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1. Contexto

O primeiro pacote ferroviário adoptado em 2001 constituiu a primeira verdadeira tentativa 
para pôr termo ao declínio dos transportes ferroviários, o qual teve início em finais do século 
passado, e de reformar o quadro regulamentar europeu. Tinha por objectivo assegurar a 
integração e a atractividade do sector em comparação com outros modos de transporte. 
Contudo, essa primeira reforma não conseguiu melhorar a situação dos transportes 
rodoviários a nível europeu ou reforçar a sua quota, o que era também um objectivo do Livro 
Branco sobre os transportes de 2001.

O debate no Parlamento acerca da resolução de 11 de Junho de 2010 sobre a implementação 
do primeiro pacote ferroviário revelou que uma das causas da estagnação do sector era a 
indisponibilidade dos Estados-Membros para executar correctamente o primeiro pacote e 
atingir os objectivos nele definidos. 

Na sequência desta resolução, a Comissão deu início a acções perante o Tribunal de Justiça 
Europeu contra treze Estados-Membros por não aplicarem correctamente diversas partes do 
primeiro pacote ferroviário. Estas acções centram-se essencialmente na ausência de separação 
entre a gestão da infra-estrutura e a empresa ferroviária operadora, na dificuldade de obter 
uma determinação justa dos encargos por parte do gestor da infra-estrutura e nos insuficientes 
poderes, e insuficiente independência, dos organismos reguladores.

2. A proposta da Comissão

A Comissão propôs uma reformulação das três directivas que constituem o primeiro pacote 
ferroviário1 (doravante "Reformulação"), acompanhada por uma comunicação2. Tendo por 
finalidade uma maior simplificação, clarificação e modernização, a Comissão funde as três 
directivas do primeiro pacote ferroviário e as suas alterações subsequentes.

No entanto, para além da codificação da legislação existente, a Comissão pretende melhorar o 
financiamento e as taxas aplicadas pelas infra-estruturas ferroviárias, as condições de 
concorrência e assegurar uma supervisão adequada do mercado. Estas três questões são 
especificamente tratadas nos seguintes capítulos:

 Capítulo II sobre o desenvolvimento dos caminhos-de-ferro da União contém a 
disposição relativa à independência do gestor da infra-estrutura e das empresas 
ferroviárias, a separação entre a gestão da infra-estrutura e as operações de transporte 
e a situação financeira do sector ferroviário. É aditada uma disposição com o objectivo 
de limitar as intervenções dos Estados-Membros na gestão das empresas ferroviárias, 
especialmente nas orientações de política geral. As funções essenciais do gestor de 
infra-estrutura são enumeradas no Anexo II da Directiva. 

A secção 4 e o Anexo III sobre as condições de acesso aos serviços contêm as 
principais modificações: acrescentam requisitos de independência para a gestão das 

                                               
1 Directiva 2001/12 relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários, Directiva 2001/13 relativa 
às licenças das empresas de transporte ferroviário e Directiva 2001/14 relativa à repartição de capacidade da 
infra-estrutura ferroviária e à cobrança de taxas pela sua utilização.
2 COM(2010)474.
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instalações de serviço em circunstâncias específicas e a obrigação de os operadores 
dos serviços relacionados com os caminhos-de-ferro arrendarem as instalações que 
não tenham sido utilizadas durante mais de dois anos.

 O capítulo III sobre o licenciamento das empresas ferroviárias mantém o 
procedimento para obtenção de uma licença para a prestação de serviços ferroviários 
sem grandes alterações. Insere, contudo, uma nova disposição no artigo 17º que obriga 
os Estados-Membros ou nacionais dos Estados-Membros a deterem mais de 50%, no 
total, de qualquer empresa ferroviária que queira candidatar-se a uma licença na UE.

 O Capítulo IV sobre  a aplicação de taxas de utilização da infra-estrutura ferroviária e 
repartição da capacidade da infra-estrutura contém diversas disposições com 
alterações substanciais:

- Determinação das taxas de infra-estrutura e de serviços: os princípios de tarificação 
fundamentais mantêm-se no seu formato actual. Todavia, a Comissão pretende 
esclarecer como aplicar estes princípios (Anexo VIII, pontos 1 e 3). Propõe também 
tornar obrigatória a modulação das taxas de infra-estrutura com base no ruído 
produzido pelos comboios e relacioná-lo com a entrada em vigor da Directiva 
Eurovinheta. A modulação das taxas para outros custos ambientais permanecerá 
facultativa, enquanto que a tarificação de rendimentos crescentes dos gestores de 
infra-estrutura dependeria também da Directiva Eurovinheta. A Comissão propõe 
também uma redução temporária das taxas para comboios equipados com o ETCS 
para acelerar a utilização de tecnologias inter-operáveis. 

- Repartição da capacidade de infra-estruturas: as alterações mais importantes têm 
por objectivo reforçar a cooperação entre gestores de infra-estrutura com 
capacidade internacional, no artigo 40º e generalizar o conceito de candidatos 
autorizados, no artigo 41º. No caso de litígio entre candidatos a percursos 
semelhantes, a informação requerida será fornecida sem encargos pelo processo de 
coordenação, e o sistema de resolução de litígios gerido pelos gestores de infra-
estrutura, no artigo 46º.

- Entidades reguladoras: tornam-se independentes de qualquer outra autoridade 
pública em termos de organização, tomada de decisões e gestão de pessoal. Os seus 
poderes alargam-se por forma a abranger o acesso e a tarificação de serviços 
relacionados com o transporte ferroviário e de monitorizar a concorrência no sector. 
São postos à disposição das entidades reguladoras diversos instrumentos: acções 
por iniciativa própria, aplicação da sua decisão através de sanções, incluindo 
coimas; poder de dar início a auditorias sobre a separação de contas e de elaborar 
conclusões sobre os auxílios estatais. A Comissão reforça também a cooperação 
através da criação de um grupo de trabalho de entidades reguladoras nacionais.

3. Primeiras observações e orientações

A Reformulação tem a intenção de atingir um mercado ferroviário europeu global e integrado 
em todos os seus segmentos, incluindo passageiros e mercadorias, a nível nacional e 
internacional. Este objectivo, especialmente a eliminação das últimas barreiras técnicas e 
administrativas aos diferentes mercados nacionais, merece o apoio da relatora, como o 
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merecera já do Parlamento durante os debates sobre os anteriores pacotes ferroviários. Este 
mercado ferroviário europeu deve beneficiar os cidadãos e as empresas ao reduzir os custos e 
ao garantir acesso equitativo e não discriminatório à rede ferroviária europeia para todas as 
empresas ferroviárias. 

Além deste objectivo geral, a relatora gostaria de levantar algumas questões sobre 
determinados elementos de que a Reformulação se ocupa insuficientemente, em sua opinião, 
mas que são cruciais para estabelecer um verdadeiro espaço único ferroviário europeu. Como 
base para as suas considerações, a relatora utiliza a resolução do Parlamento que foi adoptada 
quase por unanimidade na Comissão dos Transportes (por 38 votos a favor, sem votos contra). 
Esta resolução ocupa-se em especial da independência dos gestores de infra-estrutura, da falta 
de recursos e poderes das entidades reguladoras e da tarificação da utilização das infra-
estruturas.

a) As entidades reguladoras

Na sua recente resolução o Parlamento exprime a sua preocupação acerca dos insuficientes 
poderes e recursos das entidades reguladoras. A Comissão propõe, por conseguinte, reforçar 
substancialmente o seu papel e competências. A cooperação destas entidades é também 
reforçada indo para além da actual troca de informações: a Comissão pretende obrigar as 
entidades reguladoras a cooperar, especialmente no caso de queixas relacionadas com 
trajectos ferroviários nacionais. Mas a Comissão não propõe um sistema de fiscalização 
europeu integrado comparável ao que existe em outras indústrias em rede que foram 
recentemente abertas à concorrência, como a energia ou as telecomunicações.

A relatora apoia inteiramente a abordagem da Comissão no sentido de aumentar a 
independência e competência das entidades reguladoras nacionais, e considera o reforço do 
controlo regulamentar como a primeira reforma imperativa a efectuar no sector ferroviário: o
controlo efectivo a nível nacional e europeu é a condição prévia indispensável para conseguir 
qualquer maior integração dos mercados ferroviários nacionais, dado que salvaguarda as 
regras de um mercado ferroviário justo e não discriminatório.

O papel da entidade reguladora deve ser ainda reforçado, e as suas competências alargadas, a 
alguns novos domínios. Por exemplo, deve também ter poderes para verificar que a 
regulamentação de segurança nacional e outras normas técnicas não são objecto de abuso para 
limitar a abertura dos mercados, uma vez que as preocupações com a segurança e a 
certificação são muitas vezes mal utilizadas como álibi para limitar o acesso ao mercado. No 
entanto, o papel da entidade reguladora, como proposto pela Comissão, é também reforçado 
em domínios que vão para além da tradicional função de controlo, como a avaliação do plano 
empresarial ou das necessidades de rendimento a médio e longo prazo para atingir os 
objectivos. A relatora pretende reforçar mais o nível europeu desse controlo regulador, por 
exemplo, através de um sistema mais institucionalizado em comparação com a abordagem 
puramente cooperativa da Comissão.

b) Financiamento da infra-estrutura e tarificação

O Parlamento criticou regularmente a falta de investimento e financiamento pelos Estados-
Membros nos sistemas ferroviários, em especial no que respeita à rede TEN-T, não obstante 
as disposições específicas da Directiva 2001/12 sobre o financiamento das infra-estruturas e 
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da dívida dos caminhos-de-ferro. A Comissão insere algumas novas disposições para 
melhorar o financiamento das infra-estruturas ferroviárias. Entre elas, a publicação de 
estratégias quinquenais para o desenvolvimento de infra-estruturas nacionais torna-se 
obrigatória (artigo 8.º). Estas estratégias devem corresponder às futuras necessidades de 
mobilidade e assegurar um financiamento sustentável do sistema ferroviário. Os planos 
empresariais preparados pelos gestores de infra-estrutura, com base na consulta de todos os 
agentes no mercado, respeitarão este novo enquadramento. São também reforçadas as 
obrigações que aumentam a transparência dos compromissos dos Estados-Membros e dos 
gestores de infra-estrutura, como a publicação do quadro de tarificação. Estas disposições são 
um progresso para a transparência, como o são as obrigações a respeitar pelos Estados-
Membros.

A Comissão propõe tornar obrigatórios os acordos contratuais entre o gestor de infra-estrutura 
e as autoridades públicas para assegurar uma fonte alternativa de financiamento da infra-
estrutura independentemente da tarificação. Os parâmetros desses acordos, cuja duração é 
alargada de 3 para 5 anos, são reforçados no Anexo VII, por exemplo através da inclusão de 
indicadores de rendimento no acordo contratual. Este poderá ser um forte incentivo para uma 
boa utilização da rede, desde que os objectivos definidos sejam suficientemente ambiciosos. 
A relatora considera que, para tornar eficazes estes acordos, é essencial assegurar que todos os 
interessados tenham as mesmas oportunidades para exprimir as suas necessidades. 

Relativamente à modulação das taxas por utilização da infra-estrutura com base no ruído dos 
comboios, a relatora considera que  a internalização dos custos externos tem que ser objecto 
de coordenação entre os modos de transporte, a fim de criar condições equitativas de 
concorrência intra-modal e inter-modal. Poderia propor alterações destinadas a sublinhar esta 
condição, especialmente face aos transportes rodoviários. São também propostos incentivos 
aos equipamentos ERTMS através de redução temporária das taxas de utilização de infra-
estrutura para os comboios. A relatora considera essencial que estes incentivos sejam neutros 
em termos de rendimento para todos os operadores ferroviários, sem criar novas dificuldades 
de financiamento aos gestores de infra-estrutura. 

Além disso, num número significativo de Estados-Membros, o sistema de taxa por utilização 
da via, que é um dos recursos à disposição dos gestores de infra-estrutura para financiar o 
desenvolvimento e a manutenção das infra-estruturas, não dá incentivos suficientes ao 
melhoramento do desempenho da rede ferroviária. A Comissão propõe, por conseguinte, 
definir princípios de base para o desempenho no ponto 4 do Anexo VIII. 

Estas medidas são um passo em direcção à criação de uma arquitectura financeira sã, mas 
permanece a questão de saber se serão suficientes no contexto de recursos mais escassos dos 
Estados-Membros. As fundações do financiamento de infra-estruturas permanecem frágeis. 
Há que encontrar maneiras de estimular mais investimentos públicos e privados no sector 
ferroviário, para além do aumento da transparência e dos supracitados incentivos. 

c) Condições de acesso aos serviços e às instalações de serviço

A Comissão reforça as disposições sobre esta matéria, nomeadamente no artigo 13.º. Tal 
resulta numa situação em que a Comissão propõe a separação jurídica e organizativa das 
instalações de serviço das empresas ferroviárias dominantes, sem ousar enfrentar a questão da
separação global entre o gestor de infra-estrutura e os operadores de transporte, cujos efeitos 
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são muito mais prejudiciais a uma concorrência equitativa e não discriminatória. A questão é 
saber se a Comissão será suficiente ou desproporcionadamente ambiciosa no que respeita aos 
objectivos de um acesso equitativo e não discriminatório aos serviços para todos os 
candidatos, e se poderia haver outras medidas mais adequadas para garantir este acesso.

d) A separação da gestão de infra-estrutura e o funcionamento dos serviços de transporte    

O Parlamento expressou regularmente a sua preocupação no sentido de que os gestores de 
infra-estrutura não vêem ser-lhes concedida independência suficiente relativamente ao 
operador ferroviário competente. A concessão dessa independência aos gestores de infra-
estrutura é crucial, uma vez que aqueles têm um papel central na prestação de acesso à 
capacidade das infra-estruturas e na tarificação. A relatora apoia inteiramente a opinião do 
Parlamento, que criticou "a inexistência de salvaguardas práticas e jurídicas suficientes que 
garantam a independência dos gestores de infra-estrutura, especialmente quando fazem parte 
de uma "holding" ferroviária que se dedica também a actividades de transporte ferroviário" e 
afirmou que a independência "é condição prévia de um tratamento justo, transparente e não 
discriminatório de todos os operadores" (n.º 7, resolução de Junho de 2010).

Essa falta de independência limita a concorrência num número significativo de países 
europeus e impede a integração europeia da rede ferroviária, que continua a ser gerida 
segundo considerações puramente nacionais. É por esta razão que o Parlamento insta a 
Comissão, na sua recente resolução, a tratar a independência dos gestores de infra-estrutura 
como prioridade na Reformulação. Contudo, a proposta da Comissão não contém, para grande 
desapontamento da relatora, quaisquer progressos relativamente à efectivação desta 
independência. Chegou o momento de o Parlamento Europeu considerar de que maneira, e 
sob que forma, a independência poderá ser alcançada num mercado ferroviário único europeu, 
a exemplo do que sucedeu já noutros sectores como o da energia e as telecomunicações. Para 
esse efeito, o Parlamento deverá lançar um debate sobre a criação de um modelo 
verdadeiramente europeu para o mercado ferroviário, que se baseie em poucas regras, claras e 
transparentes, que levem a uma regulação mais uniforme do que hoje sucede em toda a União.
Sem interferir com a questão da propriedade, a relatora considera que só deverão ser 
permitidos gestores de infra-estrutura totalmente independentes do ponto de vista jurídico, 
organizativo e institucional.

e) Anexos e âmbito dos actos delegados

A proposta contém 9 anexos que, no texto actual, a Comissão pode alterar através de actos 
delegados. A relatora compreende que a Comissão necessite de flexibilidade suficiente para 
adaptar as regras de acordo com a evolução jurídica, política e técnica. Contudo, a directiva 
deve fornecer uma base firme regulamentar que dê indicações claras quanto à direcção em 
que a Comissão se deverá orientar. Alguns dos anexos poderão ter efeitos significativos sobre 
a forma como o sector é regulado, podendo por conseguinte ser considerados elementos 
essenciais da directiva. Consequentemente, a relatora sugere que se avalie a relevância de
ceda anexo individualmente, a fim de decidir se elementos nele contidos deverão ser 
modificados através do processo legislativo ordinário, e não de actos delegados.    


