito de limitar 
o acesso ao abrigo do artigo 9.º, n.º 3, e de 
todas as empresas ferroviárias que 
executam o contrato de serviço público no 
itinerário desse serviço de transporte 
internacional e/ou nacional de passageiros.

Or. fr

Justificação

Esta alteração pretende ter em conta a abertura à concorrência dos serviços nacionais de 
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transporte de passageiros.

Alteração 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os representantes dos gestores de infra-
estruturas cujas decisões em matéria de 
repartição da capacidade tenham 
repercussões noutros gestores de infra-
estruturas se associam a fim de coordenar a 
repartição ou proceder à repartição de toda 
a capacidade de infra-estrutura em causa a 
nível internacional, sem prejuízo das regras 
específicas constantes da legislação da 
União relativas às redes vocacionadas para 
o transporte ferroviário de mercadorias. Os 
representantes adequados dos gestores de 
infra-estruturas de países terceiros podem 
ser associados a estes procedimentos.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os representantes dos gestores de infra-
estruturas cujas decisões em matéria de 
repartição da capacidade tenham 
repercussões noutros gestores de infra-
estruturas se associam a fim de coordenar a 
repartição ou proceder à repartição de toda 
a capacidade de infra-estrutura em causa a 
nível internacional, sem prejuízo das regras 
específicas constantes da legislação da 
União relativas às redes vocacionadas para 
o transporte ferroviário de mercadorias. Os 
participantes na cooperação devem 
garantir que a lista dos membros, o modo 
de funcionamento da colaboração e todos 
os critérios utilizados na avaliação e 
repartição da capacidade de infra-
estrutura sejam tornados públicos.. Os 
representantes adequados dos gestores de 
infra-estruturas de países terceiros podem 
ser associados a estes procedimentos.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa incorporar o n.º 4 do artigo 40.º no n.º 1 do mesmo artigo.

Alteração 555
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os representantes das 
entidades reguladoras que cooperam em 
conformidade com o artigo 57.° devem ser 
informados e convidados a participar na 
qualidade de observadores em todas as 
reuniões destinadas a estabelecer
princípios e práticas comuns de repartição 
da capacidade de infra-estrutura. No caso 
dos sistemas de repartição assentes nas 
tecnologias da informação, as entidades 
reguladoras devem receber destes sistemas 
informações suficientes para poderem 
exercer a sua supervisão regulamentar em 
conformidade com o disposto no artigo 
56.º.

2. A Comissão e os representantes das 
entidades reguladoras que cooperam em 
conformidade com o artigo 57.° devem ser 
informados sobre os princípios e práticas 
comuns de repartição da capacidade de 
infra-estrutura. No caso dos sistemas de 
repartição assentes nas tecnologias da 
informação, as entidades reguladoras 
devem receber destes sistemas informações 
suficientes para poderem exercer a sua 
supervisão regulamentar em conformidade 
com o disposto no artigo 56.º.

Or. en

Justificação

O texto da proposta da Comissão confere um grau de intervencionismo demasiado elevado à 
Comissão e às entidades reguladoras nas actividades das associações de gestores da infra-
estrutura. Por isso, há que traçar uma linha mais clara entre o papel de 
supervisão/observação do regulador e a empresa.

Alteração 556
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os representantes das 
entidades reguladoras que cooperam em 
conformidade com o artigo 57.° devem ser 
informados e convidados a participar na 
qualidade de observadores em todas as 
reuniões destinadas a estabelecer
princípios e práticas comuns de repartição 
da capacidade de infra-estrutura. No caso 
dos sistemas de repartição assentes nas 
tecnologias da informação, as entidades 

2. A Comissão e os representantes das 
entidades reguladoras que cooperam em 
conformidade com o artigo 57.° devem ser 
informados sobre os princípios e práticas 
comuns de repartição da capacidade de 
infra-estrutura. No caso dos sistemas de 
repartição assentes nas tecnologias da 
informação, as entidades reguladoras 
devem receber destes sistemas informações 
suficientes para poderem exercer a sua 
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reguladoras devem receber destes sistemas 
informações suficientes para poderem 
exercer a sua supervisão regulamentar em 
conformidade com o disposto no artigo 
56.º.

supervisão regulamentar em conformidade 
com o disposto no artigo 56.º.

Or. fr

Justificação

O regime jurídico aplicável na União permite que as empresas organizem as suas actividades 
livremente, sem que possam ser obrigadas a convidar observadores. A Comissão e as 
entidades reguladoras são informadas sobre as decisões tomadas pelas empresas.

Alteração 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os representantes das 
entidades reguladoras que cooperam em 
conformidade com o artigo 57.° devem ser 
informados e convidados a participar na 
qualidade de observadores em todas as 
reuniões destinadas a estabelecer
princípios e práticas comuns de repartição 
da capacidade de infra-estrutura. No caso 
dos sistemas de repartição assentes nas 
tecnologias da informação, as entidades 
reguladoras devem receber destes sistemas 
informações suficientes para poderem 
exercer a sua supervisão regulamentar em 
conformidade com o disposto no artigo 
56.º.

2. A Comissão e os representantes das 
entidades reguladoras que cooperam em 
conformidade com o artigo 57.° devem ser 
informados sobre os princípios e práticas 
comuns de repartição da capacidade de 
infra-estrutura. No caso dos sistemas de 
repartição assentes nas tecnologias da 
informação, as entidades reguladoras 
devem receber destes sistemas informações 
suficientes para poderem exercer a sua 
supervisão regulamentar em conformidade 
com o disposto no artigo 56.º.

Or. en

Justificação

Tanto a Comissão como as entidades reguladoras têm de estar bem informadas, mas não é 
necessário que participem no processo decisório das empresas.
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Alteração 558
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os representantes das 
entidades reguladoras que cooperam em 
conformidade com o artigo 57.° devem ser 
informados e convidados a participar na 
qualidade de observadores em todas as 
reuniões destinadas a estabelecer
princípios e práticas comuns de repartição 
da capacidade de infra-estrutura. No caso 
dos sistemas de repartição assentes nas 
tecnologias da informação, as entidades 
reguladoras devem receber destes sistemas 
informações suficientes para poderem 
exercer a sua supervisão regulamentar em 
conformidade com o disposto no artigo 
56.º.

2. A Comissão e os representantes das 
entidades reguladoras que cooperam em 
conformidade com o artigo 57.° devem ser 
informados sobre os princípios e práticas 
comuns de repartição da capacidade de 
infra-estrutura. No caso dos sistemas de 
repartição assentes nas tecnologias da 
informação, as entidades reguladoras 
devem receber destes sistemas informações 
suficientes para poderem exercer a sua 
supervisão regulamentar em conformidade 
com o disposto no artigo 56.º.

Or. en

Justificação

A Comissão e as entidades reguladoras têm diferentes funções, cumprindo-lhes controlar, 
procurar soluções no seu papel de árbitro e aplicar sanções, ao passo que as decisões 
estratégicas pertencem a outros, em plena conformidade com as disposições da presente 
directiva.

Alteração 559
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os representantes das 
entidades reguladoras que cooperam em 
conformidade com o artigo 57.° devem ser 
informados e convidados a participar na 
qualidade de observadores em todas as 
reuniões destinadas a estabelecer princípios 

2. A Comissão deve ser informada e 
convidada a participar na qualidade de 
observadora em todas as reuniões 
destinadas a estabelecer princípios e 
práticas comuns de repartição da 
capacidade de infra-estrutura. No caso dos 
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e práticas comuns de repartição da 
capacidade de infra-estrutura. No caso dos 
sistemas de repartição assentes nas 
tecnologias da informação, as entidades 
reguladoras devem receber destes sistemas 
informações suficientes para poderem 
exercer a sua supervisão regulamentar em 
conformidade com o disposto no artigo 
56.º.

sistemas de repartição assentes nas 
tecnologias da informação, as entidades 
reguladoras devem receber destes sistemas 
informações suficientes para poderem 
exercer a sua supervisão regulamentar em 
conformidade com o disposto no artigo 
56.º.

Or. es

Alteração 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nas reuniões ou noutras actividades 
destinadas a assegurar a repartição da 
capacidade de infra-estrutura para os 
serviços ferroviários que utilizem várias 
redes, as decisões são tomadas apenas
pelos representantes dos gestores das infra-
estruturas.

3. Nas reuniões ou noutras actividades 
destinadas a assegurar a repartição da 
capacidade de infra-estrutura para os 
serviços ferroviários que utilizem várias 
redes, as decisões são tomadas pelos 
representantes dos gestores das infra-
estruturas. Em caso de discordância
persistente entre os representantes dos 
gestores da infra-estrutura, a rede de 
entidades de controlo definida no artigo 
57.º pode ser consultada para efeitos de 
arbitragem.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa prever a possibilidade de intervenção da rede das entidades reguladoras 
para efeitos de arbitragem em caso de discordância persistente entre os gestores da infra-
estrutura.

Alteração 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os participantes na cooperação 
referida no n.º 1 devem garantir que a 
lista dos membros, o modo de 
funcionamento da colaboração e todos os 
critérios utilizados na avaliação e 
repartição da capacidade de infra-
estrutura sejam tornados públicos.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa transferir este número para o n.º 1 do artigo 40.º.

Alteração 562
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No quadro da cooperação referida no n.º 1, 
os gestores das infra-estruturas avaliam as 
necessidades e, se necessário, propõem e 
organizam canais horários internacionais 
que facilitem a exploração de composições 
de mercadorias sujeitas ao pedido ad hoc 
previsto no artigo 48.º.

No quadro da cooperação referida no n.º 1, 
os gestores das infra-estruturas avaliam as 
necessidades e, se necessário, propõem e 
organizam canais horários internacionais 
que facilitem a exploração de composições 
de mercadorias sujeitas ao pedido ad hoc 
previsto no artigo 48.º. Essa cooperação 
deve levar à criação de mecanismos para 
garantir que o prazo de resposta aos 
pedidos ad hoc dos serviços ferroviários 
nacionais não ultrapasse os cinco dias 
úteis.

Or. es

Justificação

Não está claro se neste caso se mantém o prazo de resposta de cinco dias úteis previsto no 
artigo 48.º.
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Alteração 563
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer regras diferentes para redes 
tecnologicamente separadas da rede 
ferroviária principal da UE, caso exista a 
necessidade de uma cooperação específica 
na repartição das capacidades da infra-
estrutura para o tráfego proveniente de ou 
com destino a países terceiros.

Or. en

Alteração 564
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer regras diferentes para redes 
tecnologicamente separadas da rede 
ferroviária principal da UE, caso exista a 
necessidade de uma cooperação específica 
na repartição das capacidades da infra-
estrutura para o tráfego proveniente de ou 
com destino a países terceiros.

Or. en

Justificação

No que respeita à repartição das capacidades e à coordenação com países terceiros , os 
Estados-Membros interessados - i.e. os Estados Bálticos – devem ter poderes para 
estabelecer regas específicas aplicáveis ao seu tráfego de saída e entrada com países 
terceiros.
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Alteração 565
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos de capacidade de 
infra-estrutura podem ser apresentados 
pelos candidatos na acepção desta 
Directiva.

1. Os pedidos de capacidade de 
infra-estrutura podem ser apresentados 
pelos candidatos. A fim de utilizar estas 
capacidades, e na rede ferroviária 
europeia destinada ao transporte de 
mercadorias competitivo, os candidatos 
designam uma empresa ferroviária para 
celebrar um contrato com o gestor da 
infra-estrutura em conformidade com o 
artigo 28.º.

Or. fr

Justificação

Esta alteração retoma a formulação utilizada no Regulamento (UE) n.º 913/2010 relativo à 
rede ferroviária europeia para um transporte de mercadorias competitivo, para esta mesma 
rede e sem procurar estender o princípio.

Alteração 566
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que especifiquem os critérios a 
adoptar para efeitos da aplicação do n.º 2. 
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
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Justificação

Controlo abusivo da Comissão sobras as questões ferroviárias nacionais.

Alteração 567
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 42 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2010, pode ser 
elaborado um acordo-quadro inicial com 
uma duração de cinco anos, renovável uma
vez, com base nas características da 
capacidade utilizada pelos candidatos que 
exploravam os serviços antes de 1 de 
Janeiro de 2010, a fim de ter em conta 
investimentos especializados ou a 
existência de contratos comerciais. A 
entidade reguladora a que se refere o 
artigo 55.º é responsável por autorizar a 
entrada em vigor de tal acordo.

A partir de 1 de Janeiro de 2010, pode ser 
elaborado um acordo-quadro inicial com 
uma duração de cinco anos, renovável uma 
vez, com base nas características da 
capacidade utilizada pelos candidatos que 
exploravam os serviços antes de 1 de 
Janeiro de 2010, a fim de ter em conta 
investimentos especializados ou a 
existência de contratos comerciais.

Or. en

Justificação

O Estado-Membro pode informar e consultar a entidade reguladora sobre o acordo-quadro 
concluído pelo gestor da infra-estrutura e um candidato, caso assim o deseje, em 
conformidade com o disposto no  n.º 1, mas está fora do âmbito de competências da entidade 
reguladora a decisão sobre a autorização ou não da entrada em vigor desse acordo, a menos 
que haja uma reclamação específica de outro candidato e haja um litígio.

Alteração 568
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O gestor da infra-estrutura deve respeitar o 
calendário para o processo de repartição de 

O gestor da infra-estrutura deve respeitar o 
calendário para o processo de repartição de 
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capacidade estabelecido no anexo IX. capacidade estabelecido no anexo IX. Os 
Estados-Membros podem adoptar 
calendários diferentes para o processo de 
repartição da capacidade para redes 
tecnologicamente separadas da rede 
ferroviária principal da UE e para 
permitir a coordenação com redes 
ferroviárias de países terceiros.

Or. en

Alteração 569
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Controlo abusivo da Comissão sobre as questões ferroviárias nacionais.

Alteração 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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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 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 571
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de iniciar o processo de consultas 
sobre o projecto de horário de serviço, o 
gestor da infra-estrutura deve acordar, com 
os outros gestores de infra-estruturas 
interessados, os canais horários 
internacionais a incluir no horário de 
serviço. Só se devem fazer ajustamentos 
em caso de absoluta necessidade.

2. Antes de iniciar o processo de consultas 
sobre o projecto de horário de serviço, o 
gestor da infra-estrutura deve acordar, com 
os outros gestores de infra-estruturas 
interessados, os canais horários 
internacionais a incluir no horário de 
serviço. Só se devem fazer ajustamentos 
em caso de absoluta necessidade e que 
sejam devidamente justificados.

Or. es

Justificação

Para assegurar maior transparência ao nível da gestão.

Alteração 572
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os candidatos devem solicitar 
capacidade de infra-estrutura respeitante a 
várias redes a um único gestor de infra-
estrutura. Esse gestor é então autorizado a 

4. Os candidatos podem solicitar 
capacidade de infra-estrutura respeitante a 
várias redes a um único gestor de infra-
estrutura. Esse gestor é então autorizado a 
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actuar em nome do candidato para obter 
capacidade junto dos outros gestores de 
infra-estruturas competentes.

actuar em nome do candidato para obter 
capacidade junto dos outros gestores de 
infra-estruturas competentes.

Or. en

Justificação

Para manter a coerência com o regulamento relativo aos corredores de transporte de 
mercadorias que foi recentemente adoptado e não prevê a obrigação de os candidatos 
solicitarem capacidade a um único gestor de infra-estrutura.

Alteração 573
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O gestor da infra-estrutura deve, num
prazo razoável e em tempo útil para efeitos 
do processo de coordenação a que se refere 
o artigo 46.°, fornecer aos candidatos que o 
solicitem as seguintes informações, para 
sua apreciação, gratuitamente e por 
escrito::

4. O gestor da infra-estrutura deve, no
prazo máximo de um mês a contar da 
adjudicação dos canais horários e em 
tempo útil para efeitos do processo de 
coordenação a que se refere o artigo 46.°, 
fornecer aos candidatos que o solicitem as 
seguintes informações, para sua 
apreciação, gratuitamente e por escrito:

Or. es

Justificação

A insegurança jurídica que pode advir da fixação de critérios como o de "um prazo razoável" 
que enfraquece os critérios de segurança e transparência que pretendem garantir as alíneas 
a) a e). Daí, portanto, a necessidade de fixação de prazos claros.

Alteração 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo dos procedimentos de 
recurso existentes e do disposto no artigo 
56.º , nos casos de litígios relativos à 
repartição da capacidade de infra-estrutura, 
é possível recorrer a um sistema de 
resolução rápida de litígios. O sistema deve 
ser descrito nas especificações da rede. 
Quando se aplique esse sistema, deve-se 
chegar a uma decisão no prazo de dez dias 
úteis.

6. Sem prejuízo dos procedimentos de 
recurso existentes e das disposições da 
presente directiva, nos casos de litígios 
relativos à repartição da capacidade de 
infra-estrutura, é possível recorrer a um 
sistema de resolução rápida de litígios. O 
sistema deve ser descrito nas 
especificações da rede. Quando se aplique 
esse sistema, deve-se chegar a uma decisão 
no prazo de dez dias úteis.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa ter em conta o conjunto das disposições da directiva.

Alteração 575
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 47 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de garantir, neste contexto, o 
desenvolvimento de serviços de transporte 
adequados, em especial para satisfazer as 
exigências de serviço público ou para 
favorecer o desenvolvimento dos serviços 
de transporte ferroviário de mercadorias, os 
Estados-Membros podem adoptar as 
medidas necessárias, em condições não-
discriminatórias, para que seja dada 
prioridade a esses serviços na atribuição 
das capacidades de infra-estrutura.

A fim de garantir, neste contexto, o 
desenvolvimento de serviços de transporte 
adequados, em especial para satisfazer as 
exigências de serviço público ou para 
favorecer o desenvolvimento dos serviços 
de transporte ferroviário de mercadorias, e, 
em particular, do transporte 
internacional, os Estados-Membros podem 
adoptar as medidas necessárias, em 
condições não-discriminatórias, para que 
seja dada prioridade a esses serviços na 
atribuição das capacidades de infra-
estrutura.

Or. es
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Justificação

Pretendemos incentivar a utilização da ferrovia a  nível europeu,, devendo dar-se prioridade 
aos serviços ferroviários internacionais.

Alteração 576
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 47 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na determinação dos critérios de 
prioridade, deve ser dada a devida atenção 
à importância dos serviços de transporte 
de mercadorias, principalmente os 
internacionais.

5. Os critérios de prioridade devem incluir 
os serviços de transporte de mercadorias, 
principalmente os internacionais.

Or. es

Justificação

A expressão "deve ser dada a devida atenção” é demasiado genérica e ambígua; se  a 
Comissão pretende encorajar o transporte ferroviário de mercadorias e em especial o
internacional, deve explicitá-lo claramente.

Alteração 577
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de seis meses a contar da 
conclusão de uma análise da capacidade, o 
gestor da infra-estrutura deve apresentar 
um plano de reforço da capacidade.

1. Assim que disponha de uma análise da 
capacidade, o gestor da infra-estrutura deve 
apresentar um plano de reforço da 
capacidade.

Or. es

Justificação

Imprimir maior flexibilidade e agilidade, sem demora, susceptíveis de melhorar os serviços
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que se pretende oferecer.

Alteração 578
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O plano pode ser sujeito à aprovação 
prévia do Estado-Membro. A entidade 
reguladora a que se refere o artigo 55.° 
pode emitir parecer sobre a adequação 
das acções identificadas no referido 
plano.

O plano pode ser sujeito à aprovação 
prévia do Estado-Membro.

Or. nl

Alteração 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de saturação de uma rede 
transeuropeia ou de um canal horário que 
tenha um efeito significativo numa ou 
várias redes transeuropeias, a rede de 
entidades reguladoras, como definida no 
artigo 57.º,  pode emitir um parecer sobre 
a pertinência das acções deste plano.

Or. fr

Justificação

Esta alteração prevê a possibilidade de consultar a rede das entidades reguladoras no caso 
de uma ou várias redes transeuropeias poderem ser consideravelmente afectadas por uma 
saturação.
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Alteração 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que se refere à infra-estrutura 
congestionada, o gestor da infra-estrutura 
deve requerer a retrocessão dos canais 
horários que, durante um período mínimo 
de um mês, tenham sido menos utilizados 
do que a quota-limiar estipulada nas 
especificações da rede, excepto se tal tiver 
sido provocado por razões não económicas 
fora do controlo dos operadores.

2. No que se refere à infra-estrutura 
congestionada, o gestor da infra-estrutura 
deve requerer a retrocessão dos canais 
horários que, durante um período mínimo 
de um mês, tenham sido menos utilizados 
do que a quota-limiar estipulada nas 
especificações da rede, excepto se tal tiver 
sido provocado por razões não económicas 
fora do controlo dos operadores. Antes 
disso, o gestor da infra-estrutura deve 
consultar a empresa ferroviária a fim de 
se informar sobre a utilização insuficiente 
desses canais horários.

Or. fr

Alteração 581
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O gestor da infra-estrutura deve informar 
as partes interessadas, em tempo útil, das 
operações de manutenção não planificadas.

3. O gestor da infra-estrutura deve informar 
as partes interessadas, pelo menos com 
uma semana de antecedência, das 
operações de manutenção não planificadas.

Or. es

Justificação

Parece lógico que as partes interessadas sejam informadas sobre a data do início da obras 
de manutenção ainda que não estejam programadas, par que possam tomar as necessárias 
providências.
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Alteração 582
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O gestor da infra-estrutura disporá 
de planos de acção para fazer face a
acidentes ou falhas técnicas.

Or. es

Justificação

Os gestores da infra-estrutura deveriam dispor de planos de acção claramente definidos para 
lidar com casos de acidentes ou falhas técnicas. Esses planos ajudariam a elaborar de 
maneira mais eficaz e rápida os planos de contingência e deveriam ser partilhados como 
boas práticas entre todos os gestores da infra-estrutura.

Alteração 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem exigir que 
as empresas ferroviárias tomem parte na 
execução e fiscalização do seu próprio 
cumprimento das normas e regras de 
segurança.

3. Salvo caso de força maior, 
nomeadamente trabalhos urgentes e 
imprevisíveis essenciais para a segurança, 
o canal horário atribuído a uma operação 
de transporte de mercadorias nos termos 
do presente artigo não pode ser anulado 
menos de dois meses antes do seu horário 
previsto no horário de serviço se o 
candidato em causa não concordar com a 
anulação. Nesse caso, o gestor da infra-
estrutura em causa deve procurar propor 
ao candidato um canal horário de 
qualidade e fiabilidade equivalentes, 
tendo o candidato o direito de aceitar ou 
recusar. Neste último caso, assiste-lhe, 
pelo menos, o direito ao reembolso do 
encargo correspondente.
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Or. fr

Justificação

Esta alteração prevê que em caso de anulação de um canal horário, com excepção dos casos 
de força maior, serão providenciadas soluções alternativas ou o reembolso das taxas como 
mínimo necessário. A alteração retoma e complementa a formulação já incluída no 
regulamento relativo aos corredores europeus de transporte de mercadorias (Regulamento 
(UE) n° 913/2010).

Alteração 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Secção 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Entidade reguladora Entidades reguladoras

Or. fr

Justificação

A utilização do plural é mais apropriada, visto que a secção trata das entidades reguladoras 
nacionais reunidas numa rede.

Alteração 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 55 – título

Texto da Comissão Alteração

Entidade reguladora Entidades reguladoras nacionais

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa especificar o título do artigo 55.º, por forma a reflectir as alterações 
introduzidas no artigo 57.º.
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Alteração 586
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
uma entidade reguladora única, a nível 
nacional, para o sector ferroviário. Esta 
entidade deve ser uma autoridade 
autónoma, juridicamente distinta e 
independente, no plano organizativo, 
funcional, hierárquico e decisório, de 
qualquer outra autoridade pública. Deve 
ainda ser independente, a nível de 
organização, das decisões de financiamento 
e a nível jurídico e decisório, de qualquer 
gestor de infra-estrutura, organismo de 
tarifação, organismo de repartição ou 
candidato1 Será também funcionalmente 
independente de qualquer autoridade 
competente envolvida na adjudicação de 
um contrato de serviço público. 

1. Os Estados-Membros devem instituir 
uma entidade reguladora única, a nível 
nacional, para o sector ferroviário. Esta 
entidade deve ser uma autoridade 
autónoma, juridicamente distinta e 
independente, no plano organizativo, 
funcional, hierárquico e decisório, de 
qualquer outra autoridade pública. Deve 
ainda ser independente, a nível de 
organização, das decisões de financiamento 
e a nível jurídico e decisório, de qualquer 
gestor de infra-estrutura, organismo de 
tarifação, organismo de repartição ou 
candidato.1 Será também funcionalmente 
independente de qualquer autoridade 
competente envolvida na adjudicação de 
um contrato de serviço público. A entidade 
reguladora nacional terá a capacidade 
administrativa necessária, em termos de 
pessoal e de recursos, para desempenhar 
as tarefas que lhe são conferidas pelo 
artigo 56.º. O nível do pessoal requerido 
tem de estar ligado directamente às 
necessidades do mercado e variar em 
conformidade.

Or. en

Justificação

A independência, os recursos e o pessoal da entidade reguladora são fundamentais para o 
funcionamento da entidade e para a sua capacidade de lidar com queixas. O nível de 
efectivos exigido deverá depender directamente das necessidades do mercado e variar em 
conformidade.

Alteração 587
Gilles Pargneaux
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Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
uma entidade reguladora única, a nível 
nacional, para o sector ferroviário . Esta 
entidade deve ser uma autoridade
autónoma, juridicamente distinta e 
independente, no plano organizativo, 
funcional, hierárquico e decisório, de 
qualquer outra autoridade pública. Deve 
ainda ser independente, a nível de 
organização, das decisões de financiamento 
e a nível jurídico e decisório, de qualquer 
gestor de infra-estrutura, organismo de 
tarifação, organismo de repartição ou 
candidate. Será também funcionalmente 
independente de qualquer autoridade 
competente envolvida na adjudicação de 
um contrato de serviço público.

1. Os Estados-Membros devem instituir 
uma autoridade reguladora nacional única 
para o sector ferroviário. Esta autoridade 
deve ser uma entidade autónoma, 
juridicamente distinta e independente, no 
plano organizativo, funcional, hierárquico 
e decisório, de qualquer outra autoridade 
pública. A referida entidade reguladora
deve ainda ser independente, a nível de 
organização, das decisões de financiamento 
e a nível jurídico e decisório, de qualquer 
gestor de infra-estrutura, organismo de 
tarifação, organismo de repartição ou 
candidato. Será também funcionalmente 
independente de qualquer autoridade 
competente envolvida na adjudicação de 
um contrato de serviço público. A 
autoridade reguladora dispõe das 
capacidades organizacionais necessárias 
para levar a termo as missões que lhe são 
confiadas em virtude do artigo 56.º.

Or. fr

Justificação

Esta alteração retoma as disposições supracitadas sobre o papel e as tarefas de uma 
autoridade reguladora no âmbito da implementação dos SIG.

Alteração 588
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
uma entidade reguladora única, a nível 
nacional, para o sector ferroviário. Esta 
entidade deve ser uma autoridade 

1. Os Estados-Membros devem instituir 
uma entidade reguladora única, a nível 
nacional, para o sector ferroviário. Esta 
entidade deve ser uma autoridade 



PE467.167v01-00 80/164 AM\870643PT.doc

PT

autónoma, juridicamente distinta e 
independente, no plano organizativo, 
funcional, hierárquico e decisório, de 
qualquer outra autoridade pública. Deve 
ainda ser independente, a nível de 
organização, das decisões de financiamento 
e a nível jurídico e decisório, de qualquer 
gestor de infra-estrutura, organismo de 
tarifação, organismo de repartição ou 
candidato. Será também funcionalmente 
independente de qualquer autoridade 
competente envolvida na adjudicação de 
um contrato de serviço público.

autónoma, juridicamente distinta e 
independente, no plano organizativo, 
funcional, hierárquico e decisório, de 
qualquer outra autoridade pública. Deve 
ainda ser independente, a nível de 
organização, das decisões de financiamento 
e a nível jurídico e decisório, de qualquer 
gestor de infra-estrutura, organismo de 
tarifação, organismo de repartição ou
candidato. Será também funcionalmente 
independente de qualquer autoridade 
competente envolvida na adjudicação de 
um contrato de serviço público. A entidade 
reguladora dispõe do pessoal e 
equipamento necessários para a execução 
das tarefas que lhe cabem em
conformidade com o artigo 56.º.

Or. de

Justificação

Para fazer justiça às suas funções e poder trabalhar eficazmente, a entidade reguladora deve 
dispor do pessoal e equipamento necessários.

Alteração 589
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
uma entidade reguladora única, a nível 
nacional, para o sector ferroviário. Esta 
entidade deve ser uma autoridade 
autónoma, juridicamente distinta e 
independente, no plano organizativo, 
funcional, hierárquico e decisório, de 
qualquer outra autoridade pública. Deve 
ainda ser independente, a nível de 
organização, das decisões de 
financiamento e a nível jurídico e 
decisório, de qualquer gestor de infra-
estrutura, organismo de tarifação, 
organismo de repartição ou candidato. Será 

1. Os Estados-Membros devem instituir 
uma entidade reguladora única, a nível 
nacional, para o sector ferroviário. Esta 
entidade deve ser uma autoridade 
autónoma, juridicamente distinta e 
independente, no plano organizativo, 
funcional, hierárquico e decisório, de 
qualquer outra autoridade pública. Deve 
ainda ser independente, a nível de 
organização e de financiamento e a nível 
jurídico e decisório, de qualquer gestor de 
infra-estrutura, organismo de tarifação, 
organismo de repartição ou candidato. Será 
também funcionalmente independente de 
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também funcionalmente independente de 
qualquer autoridade competente envolvida 
na adjudicação de um contrato de serviço 
público.

qualquer autoridade competente envolvida 
na adjudicação de um contrato de serviço 
público.

Or. en

Alteração 590
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora tem de decidir 
sobre as queixas e, no prazo de um mês a 
partir da recepção de todas as 
informações, tem de tomar medidas 
correctivas. Em caso de recurso por 
recusa de concessão de capacidade de 
infra-estrutura ou contra as condições de 
uma oferta de capacidade, a entidade 
reguladora deve confirmar a decisão do 
gestor da infra-estrutura ou determinar a 
modificação da mesma de acordo com as 
directrizes por si traçadas.

Or. de

Justificação

Um critério importante da eficácia de uma entidade reguladora é a rapidez com que toma as 
decisões. Portanto, as decisões e, eventualmente, quaisquer medidas correctivas devem ser 
tomadas no prazo de um mês.

Alteração 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente e os membros do conselho 3. O presidente e os membros do conselho 
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de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, nos 
três anos que antecederam a sua nomeação, 
nem ter durante o seu mandato, qualquer 
cargo ou responsabilidade profissional, 
nem qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados pelo 
parlamento competente por um período 
determinado e renovável, de acordo com 
regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, nos 
três anos que antecederam a sua nomeação, 
nem ter durante o seu mandato, qualquer 
cargo ou responsabilidade profissional, 
nem qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

Or. en

Justificação

Para adaptação à estrutura institucional nacional de cada Estado-Membro.

Alteração 592
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora
do sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, nos 
três anos que antecederam a sua nomeação, 
nem ter durante o seu mandato, qualquer 
cargo ou responsabilidade profissional, 

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da autoridade 
reguladora do sector ferroviário são 
nomeados por um período determinado e 
renovável, de acordo com regras claras que 
garantam a independência. Não podem ter 
tido, nos três anos que antecederam a sua 
nomeação, nem ter durante o seu mandato, 
qualquer cargo ou responsabilidade 
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nem qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

profissional, nem qualquer relação de 
interesses ou de negócios, directa ou 
indirectamente, com as empresas ou 
entidades reguladas. Posteriormente, não 
podem exercer nenhum cargo ou 
responsabilidade profissional nem manter 
nenhuma relação de interesses ou de 
negócios com qualquer das empresas ou 
entidades reguladas por um período 
mínimo de três anos. O presidente e o 
conselho de administração têm plenos 
poderes em matéria de recrutamento e de 
gestão dos efectivos da entidade 
reguladora.

Or. fr

Justificação

Não há necessidade de entrar nas modalidades de nomeação que são da responsabilidade 
dos Estados-Membros.

Alteração 593
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, nos 
três anos que antecederam a sua 
nomeação, nem ter durante o seu 
mandato, qualquer cargo ou 
responsabilidade profissional, nem 
qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência. Os mesmos devem agir em 
plena independência relativamente aos 
interesses do mercado do sector 
ferroviário e em caso algum podem ser 
influenciados por instruções de qualquer 
governo ou empresa pública ou privada. 
Após o seu mandato, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas  por 
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de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

um período razoável. O presidente e o 
conselho de administração têm plenos 
poderes em matéria de recrutamento e de 
gestão dos efectivos da entidade 
reguladora.

Or. fr

Justificação

Deve ser garantida a independência do pessoal da entidade reguladora. Todavia, condições 
demasiado rígidas, como o prazo de três anos antes e após a sua nomeação para a entidade 
reguladora, durante o qual os candidatos não podem ter ligações com o sector ferroviário, 
vai impedir certos Estados-Membros de encontrar candidatos com experiência e formação 
suficientes para estas funções especializadas.

Alteração 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, nos 
três anos que antecederam a sua nomeação, 
nem ter durante o seu mandato, qualquer 
cargo ou responsabilidade profissional, 
nem qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados 
conjuntamente pelo Parlamento nacional, 
pelas jurisdições administrativas e/ou 
judiciárias, assim como pelas assembleias 
consultivas nacionais para um mandato 
irrevogável, por um período determinado e 
renovável, de acordo com regras claras que 
garantam a independência. Não podem ter 
tido, nos três anos que antecederam a sua 
nomeação, nem ter durante o seu mandato, 
qualquer cargo ou responsabilidade 
profissional, nem qualquer relação de 
interesses ou de negócios, directa ou 
indirectamente, com as empresas ou 
entidades reguladas. Posteriormente, não 
podem exercer nenhum cargo ou 
responsabilidade profissional nem manter 
nenhuma relação de interesses ou de 
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recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

negócios com qualquer das empresas ou 
entidades reguladas por um período 
mínimo de três anos. O presidente e o 
conselho de administração têm plenos 
poderes em matéria de recrutamento e de 
gestão dos efectivos da entidade 
reguladora.

Or. fr

Alteração 595
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, nos 
três anos que antecederam a sua nomeação, 
nem ter durante o seu mandato, qualquer 
cargo ou responsabilidade profissional, 
nem qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência, sendo a sua nomeação 
confirmada pelo parlamento nacional. 
Não podem ter tido, nos três anos que 
antecederam a sua nomeação, nem ter 
durante o seu mandato, qualquer cargo ou 
responsabilidade profissional, nem 
qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

Or. de
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Justificação

A decisão sobre o presidente e o conselho de administração da entidade reguladora para o 
sector ferroviário reveste-se de importância política e deve ser confirmada pelo parlamento 
nacional para garantir a máxima legitimidade.

Alteração 596
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, nos 
três anos que antecederam a sua 
nomeação, nem ter durante o seu 
mandato, qualquer cargo ou 
responsabilidade profissional, nem 
qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados pelo 
parlamento nacional por um período 
determinado e renovável, de acordo com 
regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, 
durante um período razoável antes da sua 
nomeação qualquer cargo ou 
responsabilidade profissional, nem 
qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas, 
devendo afirmar tal facto através de uma 
declaração de interesses apropriada
durante o seu mandato. Posteriormente, 
não podem exercer nenhum cargo ou 
responsabilidade profissional nem manter
nenhuma relação de interesses ou de 
negócios com qualquer das empresas ou 
entidades reguladas por um período 
razoável. O presidente e o conselho de 
administração têm plenos poderes em 
matéria de recrutamento e de gestão dos 
efectivos da entidade reguladora em 
conformidade com a legislação nacional.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm a responsabilidade de, através dos seus parlamentos nacionais, 
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que são responsáveis pela transposição das disposições desta directiva, nomear o presidente 
e o conselho de administração da entidade reguladora, os quais serão também chamados a 
subscrever uma declaração de interesses apropriada afirmando a inexistência de qualquer 
tipo de ligação ou interesse com os intervenientes do sector ferroviário.

Alteração 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, nos 
três anos que antecederam a sua nomeação, 
nem ter durante o seu mandato, qualquer 
cargo ou responsabilidade profissional, 
nem qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados pela 
entidade competente do Estado-Membro 
interessado, por um período determinado e 
renovável, de acordo com regras claras que 
garantam a independência. Não podem ter 
tido, nos três anos que antecederam a sua 
nomeação, nem ter durante o seu mandato, 
qualquer cargo ou responsabilidade 
profissional, nem qualquer relação de 
interesses ou de negócios, directa ou 
indirectamente, com as empresas ou 
entidades reguladas. Posteriormente, não 
podem exercer nenhum cargo ou 
responsabilidade profissional nem manter 
nenhuma relação de interesses ou de 
negócios com qualquer das empresas ou 
entidades reguladas por um período 
mínimo de três anos. O presidente e o 
conselho de administração têm plenos 
poderes em matéria de recrutamento e de 
gestão dos efectivos da entidade 
reguladora.

Or. pl

Justificação

Para não violar o princípio da subsidiariedade, deve haver liberdade para escolher o órgão 
que nomeia o presidente e o conselho de administração da entidade reguladora do sector 
ferroviário. Em muito países, a entidade reguladora é um organismo governamental e não 
pode, por isso, ser nomeada, exemplo, pelo parlamento.
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Alteração 598
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são nomeados por um 
período determinado e renovável, de 
acordo com regras claras que garantam a 
independência. Não podem ter tido, nos
três anos que antecederam a sua nomeação, 
nem ter durante o seu mandato, qualquer 
cargo ou responsabilidade profissional, 
nem qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

3. O presidente e os membros do conselho 
de administração da entidade reguladora do 
sector ferroviário são designados e 
nomeados pelas instituições competentes 
por um período determinado e renovável, 
de acordo com regras claras que garantam 
a independência. Não podem ter tido, nos 
três anos que antecederam a sua nomeação, 
nem ter durante o seu mandato, qualquer 
cargo ou responsabilidade profissional, 
nem qualquer relação de interesses ou de 
negócios, directa ou indirectamente, com 
as empresas ou entidades reguladas. 
Posteriormente, não podem exercer 
nenhum cargo ou responsabilidade 
profissional nem manter nenhuma relação 
de interesses ou de negócios com qualquer 
das empresas ou entidades reguladas por 
um período mínimo de três anos. O 
presidente e o conselho de administração 
têm plenos poderes em matéria de 
recrutamento e de gestão dos efectivos da 
entidade reguladora.

Or. es

Justificação

Esta formulação respeitaria o funcionamento dos diferentes sistemas institucionais de cada 
país e de cada região.

Alteração 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 56 – título
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Texto da Comissão Alteração

Funções da entidade reguladora Funções das entidades reguladoras 
nacionais

Or. fr

Justificação

Especificação do título do artigo 56.º.

Alteração 600
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 46.º, 
n.º 6, qualquer candidato tem o direito de 
recorrer para esta entidade reguladora, se 
considerar ter sido tratado de forma injusta 
ou discriminatória ou de algum outro modo 
lesado, em particular contra decisões 
tomadas pelo gestor da infra-estrutura ou, 
sendo o caso, pela empresa ferroviária ou 
pelo operador da instalação de serviço no 
que se refere:

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 46.º, 
n.º 6, qualquer candidato tem o direito de 
recorrer para esta entidade reguladora, se 
considerar ter sido tratado de forma injusta 
ou discriminatória ou de algum outro modo 
lesado, devido a decisões tomadas pelo 
gestor da infra-estrutura ou, sendo o caso, 
pela empresa ferroviária ou pelo operador 
da instalação de serviço, do que resulta um 
litígio,  no que se refere:

Or. en

Justificação

Sublinha-se que é concedido o direito de recorrer para a entidade reguladora sempre que 
surge um litígio em consequência de uma decisão injusta ou discriminatória.

Alteração 601
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A entidade reguladora deve ser 
chamada a decidir sobre eventuais 
queixas, ou actuará por sua própria 
iniciativa, e a diligenciar no sentido de 
resolver a situação num prazo máximo de 
duas semanas. Em caso de recurso por 
recusa de concessão de capacidade de 
infra-estrutura ou contra as condições de 
uma oferta de capacidade, a entidade 
reguladora deve confirmar a decisão do 
gestor da infra-estrutura ou determinar a 
modificação da decisão de acordo com as 
directrizes por si traçadas. 
As entidades reguladoras que não 
respeitem o seu mandato e os prazos 
ficarão sob fiscalização da Comissão 
Europeia segundo o procedimento 
referido no artigo 63.º, n.º 2 .

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a reestruturar os artigos respeitantes à entidade reguladora no 
sentido de os clarificar. Abrange o conteúdo do n.º 5, primeiro e terceiro parágrafos, do 
artigo 56.º. Solicitamos que a decisão da ER seja abreviada para 2 semanas. Sugerimos que 
inclua também um processo de acompanhamento no caso de o regulador não respeitar esse 
prazo por falta de recursos, de tempo, etc. O ideal seria remeter o caso para a instância 
europeia de regulação.

Alteração 602
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a concorrência nos mercados 
de serviços ferroviários e rever as alíneas 
a) a g) do n.º 1, por sua própria iniciativa,

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a concorrência nos mercados 
de serviços ferroviários e rever as alíneas 
a) a g) do n.º 1, a fim de prevenir a 
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a fim de prevenir a discriminação de 
candidatos. A entidade reguladora deve, 
em especial, verificar se as especificações 
da rede contêm cláusulas discriminatórias 
ou concedem ao gestor da infra-estrutura 
poderes discricionários que possam ser 
usados para discriminar candidatos. A 
entidade reguladora deve dispor da 
capacidade organizativa necessária para 
executar estas tarefas.

discriminação de candidatos. A entidade 
reguladora deve, em especial, verificar se 
as especificações da rede contêm cláusulas 
discriminatórias ou concedem ao gestor da 
infra-estrutura poderes discricionários que 
possam ser usados para discriminar 
candidatos. A entidade reguladora deve 
dispor da capacidade organizativa 
necessária para executar estas tarefas.

Or. fr

Alteração 603
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a concorrência nos mercados 
de serviços ferroviários e rever as alíneas 
a) a g) do n.º 1, por sua própria iniciativa, a 
fim de prevenir a discriminação de 
candidatos. A entidade reguladora deve, 
em especial, verificar se as especificações 
da rede contêm cláusulas discriminatórias
ou concedem ao gestor da infra-estrutura 
poderes discricionários que possam ser 
usados para discriminar candidatos. A 
entidade reguladora deve dispor da
capacidade organizativa necessária para 
executar estas tarefas.

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a concorrência nos mercados 
de serviços ferroviários e rever as alíneas 
a) a g) do n.º 1, por sua própria iniciativa, a 
fim de prevenir a discriminação de 
candidatos. A entidade reguladora deve, 
em especial, verificar se as especificações 
da rede contêm cláusulas discriminatórias 
ou concedem ao gestor da infra-estrutura 
poderes discricionários que possam ser 
usados para discriminar candidatos. A 
entidade reguladora deve dispor dos 
recursos humanos e materiais necessários
para executar estas tarefas.

Or. de

Justificação

A entidade reguladora deve dispor dos recursos humanos e materiais necessários para 
executar as suas tarefas e funcionar de maneira eficaz.



PE467.167v01-00 92/164 AM\870643PT.doc

PT

Alteração 604
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a concorrência nos mercados 
de serviços ferroviários e rever as alíneas 
a) a g) do n.º 1, por sua própria iniciativa,
a fim de prevenir a discriminação de 
candidatos. A entidade reguladora deve, 
em especial, verificar se as especificações 
da rede contêm cláusulas discriminatórias 
ou concedem ao gestor da infra-estrutura
poderes discricionários que possam ser 
usados para discriminar candidatos. A 
entidade reguladora deve dispor da 
capacidade organizativa necessária para 
executar estas tarefas. 

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a situação nos mercados de 
serviços ferroviários a fim de prevenir a 
discriminação de candidatos. 
Nomeadamente, a entidade reguladora 
deve verificar se as cláusulas 
discriminatórias contidas nas 
especificações da rede são usadas pelo
gestor da infra-estrutura para discriminar 
candidatos. A entidade reguladora deve 
dispor da capacidade organizativa 
necessária para executar estas tarefas. 

Or. en

Justificação

Clarificação dos poderes: a monitorização da situação do mercado ferroviário é mais 
abrangente e mais adequada, não se limitando à competitividade, e favorece uma forma 
preventiva de resolver os litígios. A verificação e a intervenção para travar os efeitos de uma 
acção discriminatória são uma forma óbvia de resolver um litígio respeitante a um 
tratamento injusto: não compete a um árbitro fornecer a interpretação sobre a aplicação 
possível das disposições.

Alteração 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a concorrência nos mercados 
de serviços ferroviários e rever as alíneas 

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a concorrência nos mercados 
de serviços ferroviários e rever as alíneas 
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a) a g) do n.º 1, por sua própria iniciativa, a 
fim de prevenir a discriminação de 
candidatos. A entidade reguladora deve, 
em especial, verificar se as especificações 
da rede contêm cláusulas discriminatórias 
ou concedem ao gestor da infra-estrutura 
poderes discricionários que possam ser 
usados para discriminar candidatos. A 
entidade reguladora deve dispor da 
capacidade organizativa necessária para 
executar estas tarefas.

a) a g) do n.º 1, por sua própria iniciativa, a 
fim de prevenir a discriminação de 
candidatos. A entidade reguladora deve, 
em especial, verificar se as especificações 
da rede contêm cláusulas discriminatórias 
ou concedem ao gestor da infra-estrutura 
poderes discricionários que possam ser 
usados para discriminar candidatos. A 
entidade reguladora deve dispor da 
capacidade organizativa suficiente  para 
executar estas tarefas, tendo em conta a 
dimensão da rede, o volume do tráfego e o 
número de operadores.

Or. it

Alteração 606
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a concorrência nos mercados 
de serviços ferroviários e rever as alíneas 
a) a g) do n.º 1, por sua própria iniciativa, 
a fim de prevenir a discriminação de 
candidatos. A entidade reguladora deve, 
em especial, verificar se as especificações 
da rede contêm cláusulas discriminatórias 
ou concedem ao gestor da infra-estrutura 
poderes discricionários que possam ser 
usados para discriminar candidatos. A 
entidade reguladora deve dispor da 
capacidade organizativa necessária para 
executar estas tarefas.

2. Quando se recorra à entidade 
reguladora nos termos do n.º 1, esta deve, 
em especial, verificar se as especificações 
da rede contêm cláusulas discriminatórias 
ou concedem ao gestor da infra-estrutura 
poderes discricionários que possam ser 
usados para discriminar candidatos. A 
entidade reguladora deve dispor da 
capacidade organizativa necessária para 
executar estas tarefas.

Or. nl

Alteração 607
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora deve garantir que 
as taxas fixadas pelo gestor da infra-
estrutura cumprem o disposto no capítulo 
IV, secção 2, e não são discriminatórias. A 
negociação do nível das taxas de utilização 
da infra-estrutura entre os candidatos e o 
gestor da infra-estrutura só é permitida se 
for efectuada sob a supervisão da 
entidade reguladora. A entidade 
reguladora deve intervir se as negociações 
puderem ser contrárias ao disposto no 
presente capítulo.

3. A entidade reguladora deve garantir que 
as taxas fixadas pelo gestor da infra-
estrutura cumprem o disposto no capítulo 
IV, secção 2, e não são discriminatórias, e 
que a negociação do nível dessas taxas 
entre os candidatos e o gestor da infra-
estrutura é coerente com as disposições o 
capítulo IV, secção 2. A pedido dos 
intervenientes referidos no n.º 1, a
entidade reguladora deve intervir se as 
negociações puderem ser contrárias ao 
disposto no presente capítulo.

Or. en

Justificação

Reforçar a natureza compulsória do papel de árbitro conferido à entidade reguladora: 
monitorização do processo e intervenção em caso de incumprimento.

Alteração 608
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade reguladora deve garantir que 
as taxas fixadas pelo gestor da infra-
estrutura cumprem o disposto no capítulo 
IV, secção 2, e não são discriminatórias. A 
negociação do nível das taxas de 
utilização da infra-estrutura entre os 
candidatos e o gestor da infra-estrutura só 
é permitida se for efectuada sob a 
supervisão da entidade reguladora. A 
entidade reguladora deve intervir se as 
negociações puderem ser contrárias ao 
disposto no presente capítulo.

3. A entidade reguladora deve garantir que 
as taxas fixadas pelo gestor da infra-
estrutura cumprem o disposto no capítulo 
IV, secção 2, e não são discriminatórias. 
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Or. nl

Justificação

A entidade reguladora deve controlar, e não deve participar no processo de decisão política 
nem nas negociações entre o gestor da infra-estrutura e as empresas ferroviárias. Deve 
efectuar um controlo a posteriori a pedido de uma das partes envolvidas.

Alteração 609
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A entidade reguladora determina, 
nos termos do artigo 10.º, n.º 2, se o 
objecto principal de um serviço é o 
transporte de passageiros entre estações 
situadas em diferentes Estados-Membros 
e, nos termos do artigo 11.º, n.º 2, se existe 
um dano para a economia geral de um 
contrato de serviço público criado pelos 
serviços previstos no artigo 10.º e que são 
assegurados entre um local de partida e 
um local de destino e estão abrangidos 
por um ou mais contratos de serviço 
público.

Or. fr

Justificação

O artigo 11.º atribui à entidade reguladora competência para determinar se a economia 
geral de um serviço público se encontra ameaçada. Uma tal competência é aqui reiterada 
para uma maior clareza e para completar a lista de competências da referida entidade no 
quadro da criação dos SIG.

Alteração 610
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A entidade reguladora está habilitada a 
solicitar as informações que considere 
relevantes ao gestor da infra-estrutura, aos 
candidatos ou a terceiros interessados, no 
Estado-Membro em causa. As informações 
solicitadas devem ser fornecidas 
rapidamente. A entidade reguladora deve 
estar habilitada a fazer executar os 
pedidos aplicando sanções, incluindo 
coimas. As informações a fornecer à 
entidade reguladora incluem todos os 
dados por esta requeridos no âmbito das 
suas funções de órgão de recurso e de 
órgão de monitorização da concorrência 
nos mercados de serviços ferroviários em 
conformidade com o n.º 2, designadamente 
os dados necessários para efeitos 
estatísticos e de observação do mercado.

4. A entidade reguladora está habilitada a 
solicitar as informações que considere 
relevantes ao gestor da infra-estrutura, aos 
candidatos ou a terceiros interessados, no 
Estado-Membro em causa. As informações 
solicitadas devem ser fornecidas 
rapidamente. As informações a fornecer à 
entidade reguladora incluem todos os 
dados por esta requeridos no âmbito das 
suas funções de órgão de recurso e de 
órgão de monitorização da concorrência 
nos mercados de serviços ferroviários em 
conformidade com o n.º 2, designadamente 
os dados necessários para efeitos 
estatísticos e de observação do mercado.
Caso o gestor da infra-estrutura não 
forneça estas informações, a entidade 
reguladora está habilitada a recorrer às 
medidas jurídicas adequadas.

Or. fr

Alteração 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora é chamada a decidir 
de eventuais queixas e a diligenciar no 
sentido de resolver a situação num prazo 
máximo de dois meses a contar da data de 
recepção de toda a informação. Se for 
caso disso, a entidade reguladora decide, 
por sua própria iniciativa, das medidas 
adequadas para corrigir situações 
indesejáveis nestes mercados, 
nomeadamente no que respeita ao disposto 
no n.º 1, alíneas a) a g).

A entidade reguladora é chamada a decidir 
de eventuais queixas e a diligenciar no 
sentido de resolver a situação num prazo 
máximo de vinte dias úteis a contar da data 
de recepção da queixa. Se for caso disso, a 
entidade reguladora decide, por sua própria 
iniciativa, das medidas adequadas para 
corrigir situações indesejáveis nestes 
mercados, nomeadamente no que respeita 
ao disposto no n.º 1, alíneas a) a g).

Or. en
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Justificação

É fundamental que as empresas ferroviárias recebam em tempo oportuno as decisões sobre 
os seus pedidos de canais horários e sobre os seus pedidos de arbitragem.

Alteração 612
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora é chamada a decidir 
de eventuais queixas e a diligenciar no 
sentido de resolver a situação num prazo 
máximo de dois meses a contar da data de 
recepção de toda a informação. Se for caso 
disso, a entidade reguladora decide, por sua 
própria iniciativa, das medidas adequadas 
para corrigir situações indesejáveis nestes 
mercados, nomeadamente no que respeita 
ao disposto no n.º 1, alíneas a) a g).

A entidade reguladora é chamada a decidir 
de eventuais queixas e a diligenciar no 
sentido de resolver a situação num prazo 
máximo de um mês a contar da data de 
recepção de toda a informação. Se for caso 
disso, a entidade reguladora decide, por sua 
própria iniciativa, das medidas adequadas 
para corrigir situações indesejáveis nestes 
mercados, nomeadamente no que respeita 
ao disposto no n.º 1, alíneas a) a g).

Or. de

Justificação

Um critério importante da eficácia de uma entidade reguladora é a rapidez com que toma as 
decisões. Portanto, as decisões e, eventualmente, quaisquer medidas correctivas devem ser 
tomadas no prazo de um mês.

Alteração 613
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora é chamada a decidir 
de eventuais queixas e a diligenciar no 
sentido de resolver a situação num prazo 
máximo de dois meses a contar da data de 
recepção de toda a informação. Se for caso 

A entidade reguladora é chamada a decidir 
de eventuais queixas e a diligenciar no 
sentido de resolver a situação num prazo 
máximo de dois meses a contar da data de 
recepção de toda a informação. 
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disso, a entidade reguladora decide, por 
sua própria iniciativa, das medidas 
adequadas para corrigir situações 
indesejáveis nestes mercados, 
nomeadamente no que respeita ao
disposto no n.º 1, alíneas a) a g).

Or. en

Justificação

Evitar afirmações ambíguas sobre "situações indesejáveis": devem seguir-se decisões 
correctivas para resolução de dúvidas e litígios.

Alteração 614
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora é chamada a decidir 
de eventuais queixas e a diligenciar no 
sentido de resolver a situação num prazo
máximo de dois meses a contar da data de 
recepção de toda a informação. Se for caso 
disso, a entidade reguladora decide, por 
sua própria iniciativa, das medidas 
adequadas para corrigir situações 
indesejáveis nestes mercados, 
nomeadamente no que respeita ao 
disposto no n.º 1, alíneas a) a g).

A entidade reguladora é chamada a decidir 
de eventuais queixas e a diligenciar no 
sentido de resolver a situação num prazo 
máximo de dois meses a contar da data de 
recepção de toda a informação. 

Or. nl

Justificação

A entidade reguladora desempenha uma função de supervisão e não faz política.

Alteração 615
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 5 – parágrafo 1



AM\870643PT.doc 99/164 PE467.167v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

5. A entidade reguladora é chamada a 
decidir de eventuais queixas e a diligenciar 
no sentido de resolver a situação num 
prazo máximo de dois meses a contar da 
data de recepção de toda a informação. Se 
for caso disso, a entidade reguladora 
decide, por sua própria iniciativa, das 
medidas adequadas para corrigir situações 
indesejáveis nestes mercados, 
nomeadamente no que respeita ao disposto 
no n.º 1, alíneas a) a g).

5. A entidade reguladora é chamada a 
decidir de eventuais queixas e a diligenciar 
no sentido de resolver a situação num 
prazo máximo de dois meses a contar da 
data de recepção de toda a informação, 
depois de ouvidas as partes. Se for caso 
disso, a entidade reguladora decide, por sua 
própria iniciativa, das medidas adequadas 
para corrigir situações indesejáveis nestes 
mercados, nomeadamente no que respeita 
ao disposto no n.º 1, alíneas a) a g).

Or. es

Justificação

Haverá que ter em conta a documentação fornecida assim como os testemunhos das partes 
interessadas.

Alteração 616
Georges Bach

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As decisões da entidade reguladora são 
vinculativas para todas as partes a que 
dizem respeito e não estão sujeitas ao 
controlo de outras instâncias 
administrativas. A entidade reguladora 
deve estar habilitada a fazer executar as 
suas decisões aplicando sanções, incluindo 
coimas.

As decisões da entidade reguladora são 
vinculativas para todas as partes a que 
dizem respeito e não estão sujeitas ao 
controlo de outras instâncias 
administrativas além do controlo 
jurisdicional dos Estados-Membros. A 
entidade reguladora deve estar habilitada a 
fazer executar as suas decisões aplicando 
sanções.

Or. fr

Alteração 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No caso de conflitos em relação a 
decisões das entidades reguladoras para 
serviços de transporte transfronteiriços, 
qualquer uma das partes interessadas 
pode recorrer à Comissão Europeia para 
obter uma decisão vinculativa sobre a 
compatibilidade da decisão em causa com 
a legislação da UE.
A Comissão Europeia deveria nomear um 
serviço responsável por esses recursos, o 
mais tardar três meses após a publicação 
da presente directiva no Jornal Oficial.
O serviço responsável deve tomar uma 
decisão vinculativa sobre o recurso, no 
prazo de 20 dias úteis a contar da data da 
recepção do recurso.
Esse dispositivo deve ser avaliado ao fim 
de dois anos e pode conduzir ao 
alargamento das responsabilidades do 
serviço competente da Comissão.

Or. en

Justificação

É essencial que as empresas ferroviárias recebam em tempo oportuno as decisões sobre os 
seus pedidos de canais horários e sobre os seus pedidos de arbitragem. Além disso, deve 
estar disponível um serviço europeu para dar seguimento aos recursos complexos 
respeitantes a serviços transfronteiriços, o qual deve ser avaliado ao fim de dois anos.

Alteração 618
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Devem ser conferidos poderes à 
entidade reguladora para efectuar ou 

Suprimido
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mandar efectuar auditorias ao gestor da 
infra-estrutura e, se for caso disso, às 
empresas ferroviárias, a fim de verificar o 
cumprimento das disposições relativas à 
separação das contas estabelecidas no 
artigo 6.°.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que o gestor da infra-estrutura e todas as 
empresas ou outras entidades que 
efectuam ou integram diferentes tipos de 
transporte ferroviário ou de gestão da 
infra-estrutura, conforme referido no 
artigo 6.°, n.ºs 1 e 2, apresentam contas 
regulamentares pormenorizadas à 
entidade reguladora para que esta possa 
exercer as suas funções. Estas contas 
regulamentares devem conter, pelo 
menos, os elementos constantes do anexo 
X. A entidade reguladora pode também 
utilizar estas contas para tirar conclusões 
sobre questões relacionadas com auxílios 
estatais, que deve comunicar às 
autoridades responsáveis por lhe dar 
seguimento.
O anexo X pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Or. en

Justificação

Não faz parte das atribuições de uma entidade reguladora a realização de auditorias globais 
a todas as actividades do gestor da infra-estrutura e das empresas ferroviárias; enquanto a 
entidade reguladora tem como função a resolução de eventuais litígios, as autoridades 
parlamentares competentes têm por missão avaliar a correcta aplicação das disposições da
directiva que transpuseram para o seu quadro legislativo.

Alteração 619
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A. A entidade reguladora deve 
consultar, pelo menos duas vezes por ano, 
os representantes dos utentes dos serviços 
ferroviários (mercadorias e passageiros) 
para ter em conta as suas opiniões sobre o 
mercado ferroviário, incluindo o 
desempenho dos serviços, as taxas de 
utilização da infra-estrutura e a 
transparência dos preços do serviços 
ferroviários.

Or. en

Justificação

A consulta dos utentes dos serviços ferroviários proporcionaria à entidade reguladora 
informações relevantes para o desempenho das suas tarefas.

Alteração 620
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A entidade reguladora deve 
consultar, pelo menos duas vezes por ano, 
os representantes dos utentes dos serviços 
ferroviários (mercadorias e passageiros) 
para ter em conta as suas opiniões sobre o 
mercado ferroviário, incluindo o 
desempenho dos serviços, as taxas de 
utilização da infra-estrutura e a 
transparência dos preços do serviços 
ferroviários.

Or. en

Justificação

A consulta dos utentes dos serviços ferroviários proporcionaria à entidade reguladora 
informações relevantes para o desempenho das suas tarefas e para a optimização da 
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utilização da rede ferroviária.

Alteração 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o gestor da infra-estrutura e todas as 
empresas ou outras entidades que efectuam 
ou integram diferentes tipos de transporte 
ferroviário ou de gestão da infra-estrutura, 
conforme referido no artigo 6.°, n.ºs 1 e 2, 
apresentam contas regulamentares 
pormenorizadas à entidade reguladora para 
que esta possa exercer as suas funções. 
Estas contas regulamentares devem conter, 
pelo menos, os elementos constantes do 
anexo X. A entidade reguladora pode 
também utilizar estas contas para tirar 
conclusões sobre questões relacionadas 
com auxílios estatais, que deve comunicar 
às autoridades responsáveis por lhe dar 
seguimento.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o gestor da infra-estrutura e todas as 
empresas ou outras entidades que efectuam 
ou integram diferentes tipos de transporte 
ferroviário ou de gestão da infra-estrutura, 
nomeadamente os que prestam serviços 
essenciais, conforme referido no artigo 6.°, 
n.ºs 1 e 2, apresentam contas 
regulamentares pormenorizadas à entidade 
reguladora para que esta possa exercer as 
suas funções. Estas contas regulamentares 
devem conter, pelo menos, os elementos 
constantes do anexo X. A entidade 
reguladora pode também utilizar estas 
contas para tirar conclusões sobre questões 
relacionadas com auxílios estatais, que 
deve comunicar às autoridades 
responsáveis por lhe dar seguimento.

Or. fr

Alteração 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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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 
justificaria uma delegação de competências na Comissão. Por isso, as modificações deverão 
estar sujeitas ao processo de co-decisão normal.

Alteração 623
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 56-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º-A
Poderes da entidade reguladora

1. Para cumprir as funções enumeradas 
no artigo 56.º, a entidade reguladora deve 
estar habilitada a:
a) fazer executar as suas decisões 
aplicando sanções, incluindo coimas. As 
decisões da entidade reguladora são 
vinculativas para todas as partes a que 
dizem respeito e não estão sujeitas ao 
controlo de outras instâncias 
administrativas;
b) solicitar as informações que considere 
relevantes ao gestor da infra-estrutura, 
aos candidatos ou a terceiros 
interessados, no Estado-Membro em 
causa, e a fazer executar os pedidos 
aplicando sanções, incluindo coimas. As 
informações a fornecer à entidade 
reguladora incluem todos os dados por 
esta requeridos no âmbito das suas 
funções de órgão de recurso e de órgão de 
monitorização da concorrência nos 
mercados de serviços ferroviários, e em 
relação com o acesso dos cidadãos às 
instalações de transporte essenciais 
especificadas pelas autoridades 
competentes. Essas informações 
englobam os dados necessários para 
efeitos estatísticos e de observação do 
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mercado, e devem ser comunicadas sem 
atraso injustificado;
c) efectuar ou mandar efectuar auditorias 
ao gestor da infra-estrutura e, se for caso 
disso, às empresas ferroviárias, a fim de 
verificar o cumprimento das disposições 
relativas à separação das contas 
estabelecidas no artigo 6.°.
2. Os Estados-Membros devem garantir 
que as decisões tomadas pela entidade 
reguladora sejam sujeitas a controlo 
jurisdicional. Os recursos não têm efeito 
suspensivo sobre as decisões desta 
entidade.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
a publicação das decisões da entidade 
reguladora.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o gestor da infra-estrutura e todas as 
empresas ou outras entidades que 
efectuam ou integram diferentes tipos de 
transporte ferroviário ou de gestão da 
infra-estrutura, conforme referido no 
artigo 6.°, apresentam contas 
regulamentares pormenorizadas à 
entidade reguladora para que esta possa 
exercer as suas funções. Estas contas 
regulamentares devem conter, pelo 
menos, os elementos constantes do anexo 
X. A entidade reguladora pode também 
utilizar estas contas para tirar conclusões 
sobre questões relacionadas com auxílios 
estatais, que deve comunicar às 
autoridades responsáveis por lhe dar 
seguimento.

Or. fr

Justificação

Este novo artigo visa garantir maior clareza. Enumera os poderes confiados à entidade 
reguladora para que estejam em consonância com os objectivos de desenvolvimento dos SIG.
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Alteração 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 57 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação entre as entidades reguladoras Cooperação entre as autoridades 
reguladoras e poderes da Comissão 
Europeia.

Or. it

Justificação

A criação de um espaço ferroviário europeu único exige que sejam atribuídos maiores 
poderes à Comissão em matéria de regulação dos mercados.

Alteração 625
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades reguladoras nacionais 
devem trocar informações sobre a prática e 
os princípios de tomada de decisão e 
cooperar, a fim de coordenarem as suas 
decisões em toda a União. Devem para o 
efeito colaborar no âmbito de um grupo de 
trabalho, que reúna a intervalos regulares. 
As entidades reguladoras são apoiadas pela 
Comissão nessa função.

1. As entidades reguladoras nacionais 
devem trocar informações sobre a prática e 
os princípios de tomada de decisão e 
cooperar, a fim de coordenarem as suas 
decisões em toda a União. Devem para o 
efeito colaborar numa rede que reúna a 
intervalos regulares. Para o efeito, a 
Comissão deve assegurar a cooperação 
activa entre as entidades reguladoras. 

Devem ser atribuídas à Comissão 
Europeia as competências para impor a 
cooperação proactiva entre as entidades 
reguladoras e actuar no caso de estas não 
cumprirem o seu mandato segundo o 
procedimento referido no artigo 63.º, n.º 
2.
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Or. en

Justificação

A Comissão deve ser também dotada de poderes suficientes para fazer aplicar a cooperação 
pró-activa  entre as entidades reguladoras e tomar medidas contra aquelas que não 
informam/cooperam.

Alteração 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades reguladoras nacionais 
devem trocar informações sobre a prática e 
os princípios de tomada de decisão e 
cooperar, a fim de coordenarem as suas 
decisões em toda a União. Devem para o 
efeito colaborar no âmbito de um grupo de 
trabalho, que reúna a intervalos regulares. 
As entidades reguladoras são apoiadas pela 
Comissão nesta função.

1. As entidades reguladoras nacionais 
organizam-se formalmente em rede a fim 
de trocar informações sobre o seu trabalho, 
bem como sobre a prática e os princípios 
de tomada de decisão, a fim de 
coordenarem e harmonizarem as suas 
decisões no seio da União Europeia. Para 
o efeito, reúnem regularmente, no quadro
da rede, por iniciativa de e sob a 
presidência da Comissão Europeia.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa a criação de uma estrutura formal de cooperação das entidades 
reguladoras nacionais, presidida pela Comissão Europeia, a "rede de entidades 
reguladoras".

Alteração 627
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os representantes da Comissão incluem
representantes da Direcção Geral da 
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Concorrência e representantes da 
Direcção-Geral de Mobilidade e 
Transportes.

Or. de

Justificação

Devido à complexidade e multidisciplinaridade do tema, os representantes da Comissão deve 
incluir representantes de ambas as direcções-gerais.

Alteração 628
Ádám Kósa

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve criar uma base de dados 
na qual as entidades reguladoras 
nacionais devem introduzir dados 
relativos a todos os procedimentos de 
tramitação de queixas relacionadas com a 
legislação da União Europeia, tais como 
as datas das queixas, as partes envolvidas, 
as questões processuais mais importantes 
e os problemas de interpretação.

Or. en

Alteração 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de reclamação, ou de inquérito 
da sua própria iniciativa, relacionados com 
questões de acesso ou de tarifação 
respeitantes a canais horários 
internacionais, bem como no quadro da 
monitorização da concorrência no mercado 

3. Em caso de reclamação, ou de inquérito 
da sua própria iniciativa, relacionados com 
questões de acesso ou de tarifação 
respeitantes a canais horários 
internacionais, bem como no quadro da 
monitorização da concorrência no mercado 
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dos serviços internacionais de transporte 
ferroviário, a entidade reguladora deve 
consultar as entidades reguladoras de todos 
os outros Estados-Membros a que o canal 
horário internacional em causa diga 
respeito e solicitar-lhes toda a informação 
necessária, antes de tomar a sua decisão.

dos serviços internacionais de transporte 
ferroviário, a entidade reguladora deve 
consultar as entidades reguladoras de todos 
os outros Estados-Membros a que o canal 
horário internacional em causa diga 
respeito e solicitar-lhes toda a informação 
necessária, antes de tomar a sua decisão.
Neste caso, a rede de entidades
reguladoras também emite um parecer.

Or. fr

Justificação

Esta alteração estabelece um procedimento pelo qual a rede de entidades reguladoras é 
chamada a emitir parecer em caso de queixa ou inquérito relacionados com um canal 
horário internacional.

Alteração 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de reclamação, ou de inquérito 
da sua própria iniciativa, relacionados com 
questões de acesso ou de tarifação 
respeitantes a canais horários 
internacionais, bem como no quadro da 
monitorização da concorrência no mercado 
dos serviços internacionais de transporte 
ferroviário, a entidade reguladora deve 
consultar as entidades reguladoras de todos 
os outros Estados-Membros a que o canal 
horário internacional em causa diga 
respeito e solicitar-lhes toda a informação 
necessária, antes de tomar a sua decisão.

3. Em caso de reclamação, ou de inquérito 
da sua própria iniciativa, relacionados com 
questões de acesso ou de tarifação 
respeitantes a canais horários 
internacionais, bem como no quadro da 
monitorização da concorrência no mercado 
dos serviços internacionais de transporte 
ferroviário, a entidade reguladora deve 
informar a Comissão e consultar as 
entidades reguladoras de todos os outros 
Estados-Membros a que o canal horário 
internacional em causa diga respeito e 
solicitar-lhes toda a informação necessária, 
antes de tomar a sua decisão. As entidades 
reguladoras informam trimestralmente a 
Comissão de todas as reclamações ou 
inquéritos da sua própria iniciativa 
relacionados com questões de acesso ou 
de tarifação respeitantes a serviços 
ferroviários internacionais.
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Or. it

Justificação

É necessário conferir à Comissão um papel reforçado no que respeita à resolução de litígios 
relacionados com serviços ferroviários internacionais.

Alteração 631
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de reclamação, ou de inquérito 
da sua própria iniciativa, relacionados
com questões de acesso ou de tarifação 
respeitantes a canais horários 
internacionais, bem como no quadro da 
monitorização da concorrência no mercado 
dos serviços internacionais de transporte 
ferroviário, a entidade reguladora deve 
consultar as entidades reguladoras de todos 
os outros Estados-Membros a que o canal 
horário internacional em causa diga 
respeito e solicitar-lhes toda a informação 
necessária, antes de tomar a sua decisão.

3. Em caso de reclamação relacionada
com questões de acesso ou de tarifação 
respeitantes a canais horários 
internacionais, bem como no quadro da 
monitorização da concorrência no mercado 
dos serviços internacionais de transporte 
ferroviário, a entidade reguladora deve 
consultar as entidades reguladoras de todos 
os outros Estados-Membros a que o canal 
horário internacional em causa diga 
respeito e solicitar-lhes toda a informação 
necessária, antes de tomar a sua decisão.

Or. nl

Alteração 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A entidade reguladora notifica à 
Comissão todos os projectos de decisão 
relacionados com questões de acesso ou 
de tarifação respeitantes a canais horários 
internacionais e com questões de acesso e 
tarifação respeitantes a serviços 
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ferroviários internacionais. A Comissão 
avalia a compatibilidade do projecto de 
decisão com o direito da União e, se 
necessário, solicita que sejam 
introduzidas alterações.

Or. it

Justificação

É necessário conferir à Comissão um papel reforçado no que respeita à resolução de litígios 
relacionados com serviços ferroviários internacionais.

Alteração 633
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades reguladoras devem definir os 
princípios e práticas comuns que regerão 
as decisões que estão habilitadas a tomar 
no âmbito da presente directiva. A 
Comissão pode adoptar medidas de 
execução que definam esses princípios e 
práticas comuns. 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

Estas disposições não têm qualquer utilidade e só iriam retirar das competências dos 
Estados-Membros uma boa parte do controlo das questões ferroviárias nacionais.

Alteração 634
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades reguladoras devem definir os 
princípios e práticas comuns que regerão 
as decisões que estão habilitadas a tomar 
no âmbito da presente directiva. A 
Comissão pode adoptar medidas de 
execução que definam esses princípios e 
práticas comuns. 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

O n.º 1 já estabelece os princípios e práticas que regem a tomada de decisões.

Alteração 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. As entidades reguladoras devem definir 
os princípios e práticas comuns que 
regerão as decisões que estão habilitadas a 
tomar no âmbito da presente directiva. A 
Comissão pode adoptar medidas de 
execução que definam esses princípios e 
práticas comuns. 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.

7. As entidades reguladoras devem, através 
da troca de informações em conformidade 
com o disposto no n.º 1,  definir os 
princípios e práticas comuns que regerão as 
decisões que estão habilitadas a tomar no 
âmbito da presente directiva. A Comissão 
pode adoptar e complementar medidas que 
definam esses princípios e práticas 
comuns, em conformidade com o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Or. pl
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Alteração 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades reguladoras devem também 
examinar as decisões e práticas das 
associações de gestores de infra-
estruturas referidas no artigo 40.°, n.º 1, 
que dão execução a disposições da 
presente directiva ou de outro modo 
facilitam o transporte internacional 
ferroviário.

Suprimido

Or. en

Justificação

Tanto a Comissão como as entidades reguladoras têm de estar bem informadas, mas não é 
necessário que participem no processo decisório das empresas.

Alteração 637
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades reguladoras devem também 
examinar as decisões e práticas das 
associações de gestores de infra-
estruturas referidas no artigo 40.°, n.º 1, 
que dão execução a disposições da 
presente directiva ou de outro modo 
facilitam o transporte internacional 
ferroviário.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Este requisito é redundante e desnecessário, uma vez que a RailNetEurope já informa a 
Comissão e as entidades reguladoras sobre as suas actividades, desde há muitos anos e de 
maneira transparente.

Alteração 638
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta, dois anos após a 
transposição da presente directiva, um 
relatório sobre a cooperação entre as 
entidades reguladoras nacionais. Com 
base nesse relatório, a Comissão elabora 
uma proposta para a criação de um a 
entidade reguladora europeia única para 
os serviços internacionais de transporte 
ferroviário.

Or. de

Alteração 639
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A (novo)
Com base na experiência da rede de 
entidades reguladoras, o Parlamento 
Europeu solicita à Comissão Europeia 
que apresente, o mais tardar até ao fim de 
2012, uma proposta legislativa para a 
criação de uma entidade reguladora 
europeia que deve actuar no caso de as 
entidades reguladoras nacionais não 
estarem a dar resposta e seguimento às 
queixas.
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Or. en

Justificação

A criação da entidade reguladora europeia deverá ser o próximo passo a seguir à criação da 
rede de entidades reguladoras. A entidade reguladora europeia não irá eliminar as entidades 
reguladoras nacionais; irá actuar unicamente como um órgão de recurso para aqueles casos 
em que as entidades reguladoras nacionais não conseguem responder e dar seguimento às 
queixas.

Alteração 640
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A
Um ano após a transposição da presente 
directiva, a Comissão apresenta um 
relatório sobre a cooperação entre as 
entidades de controlo nacionais em 
aplicação do presente artigo.

Or. fr

Justificação

Não se pretende criar uma rede que depois se transforme numa autoridade reguladora 
europeia.

Alteração 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Artigo 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A: Entidade reguladora 
europeia
Com base na experiência da rede de 
entidades reguladoras nacionais, a 
Comissão apresenta, o mais tardar cinco 
anos após a aplicação da presente 
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directiva, uma proposta legislativa que 
vise criar uma entidade reguladora 
europeia dotada de funções de controlo e 
de arbitragem no domínio dos problemas 
de natureza supranacional e uma função 
de recurso contra decisões das entidades 
reguladoras nacionais.

Or. fr

Justificação

Dado que seria desejável, a longo prazo, a criação de uma entidade reguladora europeia a 
prazo, esta alteração requer que a Comissão Europeia apresente uma proposta nesse sentido 
com base na experiência acumulada no quadro da rede de entidades reguladoras nacionais.

.

Alteração 642
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, no prazo de 
um ano a contar da transposição da 
presente directiva, um relatório sobre a 
cooperação entre as entidades 
reguladoras nacionais nos termos deste 
artigo e encarregar a Agência Ferroviária 
Europeia de criar uma entidade 
reguladora a nível europeu responsável 
pelo controlo dos corredores de transporte 
de mercadorias, conforme disposto no 
Regulamento (UE) n.º 913/2010 relativo à 
rede ferroviária europeia para um 
transporte de mercadorias competitivo, 
com especial atenção ao controlo do 
funcionamento do "balcão único". A 
Agência Ferroviária Europeia deverá 
organizar-se de modo a separar 
totalmente esta actividade das demais já 
atribuídas. Com base na experiência 
acumulada por esta entidade reguladora 
relativamente aos corredores de 
transporte de mercadorias, a Comissão 
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deve, caso seja desejável, apresentar uma 
proposta legislativa para a criação de uma 
entidade reguladora europeia geral.

Or. nl

Alteração 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Artigo 60 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se referem os artigos: 7.º, 
n.º 1, segundo parágrafo; 13.º, n.º 5, 
segundo parágrafo; 15.º, n.º 5, segundo 
parágrafo; 20.º, terceiro parágrafo; 27.º, 
n.º 2; 30.º, n.º 3, segundo parágrafo; 31.º, 
n.º 5, segundo parágrafo; 32.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo; 32.º, n.º 3; 35.º, n.º 2; 
43.º, n.º 1, e 56.º, n.º 8, terceiro parágrafo, 
são conferidos à Comissão por um período 
de tempo indeterminado.

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se refere o artigo 20.º, 
terceiro parágrafo, são conferidos à 
Comissão por um período de tempo 
indeterminado.

Or. de

Justificação

Dado que os demais artigos enumerados pela Comissão foram suprimidos, deve fazer-se 
referência unicamente ao artigo 20.º, n.º 3.

Alteração 644
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 63 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, a Comissão 
analisará, em casos específicos, a aplicação 
e a execução das disposições da presente 
directiva e, no prazo de dois meses a 

A pedido de uma entidade reguladora 
nacional e de outras autoridades 
nacionais competentes ou por sua própria 
iniciativa, a Comissão analisará, em casos 
específicos, a aplicação e a execução das 
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contar da recepção desse pedido, decide, 
nos termos do procedimento a que se refere 
o artigo 64.º, n.º 2, se a medida em causa 
pode continuar a ser aplicada. A Comissão 
comunica a sua decisão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e aos Estados-
Membros.

disposições da presente directiva. As 
entidades reguladoras nacionais devem 
manter uma base de dados, acessível à 
Comissão Europeia, com os seus projectos 
de decisão. No prazo de dois meses a 
contar da recepção desse pedido, a
Comissão Europeia deve decidir, nos 
termos do procedimento a que se refere o 
artigo 64.º, n.º 2, se a medida em causa 
pode continuar a ser aplicada. A Comissão 
comunica a sua decisão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e aos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

O objectivo é estabelecer uma melhor ligação entre ao papel da entidade reguladora 
nacional e a função de supervisão da Comissão Europeia.

Alteração 645
Gilles Pargneaux

Proposta de directiva
Artigo 63 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas que têm por objecto 
assegurar a aplicação da directiva em 
condições uniformes são adoptadas pela 
Comissão como actos de execução pelo 
procedimento a que se refere o artigo 64.º, 
n.º 3.

3. As medidas previstas nos artigos 10.º, 
n.º 2, 11.º, n.º 4, 14.º, n.º 2, e 17.º, n.º 5, e
que têm por objecto assegurar a aplicação 
da directiva em condições uniformes são 
adoptadas pela Comissão como actos de 
execução pelo procedimento a que se 
refere o artigo 64.º, n.º 2..

Or. fr

Justificação

O objectivo desta alteração é especificar mais claramente os artigos relativamente aos quais 
a Comissão está habilitada a adoptar actos de execução.
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Alteração 646
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aprovar, até 
[…], o mais tardar, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos [...] e aos anexos 
[...]. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Os Estados-Membros devem aprovar, o
mais tardar no prazo de 12 meses a contar 
da entrada em vigor da presente directiva, 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos [...] e aos anexos 
[...]. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Or. en

Justificação

Esta é uma REFORMULAÇÃO de 3 directivas que já deveriam ter ido transpostas pelos 
Estados-Membros, estando já em curso todos os processos de infracção; o prazo de 12 meses 
é mais do que suficiente.

Alteração 647
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os artigos [...] e os anexos [...] são 
aplicáveis a partir de […].

O artigo 55.º, n.º 1, é aplicável a partir de 
três anos após a data de transposição da 
presente directiva.

Or. es

Justificação

O estabelecimento de uma entidade verdadeiramente independente pressupõe em certos casos 
o estabelecimento de novas estruturas orgânicas, novas disposições regulamentares, 
afectação de recursos e contratação de novo pessoal, tarefas que requerem um certo tempo. 
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Convém, por isso, fixar uma data mais realista e dar mais tempo para se poder alcançar este
objectivo.

Alteração 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta de directiva
Anexo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- As partes dos edifícios e instalações de 
estações para passageiros que são 
necessárias para o fornecimento de 
serviços de transporte ferroviário: áreas 
de trânsito comuns, meios de acesso às 
plataformas, sistemas de informação ao 
público, áreas eventualmente dedicadas
ao controlo da circulação; e

Or. it

Alteração 649
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– Pátios das estações de passageiros e 
mercadorias, incluindo os acessos por 
estrada;

– Acessos ferroviários para passageiros e 
mercadorias, incluindo os acessos por 
instalações em edifícios conexas, por vias 
para pedestres e por estrada;

Or. en

Justificação

Para clarificar e completar a definição.

Alteração 650
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Anexo 1 – travessão 10

Texto da Comissão Alteração

– Edifícios afectos ao serviço das infra-
estruturas.

– Edifícios afectos ao serviço das infra-
estruturas a fim de assegurar a fiabilidade 
e cumprimento das suas funções.

Or. en

Justificação

É necessário fazer referência aos edifícios utilizados e afectos a todas as funções do serviço 
das infra-estruturas.

Alteração 651
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Anexo 1 – travessão 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Estações de mercadorias e centros de 
transporte de mercadorias

Or. de

Justificação

As estações de mercadorias e os centros de transporte de mercadorias pelos quais é 
responsável o gestor da infra-estrutura devem ser incluídos na lista da infra-estrutura 
ferroviária.

Alteração 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta de directiva
Anexo 1 – travessão 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Uma rede de terminais de mercadorias 
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adequada às dimensões da rede.

Or. it

Alteração 653
Herbert Dorfmann

Proposta de directiva
Anexo 1 – travessão 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Instalações de serviço: oficinas, 
entrepostos, feixes de espera e de triagem, 
estações secundárias para terminais.

Or. de

Alteração 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Anexo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Critérios de independência e de 
transparência a observar pelo gestor da 
infra-estrutura: (referido no artigo 3.º, n.º 
2)
a) O cumprimento dos critérios de 
independência e de transparência deve ser 
controlado pela entidade reguladora 
referida no artigo 55.º. Todos os 
candidatos devem ter o direito de recorrer 
à entidade reguladora se considerarem 
que esses requisitos de independência não 
estão a ser cumpridos adequadamente;
b) As disposições de independência 
estatutárias e/ou contratuais serão fixadas 
na relação entre a sociedade ou estrutura 
de controlo e o gestor da infra-estrutura, 
entre o gestor da infra-estrutura e as 
outras companhias do grupo ou outras 
entidades controladas pela sociedade, 
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incluindo em particular a assembleia-
geral de accionistas do gestor da infra-
estrutura;
c) Os directores da sociedade e/ou de 
outras empresas da sociedade não devem 
integrar a direcção do gestor da infra-
estrutura e não devem exercer nenhum 
direito de voto na direcção do gestor de 
infra-estrutura;
d) Os directores do gestor da infra-
estrutura e os funcionários superiores que 
desempenham funções essenciais devem 
ser impedidos, por um período de três 
anos, de aceitar qualquer posição 
superior na sociedade e noutras entidades 
sob o seu controlo depois de 
abandonarem o gestor da infra-estrutura.
e) A direcção de gestão, a direcção de 
administração, a direcção de supervisão 
ou as entidades com representação legal 
no gestor da infra-estrutura não devem 
ser nomeadas para qualquer sociedade ou 
estrutura de controlo da qual o gestor da 
infra-estrutura faça parte, para garantir a 
sua total independência. Serão nomeadas 
e demitidas sob o controlo da entidade 
reguladora referida no artigo 55.º.
f) O gestor da infra-estrutura deve definir 
e adoptar o seu plano empresarial como 
referido no artigo 8.º, independentemente 
de qualquer sociedade ou estrutura de 
controlo e de qualquer empresa 
ferroviária.
g) O gestor da infra-estrutura deve dispor 
da capacidade organizativa necessária 
para desempenhar as suas funções, 
independentemente de qualquer empresa 
ferroviária, e não deve poder delegar o 
desempenho das suas funções a entidades 
ou empresas que exerçam, directa ou 
indirectamente, controlo, deter nelas 
qualquer interesse ou exercer qualquer
direito sobre uma empresa ferroviária.
h) O gestor da infra-estrutura deve dispor 
do seu próprio pessoal e ocupar
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instalações distintas ou com acesso 
protegido. O acesso aos sistemas de 
informação deve ser protegido. As regras 
internas ou contratos de pessoal limitarão 
nitidamente os contactos com a sociedade 
e outras empresas sob o seu controlo às 
comunicações oficiais relacionadas com o 
exercício das funções essenciais. Em 
particular, a informação sensível em 
termos comerciais relacionada com as 
funções do gestor da infra-estrutura, 
referida no artigo 3.º, n.º 2, detida pelo 
gestor da infra-estrutura não deve ser 
transferida para qualquer empresa 
ferroviária.
i) O regime remuneratório do pessoal do 
gestor da infra-estrutura deve basear-se 
apenas no desempenho do gestor da infra-
estrutura.

Or. en

Justificação

Estes requisitos inspiram-se nos requisitos definidos pela Comissão no Anexo V à sua 
comunicação COM(2006)189 e define as condições do exercício de funções essenciais por 
uma entidade que faz parte de uma empresa mais alargada.

Alteração 655
Werner Kuhn

Proposta de directiva
Anexo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Critérios de independência e de 
transparência a observar pelo gestor da 
infra-estrutura: (referido no artigo 3.º, n.º 
2)
a) O cumprimento dos critérios de 
independência e de transparência deve ser 
controlado pela entidade reguladora 
referida no artigo 55.º. Todos os 
candidatos devem ter o direito de recorrer 
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à entidade reguladora se considerarem 
que esses requisitos de independência não 
estão a ser cumpridos adequadamente;
b) As disposições de independência 
estatutárias e/ou contratuais serão fixadas 
na relação entre a sociedade ou estrutura 
de controlo e o gestor da infra-estrutura, 
entre o gestor da infra-estrutura e as 
outras companhias do grupo ou outras 
entidades controladas pela sociedade, 
incluindo em particular a assembleia-
geral de accionistas do gestor da infra-
estrutura;
c) Os directores da sociedade e/ou de 
outras empresas da sociedade não devem 
integrar a direcção do gestor da infra-
estrutura e não devem exercer nenhum 
direito de voto na direcção do gestor de 
infra-estrutura;
d) Os directores do gestor da infra-
estrutura e os funcionários superiores que 
desempenham funções essenciais devem 
ser impedidos, por um período de três 
anos, de aceitar qualquer posição 
superior na sociedade e noutras entidades 
sob o seu controlo depois de 
abandonarem o gestor da infra-estrutura.
e) A direcção de gestão, a direcção de 
administração, a direcção de supervisão 
ou as entidades com representação legal 
no gestor da infra-estrutura não devem 
ser nomeadas para qualquer sociedade ou 
estrutura de controlo da qual o gestor da 
infra-estrutura faça parte, para garantir a 
sua total independência. Serão nomeadas 
e demitidas sob o controlo da entidade 
reguladora referida no artigo 55.º.
f) O gestor da infra-estrutura deve definir 
e adoptar o seu plano empresarial como 
referido no artigo 8.º, independentemente 
de qualquer sociedade ou estrutura de 
controlo e de qualquer empresa 
ferroviária.
g) O gestor da infra-estrutura deve dispor 
da capacidade organizativa necessária 
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para desempenhar as suas funções, 
independentemente de qualquer empresa 
ferroviária, e não deve poder delegar o 
desempenho das suas funções a entidades 
ou empresas que exerçam, directa ou 
indirectamente, controlo, deter nelas 
qualquer interesse ou exercer qualquer 
direito sobre uma empresa ferroviária.
h) O gestor da infra-estrutura deve dispor 
do seu próprio pessoal e ocupar 
instalações distintas ou com acesso 
protegido. O acesso aos sistemas de 
informação deve ser protegido. As regras 
internas ou contratos de pessoal limitarão 
nitidamente os contactos com a sociedade 
e outras empresas sob o seu controlo às 
comunicações oficiais relacionadas com o 
exercício das funções essenciais. Em 
particular, a informação sensível em 
termos comerciais relacionada com as 
funções do gestor da infra-estrutura, 
referida no artigo 3.º, n.º 2, detida pelo 
gestor da infra-estrutura não deve ser 
transferida para qualquer empresa 
ferroviária.
i) O regime remuneratório do pessoal do 
gestor da infra-estrutura deve basear-se 
apenas no desempenho do gestor da infra-
estrutura.

Or. en

Justificação

Estes requisitos inspiram-se nos requisitos definidos pela Comissão no Anexo V à sua 
comunicação COM(2006)189 e define as condições do exercício de funções essenciais por 
uma entidade que faz parte de uma empresa mais alargada.
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Alteração 656
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Anexo 1 – travessão 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– A parte do edifício da estação de 
passageiros e as instalações 
funcionalmente necessárias para 
operações ferroviárias: áreas de trânsito 
comuns, plataformas e coberturas de 
plataformas, instalações de acesso a 
plataformas (passagens inferiores, 
passadiços, escadas, elevadores), sistemas 
de informação ao público (monitores, 
teleindicadores), áreas de controlo da 
circulação (centro de controlo, gabinetes 
dos controladores da circulação, centrais 
telefónicas, etc.).

Or. it

Justificação

As partes das estações de passageiros que são funcionalmente necessárias para as operações 
ferroviárias devem figurar na lista dos elementos da infra-estrutura que estão sob a 
responsabilidade do gestor da infra-estrutura. 

Alteração 657
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 2

Texto da Comissão Alteração

Lista de funções essenciais a que se refere 
o artigo 7.º:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

As funções do gestor da infra-estrutura estão descritas nas definições incluídas no artigo 3.º.

Alteração 658
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Anexo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– processo de decisão relativo à tarifação 
da utilização da infra-estrutura, incluindo a 
determinação e cobrança das taxas.,

– processo de decisão relativo à tarifação 
da utilização da infra-estrutura, incluindo a 
determinação das taxas.,

Or. en

Alteração 659
Herbert Dorfmann

Proposta de directiva
Anexo 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- decisões sobre a concessão de acesso 
equitativo e não discriminatório a 
instalações de serviço conforme previsto 
no artigo 13.º.

Or. de

Alteração 660
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O pacote mínimo de acesso inclui: 1. O direito de acesso inclui as instalações 
ferroviárias e os serviços a seguir 
enumerados cujos custos associados e  
correspondentes taxas de utilização serão 
pagos às empresas ferroviárias que os 
fornecem, tanto o gestor da infra-
estrutura como os operadores ferroviários 
em causa:

Or. en

Justificação

A exploração de um serviço ferroviário em condições de segurança e fiabilidade para os 
utentes e de um modo economicamente viável para as empresas de transporte ferroviário 
pressupões a existência de um direito comum de acesso a todos os serviços enumerados no 
Anexo III, independentemente do fornecedor de serviços ferroviários que os assegura em 
cada Estado-Membro. As taxas serão fixadas e pagas de acordo com a sua correspondente 
utilização.

Alteração 661
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A inspecção de segurança e a 
inspecção técnica do material circulante;

Or. en

Justificação

A verificação das questões de segurança é um factor fundamental para garantir o bom 
funcionamento de um comboio antes de qualquer partida.

Alteração 662
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A utilização de meios de alimentação 
eléctrica para tracção, quando disponíveis;

e) A utilização de meios de alimentação 
eléctrica para tracção e a utilização da 
alimentação eléctrica para tracção sempre 
que necessário com as respectivas taxas 
apresentadas separadamente;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III

Alteração 663
Georges Bach

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A utilização das instalações de 
abastecimento de combustível, quando 
disponíveis;

Suprimido

Or. fr

Justificação

As instalações de abastecimento de combustível não devem ser incluídas no pacote de acesso 
mínimo, uma vez que já são oferecidas numa base competitiva no mercado livre. Estes 
serviços devem ser prestados no caso de não haver ofertas alternativas e em  que possam ser 
consideradas como "instalações essenciais".

Alteração 664
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) A utilização das instalações de 
abastecimento de combustível, quando 
disponíveis;

f) A utilização das instalações de 
abastecimento e fornecimento de 
combustível, sempre que necessário com 
as respectivas taxas apresentadas 
separadamente;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III

Alteração 665
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A estações de passageiros, os seus 
edifícios, os seus equipamentos incluindo 
um espaço adequado para emissão 
unificada de bilhetes e para postos de 
informação de viagem. O requisito 
relacionado com emissão de bilhetes não 
será aplicado no Reino Unido onde já 
existe um sistema de emissão de bilhetes e 
de informação comum a nível nacional;

Or. en

Justificação

O acesso a instalações comuns que prestem serviços de bilhética e informações é um factor 
essencial para as empresas ferroviárias, os clientes e os utentes de outros modos de 
transporte.

Alteração 666
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f -B) Terminais de mercadorias

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III.

Alteração 667
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-C) Estações de triagem;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III

Alteração 668
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-D) Instalações de formação das 
composições;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III
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Alteração 669
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-E) Feixes de resguardo;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III

Alteração 670
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-F) Instalações de manutenção e outras 
instalações técnicas;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III.

Alteração 671
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-G) Instalações portuárias ligadas a 
actividades ferroviárias;



PE467.167v01-00 134/164 AM\870643PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III.

Alteração 672
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-H) Meios de socorro, incluindo reboque
para limpeza das vias de circulação;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III

Alteração 673
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-I) O pré-aquecimento dos comboios de 
passageiros;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III

Alteração 674
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-J) Contratos personalizados para 
controlo do transporte de mercadorias 
perigosas e/ou assistência na operação de 
comboios especiais;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III

Alteração 675
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 1 – alínea f-K) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-K) Acesso a redes de telecomunicações;

Or. en

Justificação

Lista única no Anexo III

Alteração 676
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Deve igualmente ser facultado acesso 
às instalações de serviço e ao 
fornecimento de serviços nas seguintes 
instalações:

Suprimido



PE467.167v01-00 136/164 AM\870643PT.doc

PT

a) Estações de passageiros, seus edifícios 
e outras instalações, incluindo bilhética e 
informações de viagem;
b) Terminais de mercadorias;
c) Estações de triagem;
d) Instalações de formação das 
composições;
e) Feixes de resguardo;
f) Instalações de manutenção e outras 
instalações técnicas;
g) Instalações portuárias ligadas a 
actividades ferroviárias;
h) Meios de socorro, incluindo reboque.

Or. en

Justificação

Lista de serviços transpostos para uma lista única.

Alteração 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Deve igualmente ser facultado acesso às 
instalações de serviço e ao fornecimento 
de serviços nas seguintes instalações:

2. Deve igualmente ser facultado acesso às 
instalações de serviço e aos serviços 
existentes nas seguintes instalações:

Or. fr

Justificação

Esta alteração evitar instituir a obrigação de fornecimento de instalações e serviços que 
actualmente não existem em todo o lado. Uma tal situação poderia, de facto, levar os 
operadores a fazerem investimentos que poderiam não ser rentáveis.
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Alteração 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estações de passageiros, seus edifícios e 
outras instalações, incluindo bilhética e 
informações de viagem;

a) Estações de passageiros, seus edifícios e 
outras instalações, incluindo espaços 
adequados para a bilhética e os serviços 
de informação; além disso, os serviços de 
informação e de bilhética deverão ser alvo 
de um mínimo de normalização e/ou de 
coordenação entre os diferentes modelos, 
a fim de facilitar a sua utilização pelos 
passageiros;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa uma melhor definição do texto e sublinhar o interesse em que haja um 
mínimo de normalização e/ou de coordenação entre os diferentes modelos de serviço de 
informação e de venda.

Alteração 679
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estações de passageiros, seus edifícios e 
outras instalações, incluindo bilhética e 
informações de viagem;

a) Estações de passageiros, seus edifícios e 
outras instalações;

Or. de

Justificação

O quadro não é suficiente para um acesso justo e sem barreiras. Não está claro que
actividades devem ser executadas. Não é garantido que seja oferecido automaticamente ao 
passageiro o "melhor" fornecedor para ele e que sejam consideradas tarifas sociais (para 
estudantes e para séniores, bem como passes). É necessária uma regulamentação detalhada 
na "directiva de transportes internacionais de passageiros" (anunciada para 2011 no ponto
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3.2 da comunicação).

Alteração 680
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Terminais de mercadorias; Suprimido

Or. nl

Alteração 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Instalações de manutenção e outras 
instalações técnicas;

Suprimido

Or. it

Justificação

A manutenção do material circulante é uma actividade que está estreitamente associada à 
segurança ferroviária, devendo por isso ficar sob a responsabilidade directa das empresas 
ferroviárias que devem assegurá-la através dos seus próprios centros ou de contratos com 
fornecedores de material circulante.

Alteração 682
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Instalações de manutenção e outras Suprimido
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instalações técnicas;

Or. nl

Alteração 683
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Instalações de manutenção e outras 
instalações técnicas;

f) Manutenção, com excepção da
manutenção pesada, em instalações 
destinadas exclusivamente a tipos 
específicos de material circulante de alta 
velocidade para serviço de passageiros e 
outras instalações técnicas;

Or. en

Justificação

Com esta alteração, pretende-se excluir a manutenção pesada realizada em instalações que 
se dedicam exclusivamente a tipos específicos de material circulante de alta velocidade para 
serviços de transporte de passageiros (por exemplo, o material da Siemens -Alstom) que são 
diferentes e requerem formação específica e equipamento específico.

Alteração 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Instalações de manutenção e outras 
instalações técnicas;

f) Manutenção ligeira, incluindo 
rectificativa, permitindo a realização do 
serviço comercial;

Or. fr
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Justificação

Esta alteração visa estipular que os serviços de manutenção ligeira que permitem a 
continuação do serviço comercial constituem o único tipo de manutenção básica que tem de 
ser disponibilizada a todas as empresas ferroviárias de maneira não discriminatória.

Alteração 685
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Instalações portuárias ligadas a 
actividades ferroviárias;

Suprimido

Or. nl

Alteração 686
Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Instalações portuárias ligadas a 
actividades ferroviárias;

g) Vias de acesso aos portos;

Or. de

Justificação

A formulação escolhida não corresponde ao artigo 10.º, o que gera um problema de 
demarcação, dado que o termo "instalações portuárias" não está suficientemente definido. 
Este termo inclui equipamento portuário como gruas, cais, etc. O porto deveria continuar a 
tomar as suas próprias decisões sobre a organização das instalações portuárias, tendo em 
vista a optimização global do mesmo.

Alteração 687
Peter van Dalen
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Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Meios de socorro, incluindo reboque. Suprimido

Or. nl

Alteração 688
Georges Bach

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) As infra-estruturas de abastecimento
de combustível, se for caso disso

Or. fr

Justificação

As instalações de abastecimento de combustível não devem ser incluídas no pacote de acesso 
mínimo, uma vez que já são oferecidas numa base competitiva no mercado livre. Estes 
serviços devem ser prestados no caso de não haver ofertas alternativas e em que possam ser 
consideradas como "instalações essenciais".

Alteração 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) As infra-estruturas de abastecimento
de combustível.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa incluir as infra-estruturas de abastecimento de combustível entre as infra-
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estruturas que devem estar acessíveis de maneira não discriminatória para as empresas 
ferroviárias.

Alteração 690
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os serviços adicionais podem incluir: Suprimido
a) O fornecimento de energia eléctrica 
para tracção, cujas taxas devem ser 
indicadas na factura separadamente das 
taxas de utilização dos meios de 
alimentação eléctrica;
b) O pré-aquecimento dos comboios de 
passageiros;
c) O abastecimento de combustível, cujas 
taxas devem ser indicadas na factura 
separadamente das taxas de utilização das 
instalações de abastecimento de 
combustível;
d) Contratos personalizados para::
– controlo do transporte de mercadorias 
perigosas,
– assistência na operação de comboios 
especiais.

Or. en

Justificação

Serviços transpostos para uma lista única.

Alteração 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) O fornecimento de energia eléctrica para 
tracção, cujas taxas devem ser indicadas 
na factura separadamente das taxas de 
utilização dos meios de alimentação 
eléctrica;

a) O fornecimento de energia eléctrica para 
tracção, se a empresa ferroviária tiver 
optado por adquirir a energia eléctrica 
para tracção dos seus comboios ao gestor 
da infra-estrutura e não directamente a 
um ou mais fornecedores no mercado da 
energia eléctrica. As facturas do gestor da 
infra-estrutura deverão indicar, 
separadamente, neste caso, o 
fornecimento da energia eléctrica para 
tracção, e em todos os outros casos, as
taxas de utilização dos meios de 
alimentação eléctrica, as perdas de 
electricidade na instalação do gestor da 
infra-estrutura e as taxas de ligação à 
rede de transporte ou de distribuição de 
energia;

Or. fr

Justificação

Estando o mercado da energia aberto à concorrência, esta alteração visa deixar às empresas 
ferroviárias a livre escolha do seu fornecedor de electricidade. Também se expressa a favor 
de facturas transparentes.

Alteração 692
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os serviços auxiliares podem incluir: Suprimido
a) O acesso à rede de telecomunicações;
b) O fornecimento de informações 
suplementares;
c) A inspecção técnica do material 
circulante.

Or. en
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Justificação

Serviços transpostos para uma lista única.

Alteração 693
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 6 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um capítulo em que serão enunciadas as 
características da infra-estrutura à 
disposição das empresas ferroviárias, bem 
como as condições de acesso à mesma. A 
informação fornecida deve ser congruente 
com, ou remeter para, a contida no registo 
da infra-estrutura a publicar em 
conformidade com o artigo 35.º da 
Directiva 2008/57/CE.

Um capítulo em que serão enunciadas as 
características da infra-estrutura à 
disposição das empresas ferroviárias, bem 
como as condições de acesso à mesma, 
incluindo as normas de segurança e 
técnicas que regem o acesso dos veículos 
ferroviários tal como regulamentado pelas 
directivas 2008/57/CE e 2004/49/CE. A 
informação fornecida deve ser congruente 
com, ou remeter para, a contida no registo 
da infra-estrutura a publicar em 
conformidade com o artigo 35.º da 
Directiva 2008/57/CE..

Or. en

Justificação

As regras de segurança constituem a questão mais importante e fundamental a incluir nas
especificações da rede, as quais têm de indicar claramente onde se pode encontrar essa 
informação.

Alteração 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 6 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um capítulo sobre os princípios de 
tarifação e o tarifário, que deve incluir 
todos os elementos relevantes do regime de 

2. Um capítulo sobre os princípios de 
tarifação e o tarifário, que deve incluir 
todos os elementos relevantes do regime de 
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tarifação, assim como informação 
suficientemente pormenorizada sobre as 
taxas aplicáveis e o acesso aos serviços 
enumerados no anexo III assegurados por 
um único prestador. Este capítulo deve 
apresentar pormenorizadamente a 
metodologia, as regras e, sendo o caso, as 
escalas utilizadas para a aplicação dos 
artigos 31.º a 36.º, no que respeita aos 
custos e às taxas e deve conter informações 
sobre as alterações ao montante das taxas 
já decididas ou previstas para os próximos 
cinco anos.

tarifação, assim como informação 
suficientemente pormenorizada sobre as 
taxas aplicáveis e o acesso aos serviços 
enumerados no anexo III assegurados por 
um único prestador. Este capítulo deve 
apresentar pormenorizadamente a 
metodologia, as regras e, sendo o caso, as 
escalas utilizadas para a aplicação dos 
artigos 31.º a 36.º, no que respeita aos 
custos e às taxas e deve conter informações 
sobre as alterações ao montante das taxas 
já decididas ou previstas para os próximos 
cinco anos. Deve ainda especificar os 
mecanismos de compensações financeiras 
previstos em caso de atraso, de 
deterioração da qualidade e de anulação 
dos canais horários atribuídos.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa introduzir mais transparência no que respeita às compensações 
financeiras previstas em caso de atraso, de deterioração da qualidade e de anulação dos 
canais horários atribuídos.

Alteração 695
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Anexo 6 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um capítulo sobre os princípios de 
tarifação e o tarifário, que deve incluir 
todos os elementos relevantes do regime de 
tarifação, assim como informação 
suficientemente pormenorizada sobre as 
taxas aplicáveis e o acesso aos serviços 
enumerados no anexo III assegurados por 
um único prestador. Este capítulo deve 
apresentar pormenorizadamente a 
metodologia, as regras e, sendo o caso, as 
escalas utilizadas para a aplicação dos 
artigos 31.º a 36.º, no que respeita aos 

2. Um capítulo sobre os princípios de 
tarifação e o tarifário, que deve incluir 
todos os elementos relevantes do regime de 
tarifação, assim como informação 
suficientemente pormenorizada sobre as 
taxas aplicáveis. As taxas de utilização da 
infra-estrutura serão indicadas por 
quilómetro por segmento de mercado. 
Serão também fornecidas outras 
informações relevantes sobre o acesso aos 
serviços enumerados no anexo III 
assegurados por um único prestador. Este 
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custos e às taxas e deve conter informações 
sobre as alterações ao montante das taxas 
já decididas ou previstas para os próximos 
cinco anos.

capítulo deve apresentar 
pormenorizadamente a metodologia, as 
regras e, sendo o caso, as escalas utilizadas 
para a aplicação dos artigos 31.º, n.ºs 4 e 5,
a 36.º, no que respeita aos custos e às taxas 
e deve conter informações sobre as 
alterações ao montante das taxas já 
decididas ou previstas para os próximos 
cinco anos.

Or. en

Justificação

O fornecimento da informação sobre a taxa de utilização da infra-estrutura por quilómetro 
por segmento de mercado ajudaria os candidatos a fazer uma estimativa dos custos 
incorridos em relação aos diferentes serviços.

Alteração 696
Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Anexo 6 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um capítulo sobre os princípios de 
tarifação e o tarifário, que deve incluir 
todos os elementos relevantes do regime de 
tarifação, assim como informação 
suficientemente pormenorizada sobre as 
taxas aplicáveis e o acesso aos serviços 
enumerados no anexo III assegurados por 
um único prestador. Este capítulo deve 
apresentar pormenorizadamente a 
metodologia, as regras e, sendo o caso, as 
escalas utilizadas para a aplicação dos 
artigos 31.º a 36.º, no que respeita aos 
custos e às taxas e deve conter informações 
sobre as alterações ao montante das taxas 
já decididas ou previstas para os próximos 
cinco anos.

2. Um capítulo sobre os princípios de 
tarifação e o tarifário, que deve incluir 
todos os elementos relevantes do regime de 
tarifação, assim como informação 
suficientemente pormenorizada sobre as 
taxas aplicáveis. As taxas de utilização da 
infra-estrutura serão indicadas por 
quilómetro por segmento de mercado. 
Serão também fornecidas outras 
informações relevantes sobre  o acesso aos 
serviços enumerados no anexo III 
assegurados por um único prestador. Este 
capítulo deve apresentar 
pormenorizadamente a metodologia, as 
regras e, sendo o caso, as escalas utilizadas 
para a aplicação dos artigos 31.º a 36.º, no 
que respeita aos custos e às taxas e deve 
conter informações sobre as alterações ao 
montante das taxas já decididas ou 
previstas para os próximos cinco anos.
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Or. en

Justificação

O fornecimento da informação sobre a taxa de utilização da infra-estrutura por quilómetro 
por segmento de mercado ajudaria os candidatos a fazer uma estimativa dos custos 
incorridos em relação aos diferentes serviços.

Alteração 697
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Anexo 6 – ponto 7 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se as condições de concorrência com 
países terceiros assim o exigirem, os 
respectivos Estados-Membros podem 
adoptar regras diferentes para as taxas a 
aplicar às redes cuja bitola da via seja 
diferente da bitola da rede ferroviária 
principal da União. Essas regras podem
ser publicadas em períodos de tempo mais 
curtos do que os definidos na presente 
directiva que sejam compatíveis com as 
regras dos países terceiros em causa.

Or. en

Justificação

Este aditamento é necessário para manter a competitividade das redes e empresas da UE em 
relação às dos países terceiros que partilham uma bitola específica não padronizada 
(1520mm). Os gestores da infra-estrutura desses países terceiros não publicam previamente 
as taxas (e as suas taxas podem ser alteradas de maneira muito flexível em função das 
condições do mercado).

Alteração 698
Ole Christensen

Proposta de directiva
Anexo 7 – ponto 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Níveis de segurança e) Níveis de segurança, incluindo um bom 
conhecimento da língua inglesa por parte 
dos maquinistas e dos outros membros da 
tripulação que participam no transporte 
transfronteiras.

Or. da

Alteração 699
Ole Christensen

Proposta de directiva
Anexo 7 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. As regras a seguir em caso de 
perturbação importante do funcionamento 
da rede e em situações de emergência, 
incluindo o estabelecimento de um nível 
mínimo de serviço em caso de greve ou de 
cessação antecipada do contrato e o 
fornecimento de informações aos utentes;

9. As regras a seguir em caso de 
perturbação importante do funcionamento
da rede e em situações de emergência e o 
fornecimento de informações aos utentes

Or. da

Alteração 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Anexo 7 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. As regras a seguir em caso de 
perturbação importante do funcionamento 
da rede e em situações de emergência, 
incluindo o estabelecimento de um nível 
mínimo de serviço em caso de greve ou de
cessação antecipada do contrato e o 
fornecimento de informações aos utentes; 

9. As regras a seguir em caso de 
perturbação importante do funcionamento 
da rede e em situações de emergência. 
Estas devem incluir o fornecimento de 
informação atempada aos utentes.
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Em caso de acções em consequência de 
conflitos sociais, como, por exemplo,
greve, deve ser fornecida informação aos 
utentes pelo menos 24 horas antes dessas 
acções ocorrerem, indicando também 
hipóteses alternativas para as suas 
necessidades de mobilidade.

Or. en

Alteração 701
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 7 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. As regras a seguir em caso de 
perturbação importante do funcionamento 
da rede e em situações de emergência,
incluindo o estabelecimento de um nível 
mínimo de serviço em caso de greve ou de 
cessação antecipada do contrato e o 
fornecimento de informações aos utentes;

9. As regras a seguir em caso de 
perturbação importante do funcionamento 
da rede e em situações de emergência ou 
de cessação antecipada do contrato e o 
fornecimento de informações aos utentes;

Or. en

Justificação

A greve é um dos direitos fundamentais em que as regras ou os acordos com os parceiros 
sociais têm sido estabelecidos de diferentes formas em cada Estado-Membro. Não se pode, 
por isso, incluir uma disposição particular específica sobre ela num texto legislativo comum 
da UE.

Alteração 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As despesas gerais com a rede, a) As despesas gerais com a rede, 
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incluindo salários e pensões; excluindo custos laborais;

Or. en

Justificação

Os custos laborais incluem o "custo unidade" por cada trabalhador e também são adaptáveis
às diferentes regras de cálculo aplicadas nos Estados-Membros.

Alteração 703
Georges Bach

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As despesas gerais com a rede, 
incluindo salários e pensões;

a) As despesas gerais com a rede;

Or. en

Alteração 704
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As despesas gerais com a rede, 
incluindo salários e pensões;

a) As despesas gerais com a rede;

Or. en

Justificação

Apenas se excluem os custos gerais dos custos directos referidos no artigo 31.º, n.º 3, 
enquanto os salários e pensões dos trabalhadores envolvidos nas actividades do gestor da 
infra-estrutura têm de ser considerados e consequentemente incluídos no cálculo dos custos.

Alteração 705
Georges Bach
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Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As despesas com serviços sociais, 
escolas, jardins de infância e refeitórios;

Suprimido

Or. en

Alteração 706
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As despesas com serviços sociais, 
escolas, jardins de infância e refeitórios;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os custos sociais relativos aos trabalhadores envolvidos nas actividades do gestor da infra-
estrutura têm de ser incluídos no cálculo dos custos directos, visto que fazem parte da lista de 
remunerações directas ou indirectas em conformidade com as diferentes leis laborais ou os 
acordos contratuais estipulados em cada Estado-Membro.

Alteração 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O gestor da infra-estrutura deve 
submeter ao parecer da entidade 
reguladora o cálculo do custo directo, 
incluindo os parâmetros e os factores de 
custos.

Or. fr
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Justificação

Esta alteração prevê o controlo do cálculo do custo directo pela entidade reguladora.

Alteração 708
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. O gestor da infra-estrutura deve 
demonstrar à entidade reguladora a 
capacidade dos serviços ferroviários para
pagarem as sobretaxas a que se refere o 
artigo 32.º, n.º 1, para o que cada um dos 
serviços enumerados nas alíneas que se 
seguem constitui um segmento de 
mercado distinto:

3. Caso o gestor da infra-estrutura aplique
sobretaxas, deve elaborar uma lista de 
segmentos de mercado aos quais a 
entidade reguladora deve dar a sua 
aprovação prévia.

As sobretaxas devem ser se molde a que a 
evolução dos volumes de tráfego nos 
segmentos individuais não seja pior do 
que a dos volumes de tráfego nos 
mercados concorrentes.

Os pares que devem ser considerados 
pelos gestores da infra-estrutura, quando 
definem uma lista de segmentos de 
mercado com vista à introdução de 
sobretaxas no regime de tarifação de 
acordo com o artigo 31.º, n.º 3, incluem 
pelo menos os seguintes:

Or. en

Justificação

Esta alteração define um critério com base no mercado, afirmando que as sobretaxas devem 
ser de molde a que a evolução dos volumes de tráfego nos segmentos individuais não seja
pior do que a dos volumes de tráfego nos mercados concorrentes de outros modos de 
transporte. Esta clarificação irá contribuir para demonstrar a capacidade das empresas de 
transporte ferroviário para pagarem sobretaxas e apoiar a competitividade do sector 
ferroviário.



AM\870643PT.doc 153/164 PE467.167v01-00

PT

Alteração 709
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O gestor da infra-estrutura deve 
demonstrar à entidade reguladora a 
capacidade dos serviços ferroviários para 
pagarem as sobretaxas a que se refere o 
artigo 32.º, n.º 1, para o que cada um dos 
serviços enumerados nas alíneas que se 
seguem constitui um segmento de 
mercado distinto:

3. O gestor da infra-estrutura deve definir 
segmentos de mercado homogéneos e as 
sobretaxas correspondentes, na acepção 
do artigo 32.º, n.º 1, com base num estudo 
de mercado e depois de consultar os 
candidatos.

O gestor da infra-estrutura deve demonstrar 
à entidade reguladora a capacidade dos 
serviços ferroviários para pagarem as 
sobretaxas a que se refere o artigo 32.º, n.º 
1. Caso o gestor da infra-estrutura 
aplique sobretaxas, deve elaborar uma 
lista de segmentos de mercado aos quais o 
a entidade reguladora deve dar a sua 
aprovação prévia.
As sobretaxas devem ser de molde a que a 
evolução dos volumes de tráfego nos 
segmentos individuais não seja pior do 
que a dos volumes de tráfego nos 
mercados concorrentes.

Or. en

Alteração 710
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O gestor da infra-estrutura deve 
demonstrar à entidade reguladora a 
capacidade dos serviços ferroviários para 
pagarem as sobretaxas a que se refere o 

3. O gestor da infra-estrutura tem de 
definir segmentos de mercado 
homogéneos e as sobretaxas 
correspondentes a que se refere o artigo 
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artigo 32.º, n.º 1, para o que cada um dos 
serviços enumerados nas alíneas que se 
seguem constitui um segmento de 
mercado distinto:

32.º, n.º 1, se aplicável, na base de um
estudo de mercado e depois de consultar 
os candidatos com vista a melhorar os 
volumes de tráfego em cada segmento 
individual. Os segmentos de mercado 
ferroviários a considerar utilizando os 
critérios indicativos seguintes são:

Or. en

Justificação

Procedimento que deve ser seguido pelo gestor da infra-estrutura, mediante a autorização do 
Estado-Membro, para fixar sobretaxas sobre segmentos do mercado ferroviário individuais.

Alteração 711
Peter van Dalen

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O gestor da infra-estrutura deve 
demonstrar à entidade reguladora a 
capacidade dos serviços ferroviários para 
pagarem as sobretaxas a que se refere o 
artigo 32.º, n.º 1, para o que cada um dos 
serviços enumerados nas alíneas que se 
seguem constitui um segmento de mercado 
distinto:

3. A entidade reguladora deve assegurar a 
capacidade dos serviços ferroviários para 
pagarem as sobretaxas a que se refere o 
artigo 32.º, n.º 1, para o que cada um dos 
serviços enumerados nas alíneas que se 
seguem constitui um segmento de mercado 
distinto:

Or. nl

Alteração 712
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. O gestor da infra-estrutura deve 
demonstrar à entidade reguladora a 
capacidade dos serviços ferroviários para 

3. O gestor da infra-estrutura deve definir 
segmentos de mercado homogéneos e as 
correspondentes sobretaxas, na acepção 
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pagarem as sobretaxas a que se refere o 
artigo 32.º, n.º 1, para o que cada um dos 
serviços enumerados nas alíneas que se 
seguem constitui um segmento de mercado 
distinto:

do artigo 32.º, n.º 1, com base num estudo 
de mercado e após consulta dos 
candidatos.

O gestor da infra-estrutura deve demonstrar 
à entidade reguladora a capacidade dos 
serviços ferroviários para pagarem as 
sobretaxas a que se refere o artigo 32.º, n.º 
1.  Caso o gestor da infra-estrutura 
aplique sobretaxas, deve elaborar uma 
lista de segmentos de mercado aos quais a 
entidade reguladora deve dar a sua 
aprovação prévia.

a) Serviços de passageiros v. serviços de 
mercadorias;
b) Comboios de transporte de mercadorias 
perigosas v. outros comboios de 
mercadorias;
c) Serviços nacionais v. serviços 
internacionais;
d) Transporte combinado v. comboio de 
mercadorias directo;
e) Serviços urbanos ou regionais v. 
serviços interurbanos de passageiros;
f) Comboios-bloco v. comboios de vagões 
completos;
g) Serviços regulares v. serviços 
ocasionais.

Or. en

Alteração 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Os suplementos serão de molde a não 
afectar significativamente o transporte 
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ferroviário no segmento em questão em 
relação aos outros modos de transporte.

Or. fr

Justificação

Os suplementos aplicados não devem prejudicar a competitividade do transporte ferroviário 
em relação aos outros modos de transporte.

Alteração 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Serviços abrangidos por contratos de 
serviço público v. serviços de acesso 
aberto;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa introduzir um novo tipo de segmento de mercado: serviços abrangidos 
por contratos de serviço público v. serviços de acesso aberto.

Alteração 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 3 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Comboios de alta velocidade v. 
comboios convencionais.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa introduzir um novo tipo de segmento de mercado: comboios de alta 
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velocidade v. comboios convencionais.

Alteração 716
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O gestor da infra-estrutura comunica à 
empresa ferroviária, pelo menos cinco dias 
antes da circulação do comboio, o horário 
com base no qual serão determinados os 
atrasos;

b) O gestor da infra-estrutura comunica à 
empresa ferroviária, pelo menos cinco
dias antes da circulação do comboio, o 
horário com base no qual serão 
determinados os atrasos. Os 
Estados-Membros podem adoptar prazos 
diferentes para redes tecnologicamente 
separadas da rede ferroviária principal da 
UE e para permitir a coordenação com 
redes ferroviárias de países terceiros.

Or. en

Alteração 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta de directiva
Anexoe 8 – ponto 5 – Quadro 1

Texto da Comissão Alteração

Transporte de mercadorias: Transporte de mercadorias:
Ano Desconto Ano Desconto

2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7,5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6,5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3,5%
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2023 2% 2023 2,5%
2024 1% 2024 2%

Or. fr

Justificação

A redução temporária da taxa para os comboios equipados com o sistema ECTS deveria 
efectivamente servir de incentivo para que as empresas ferroviárias apliquem esta tecnologia. 
O desconto deve, por isso, ser aumentado.

Alteração 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. A redução temporária da taxa de 
utilização da infra-estrutura para os 
comboios equipados com o ETCS, 
prevista no artigo 32.º, n.º 3, é a seguinte:

Suprimido

Transporte de mercadorias:

Ano Desconto

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%
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Transporte de passageiro
Ano Desconto

2020 5%
2021 5%
2022 5%

2023 5%
2024 5%

Or. pl

Justificação

Os descontos deveriam promover a introdução da interoperabilidade plena (em termos de 
material circulante e de infra-estrutura). A concessão de descontos avultadas aos comboios 
equipados com ETCS pode levar o gestor da intra-estrutura a transferir as perdas para 
outros operadores cujo material circulante não está equipado com o ETCS, o que contraria o 
objectivo da revisão proposta. O montante do desconto deveria depender de vários factores 
(a dimensão e parâmetros da rede técnica, incluindo o comprimento da linha ERTMS, e 
eventuais planos de renovação)

Alteração 719
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 5 – Quadro 1

Texto da Comissão Alteração

Transporte de mercadorias Transporte de mercadorias

Ano Desconto Ano Desconto

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
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2024 1 % 2024 3 %

Or. ro

Justificação

Visa promover o equipamento dos comboios com o sistema europeu de controlo dos 
comboios (ETCS), e dar tempo suficiente aos operadores de transportes ferroviários para 
planearem e realizarem os necessários investimentos .

Alteração 720
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo 8 – ponto 5 – Quadro 2

Texto da Comissão Alteração

Transporte de passageiros: Transporte de passageiros:

Ano Desconto Ano Desconto

2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Justificação

Visa promover o equipamento dos comboios com o sistema europeu de controlo dos 
comboios (ETCS), e dar tempo suficiente aos operadores de transportes ferroviários para 
planearem e realizarem os necessários investimentos.

Alteração 721
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Anexo 9 – ponto 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo das disposições 
anteriores, nas redes que ligam Estados-
Membros e países terceiros, e cuja bitola 
de via seja diferente da rede ferroviária 
principal da União, o processo de 
planificação e repartição pode realizar-se 
de acordo com procedimentos e condições 
aplicáveis nesta rede específica.

Or. en

Alteração 722
Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo 10

Texto da Comissão Alteração

ANEXO X Suprimido

Contas regulamentares a apresentar à 
entidade reguladora

(referido no artigo 56.º, n.º 8)
As contas regulamentares a apresentar à 
entidade reguladora em conformidade 
com o artigo 56.º, n.º 8, devem conter, no 
mínimo, os elementos seguintes:
1. Separação das contas

As contas regulamentares, a apresentar 
pelo gestor da infra-estrutura e todas as 
empresas ou outras entidades que 
efectuam ou integram as diferentes 
categorias de transporte ferroviário ou 
recebem financiamentos públicos, devem:
a) Compreender demonstrações de 
resultados e balanços distintos para os 
serviços de mercadorias, os serviços de 
passageiros e a gestão da infra-estrutura;
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b) Indicar, clara e precisamente, as fontes 
e a utilização dos financiamentos públicos 
e outras formas de compensação, 
incluindo a descrição dos fluxos de caixa 
das várias actividades com pormenor 
suficiente para se determinar como foram 
gastas essas verbas;
c) Conter rubricas de despesa e receita 
que permitam determinar se houve 
subvencionamento de umas actividades
por outras, conforme prescreva a entidade 
reguladora;
d) Ter um grau de detalhe suficiente, 
segundo o critério de necessidade e 
proporcionalidade definido pela entidade 
reguladora;
e) Trazer apenso um documento que 
descreva a metodologia utilizada para 
imputar custos às várias actividades.
Se a empresa em causa integrar um 
grupo, as contas regulamentares 
apresentadas devem respeitar ao grupo e 
a cada uma das empresas que o integram. 
Devem também conter os dados completos 
dos pagamentos inter-empresas, para se 
avaliar da correcta utilização dos 
financiamentos públicos.
2. Monitorização das taxas de acesso à via
As contas regulamentares, a apresentar 
pelo gestor da infra-estrutura à entidade 
reguladora, devem:
a) Conter rubricas de custo distintas, que 
forneçam sobre os custos marginais e os 
custos directos dos vários serviços ou 
grupos de serviços informações 
suficientes para se poderem monitorar as 
taxas de utilização da infra-estrutura;
b) Fornecer informações suficientes para 
se poderem monitorar as taxas 
individualmente pagas por serviços (ou 
grupos de serviços); se a entidade 
reguladora assim o determinar, essa 
informação deve compreender dados 
quantitativos sobre o volume de 
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actividade, os preços e as receitas totais, 
provenientes dos pagamentos efectuados 
pelos clientes internos e externos, de cada 
serviço.
c) Indicar as despesas e as receitas de 
cada serviço (ou grupo de serviços), 
utilizando para o efeito a metodologia de 
custos pertinente, conforme prescreva a 
entidade reguladora, para se avaliar da 
existência de práticas de formação de 
preços potencialmente lesivas da 
concorrência (subvenções cruzadas, 
preços predatórios ou preços abusivos).
3. Indicação dos resultados financeiros
As contas regulamentares, a apresentar 
pelo gestor da infra-estrutura à entidade 
reguladora, devem conter:
a) Mapa dos resultados financeiros;
b) Mapa sinóptico das despesas;
c) Mapa das despesas de manutenção;
d) Mapa das despesas de exploração;
e) Mapa das receitas;
f) Nos casos necessários, notas descritivas 
e explicativas.
4. Diversos
As contas regulamentares do gestor da 
infra-estrutura devem ser auditadas por 
um auditor independente. O relatório do 
auditor é apenso às contas.
As contas regulamentares devem 
compreender demonstrações de resultados 
e balanços e ser conciliadas com as contas 
oficiais da empresa; devem ser fornecidas 
explicações relativamente às rubricas 
conciliadas.

Or. en

Justificação

Em consonância com a retirada do artigo 56.º, n.º 8, da área de competências da entidade
reguladora.
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Alteração 723
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de directiva
Anexo 10 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Compreender demonstrações de 
resultados e balanços distintos para os 
serviços de mercadorias, os serviços de 
passageiros e a gestão da infra-estrutura;

a) Compreender demonstrações de 
resultados e balanços distintos para os 
serviços de mercadorias, os serviços de 
passageiros e a gestão da infra-estrutura, os 
quais devem estar associados a 
indicadores e aos objectivos cumpridos

Or. es

Justificação

A ligação a objectivos e indicadores permitirá avaliar melhor as perdas e ganhos.

Alteração 724
Debora Serracchiani

Proposta de directiva
Anexo 10 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Conter rubricas de despesa e receita que 
permitam determinar se houve 
subvencionamento de umas actividades por 
outras, conforme prescreva a entidade 
reguladora;

c) Conter rubricas de despesa e receita que 
permitam determinar se houve 
subvencionamento de umas actividades por 
outras, de acordo com os requisitos 
previstos no artigo 6.º e com o critério de 
necessidade e proporcionalidade definido 
pela entidade reguladora;

Or. en


