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PR_COD_1recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].



PR\853003PT.doc 3/92 PE456.628v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ..............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................89



PE456.628v01-00 4/92 PR\853003PT.doc

PT



PR\853003PT.doc 5/92 PE456.628v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um 
espaço ferroviário europeu único (reformulação)
(COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Processo legislativo ordinário – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2010)0475),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 91.° do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-
0268/2010),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pela Câmara dos Deputados do 
Luxemburgo - no âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade - que afirma que o projecto de acto legislativo não 
respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 16 de Março de 
20111,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 28 de Janeiro de 20112,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de Novembro de 2001 para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos3,

– Tendo em conta a carta que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão dos 
Transportes e do Turismo em ... 2011, nos termos do n.º 3 do artigo 87.º do seu 
Regimento,

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das nela identificadas como tal e que, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas dos actos precedentes, juntamente com as 
alterações introduzidas, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos actos 

                                               
1 JO C …
2 JO C 104 de 2.4.2011, p. 53.
3 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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existentes, sem alterações substantivas,

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações do 
Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a questão se pretender alterar a sua proposta 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A parte que cabe ao sector 
ferroviário no domínio dos transportes 
não tem crescido na última década, 
contrariamente aos objectivos 
estabelecidos no pacote ferroviário de 
2001, o que demonstra a necessidade de 
reforçar a actual legislação com vista a 
apoiar o sector.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento do transporte ferroviário a partir da adopção do Primeiro Pacote 
Ferroviário não correspondeu às expectativas de uma recuperação do sector. Por exemplo, 
entre 1996 e 2008, a distribuição modal do tráfego ferroviário de mercadorias diminuiu 2% 
até atingir os 10,6%, enquanto o transporte rodoviário de mercadorias aumentou de 42,1% 
para 45,9%. Apela-se à União Europeia para que reforce com urgência a sua legislação com 
vista a apoiar o caminho-de-ferro, evitar mais congestionamentos de tráfego e melhorar a 
sua situação ambiental.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Os numerosos processos por 
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infracção instaurados a Estados-Membros 
demonstram que a actual legislação dá 
azo a interpretações incorrectas e que é 
necessário clarificar e melhorar o 
Primeiro Pacote Ferroviário.

Or. en

Justificação

Os processos por infracção não representam apenas a falta de vontade dos Estados-Membros 
de aplicarem as disposições da legislação existente, são também, e sobretudo, a prova de que 
essas disposições não são claras e dão azo a interpretações incorrectas.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os encargos de infra-estrutura e a forma como são calculados continuam a variar 
significativamente na União Europeia, o que complica o transporte ferroviário internacional. 
O mesmo acontece com a atribuição de canais horários. A actual legislação tem de ser mais 
melhorada.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para assegurar o desenvolvimento 
futuro e uma exploração eficaz da rede 

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

ferroviária, deve ser estabelecida uma 
distinção clara entre a exploração de 
serviços de transporte e a exploração das 
infra-estruturas. Nestas condições, é 
necessário que aquelas duas actividades 
possam ser geridas independentemente 
uma da outra.

Or. en

Justificação

Tem de ser estabelecida uma distinção clara entre a gestão da infra-estrutura e o serviço de 
transporte, de forma a melhorar o funcionamento transparente e justo da rede ferroviária em 
toda a União Europeia. A independência em termos institucionais da gestão da infra-
estrutura e da prestação dos serviços essenciais tem de ser significativamente reforçada.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A separação da infra-estrutura e do transporte ferroviário não deve ter impactos negativos 
sobre as condições sociais e laborais no sector ferroviário e deve respeitar as legislações 
nacionais em matéria de protecção social e saúde. 
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Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Na altura da separação entre a 
gestão da infra-estrutura e as operações 
ferroviárias, deve ser definido um período 
transitório durante o qual seja permitida a 
transferência de pessoal entre o gestor da 
infra-estrutura e as empresas de 
transporte rodoviário. Os Estados-
Membros devem zelar por que as 
condições sociais e laborais do pessoal 
não sejam afectadas negativamente.

Or. en

Justificação

A separação não deve provocar uma deterioração das condições de trabalho no sector 
ferroviário. 

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A União Europeia deve explorar 
fontes alternativas de financiamento de 
projectos ferroviários europeus através de 
instrumentos financeiros inovadores, 
como, por exemplo, obrigações da UE 
destinadas a projectos, incentivando assim 
o investimento privado e reforçando o 
acesso ao capital de risco.

Or. en

Justificação

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

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração deve tornar o texto mais flexível e actual.

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A entidade reguladora nacional 
deve ser totalmente independente e ter a 
capacidade de garantir um mercado 
ferroviário aberto e transparente. Deve 
agir por iniciativa própria, investigar os 
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casos de litígio e supervisionar o 
desenvolvimento do mercado.

Or. en

Justificação

O presente considerando está em sintonia com as alterações propostas aos artigos 55.º a 
57.º, que visam reforçar o papel e os poderes da entidade reguladora.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O presente considerando está em sintonia com as alterações propostas aos artigos 55.º a 
57.º, que visam reforçar o papel e a independência da entidade reguladora e a cooperação 
entre as entidades reguladoras nacionais.
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Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Com base na experiência da rede 
de entidades reguladoras, a Comissão 
deve apresentar uma proposta legislativa 
para a criação de uma entidade 
reguladora europeia.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em sintonia com as alterações propostas ao artigo 57.º-A (novo), 
instando a Comissão a apresentar uma iniciativa legislativa com vista à criação de uma 
entidade reguladora europeia. 

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Os serviços relacionados com os caminhos-de-ferro, essenciais para os operadores de 
transportes, devem ser prestados de forma transparente e não discriminatória, para que as 
empresas ferroviárias possam aceder em pé igualdade a esses serviços.  

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O procedimento de abertura do acesso para novos operadores deve respeitar as obrigações 
existentes em termos de condições sociais e de saúde dos trabalhadores, bem como os 
requisitos em matéria de segurança e os direitos tanto dos trabalhadores como dos 
consumidores. 

Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Devem ser atribuídos poderes à 
Comissão para adaptar os anexos da 
presente directiva. Atendendo a que têm 
alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da directiva, 

(65) Com vista a garantir o fornecimento 
de determinada informação destinada a 
monitorizar o mercado ferroviário, a 
definir determinados pormenores das 
especificações da rede, a definir os custos 
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essas medidas devem ser adoptadas como 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado.

directos dos serviços ferroviários, a 
definir determinados critérios da 
diferenciação das taxas de utilização da 
infra-estrutura em função do ruído, a 
definir determinados critérios relativos a 
uma redução temporária para os 
comboios equipados com o ETCS, a 
definir determinados critérios de um 
regime de melhoria do desempenho, a 
definir os detalhes dos critérios a respeitar 
no que se refere ao estabelecimento de 
exigências relativamente aos candidatos, 
a definir o calendário do processo de 
atribuição da capacidade, a definir os 
detalhes das contas regulamentares a 
fornecer à entidade reguladora e a 
desenvolver os critérios e práticas comuns 
às entidades reguladoras para a tomada 
de decisão nos termos da presente 
directiva, deve ser delegado à Comissão o 
poder de adoptar actos nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no 
que respeita aos critérios e procedimentos 
a seguir, como, por exemplo, o âmbito da 
monitorização do mercado, nos termos do 
artigo 15.º, determinados elementos das 
especificações da rede de acordo com o 
artigo 27.º, determinados princípios de 
tarifação nos termos do artigo 31.º, a 
redução temporária para os comboios 
equipados com o ETCS nos termos do 
artigo 32.º, determinados elementos do 
regime de melhoria do desempenho nos 
termos do artigo 35.º, os critérios a seguir 
no que respeita às exigências relativas aos 
candidatos à infra-estrutura nos termos 
do artigo 41.º, o calendário do processo de 
repartição nos termos do artigo 43.º, as 
contas regulamentares nos termos do 
artigo 56.º-A e os princípios e práticas 
comuns para a tomada de decisão 
definidos pelas entidades reguladoras nos 
termos do artigo 57.º da presente 
directiva. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, incluindo consultas a 



PR\853003PT.doc 15/92 PE456.628v01-00

PT

peritos.
No contexto da preparação e elaboração 
de actos delegados, a Comissão deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

As presentes alterações visam estabelecer um quadro mais rigoroso para a delegação de 
poderes à Comissão no que respeita à modificação de elementos não essenciais da directiva 
por um tempo limitado. O texto está em conformidade com o acordo interinstitucional comum 
de 2011.

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) As medidas necessárias à execução 
da presente directiva devem ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão1.

(66) A Comissão deve dispor de poderes 
de execução com vista a garantir 
condições uniformes para a aplicação do 
artigo 10.º, n.º 2, do artigo 11.º, n.º 4, do 
artigo 14.º, n.º 2, e do artigo 17.º, n.º 5, da 
presente directiva. Esses poderes devem 
ser exercidos em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão.

Or. en

Justificação

A presente alteração introduz uma referência ao novo regulamento relativo aos actos de 
execução que entrou recentemente em vigor.
                                               
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir 
períodos e prazos para o calendário da 
repartição de capacidades diferentes dos 
referidos no artigo 43.º, n.º 2, no anexo 
VII, ponto 4, alínea b), e no anexo IX, 
ponto 4, para os canais horários 
internacionais a definir em colaboração 
com os gestores da infra-estrutura dos 
países terceiros numa rede cuja bitola seja 
diferente da principal rede ferroviária 
dentro da União.

Or. en

Justificação

A presente alteração permite maior flexibilidade na repartição da capacidade nos casos em 
que estão em causa canais horários internacionais que são definidos em cooperação com 
países terceiros em redes com uma bitola diferente da principal rede ferroviária dentro da 
União. Diz essencialmente respeito aos Estados Bálticos. 

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A definição de funções essenciais é transferida do anexo II para a definição do gestor de 
infra-estrutura. Consequentemente, o anexo II é suprimido. É acrescentada a função de 
gestão dos investimentos na infra-estrutura.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Infra-estrutura ferroviária», o conjunto 
dos elementos referidos na parte A do 
anexo I do Regulamento (CEE) 
n.º 2598/70 da Comissão, de 18 de 
Dezembro de 1970, relativo à fixação do 
conteúdo das diferentes rubricas dos 
esquemas de contabilização do anexo I do 
Regulamento (CEE) n.º 1108/70 de 4 de 
Junho de 1970, que por razões de clareza 
são incluídos no anexo I da presente 
directiva;

(3) «Infra-estrutura ferroviária», o conjunto 
dos elementos referidos no anexo I da 
presente directiva;

Or. en

Justificação

Ao suprimir a ligação ao Regulamento (CEE) n.º 2598/70, o anexo I passa a constituir a lista 
que define o termo «Infra-estrutura ferroviária» no que respeita à presente directiva. 
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Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que se procederá a uma separação total entre a gestão da infra-estrutura e a 
exploração do transporte, deixa de ser necessário manter a referência a contas separadas, já 
que ambas as actividades serão exercidas por empresas totalmente distintas, o que implica 
contabilidades totalmente independentes.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 6 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição deixa de ser pertinente, já que a gestão da infra-estrutura e os serviços 
ferroviários passam a ser fornecidos por empresas totalmente independentes. Deixa de ser 
permitida a realização de ambas as actividades por uma única empresa organizada em 
divisões ou entidades distintas.
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Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 6 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A contabilidade das diferentes áreas de 
actividade referidas no n.º 3 deve ser 
mantida de forma a permitir a verificação 
do cumprimento da proibição de transferir 
financiamentos públicos concedidos a uma 
área de actividade para outra área de 
actividade.

Or. en

Justificação

O n.º 1 é suprimido, pelo que a respectiva referência é igualmente suprimida.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o gestor da infra-estrutura, como definido 
no artigo 3.º, n.º 2, é independente de toda 
e qualquer empresa ferroviária. Para 
garantir tal independência, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir 
da data da transposição da presente 
directiva, não é permitido que a mesma 
pessoa ou pessoas:

a) exerçam controlo, detenham qualquer 
interesse ou exerçam qualquer direito, 
directa ou indirectamente, 
simultaneamente sobre uma empresa 
ferroviária e um gestor de infra-estrutura,
b) nomeiem membros do conselho de 
fiscalização, do conselho de 
administração ou de organismos que 
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representem legalmente um gestor de 
infra-estrutura, e, simultaneamente, 
exerçam controlo, detenham qualquer 
interesse ou exerçam qualquer direito, 
directa ou indirectamente, sobre uma 
empresa ferroviária,
c) sejam membros do conselho de 
fiscalização, do conselho de 
administração ou de organismos que 
representem legalmente a empresa 
ferroviária e um gestor de infra-estrutura,
d) explorem a infra-estrutura ferroviária 
através de um contrato de gestão ou 
exerçam influência de qualquer outra 
forma de não propriedade e, 
simultaneamente, exerçam controlo, 
detenham qualquer interesse ou exerçam 
qualquer direito, directa ou 
indirectamente, sobre uma empresa 
ferroviária.
Para a aplicação deste número, quando a 
pessoa supramencionada é um Estado-
Membro ou qualquer outro organismo 
público, deve haver dois organismos 
públicos separados e juridicamente 
distintos que controlem a gestão da infra-
estrutura, por um lado, e a empresa 
ferroviária, por outro, os quais não podem 
ser a mesma pessoa. 

Or. en

Justificação

Esta disposição estabelece a separação total entre a gestão da infra-estrutura e a exploração 
do transporte ferroviário. Deixará de ser possível a mesma pessoa ou pessoas controlarem 
directa ou indirectamente empresas que forneçam serviços de transporte e empresas gestoras 
da infra-estrutura. Também no caso de tanto a gestão da infra-estrutura como a empresa 
ferroviária serem propriedade do Estado, há que criar entidades públicas distintas para as 
supervisionar. 
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Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O anexo II é suprimido já que as funções essenciais nele descritas estão agora incluídas na 
definição constante do artigo 3.º, n.º 2.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido 

Or. en

Justificação

Em conformidade com o espírito da separação total, as empresas ferroviárias não devem ser 
responsáveis pelo desenvolvimento da infra-estrutura, o qual passará a ser uma função 
essencial e exclusiva do gestor da infra-estrutura. 
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Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os interesses e direitos referidos no 
n.º 1 incluem, em particular:

a) A posse de parte do capital ou dos 
activos da empresa;
b) O poder de exercer direitos de voto;
c) O poder de designar membros dos 
órgãos de administração ou de 
fiscalização ou dos órgãos que 
representam legalmente a empresa; ou
d) O direito de obter dividendos ou outras 
quotas-partes dos benefícios.

Or. en

Justificação

A presente disposição define os termos "interesses" e "direitos" referidos no novo n.º 1 do 
artigo 7.º. 

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Até à data da transposição da presente 
directiva, os Estados-Membros devem 
informar a Comissão da forma como o 
disposto nos n.ºs 1 e 2 foi aplicado. A 
Comissão informa seguidamente o 
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de acordo com as respectivas 
competências.

Parlamento Europeu e o Conselho dessa 
aplicação.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem informar como é que transpuseram o disposto no artigo 7.º, 
n.ºs 1 e 2. A Comissão deve informar disso o Parlamento Europeu e o Conselho.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Desde a data da entrada em vigor da 
presente directiva até ao final do período 
de transposição, os Estados-Membros 
devem garantir que a informação 
comercialmente sensível relacionada com 
as funções do gestor da infra-estrutura 
definidas no artigo 3.º, n.º 2, detida pelo 
gestor da infra-estrutura não é transferida 
para nenhuma empresa ferroviária. 
Durante o mesmo período e por mais três 
anos após a transposição, deve ser 
permitida a transferência de pessoal entre 
os gestores da infra-estrutura e as 
empresas ferroviárias. A entidade 
reguladora deve certificar-se de que a 
proibição de transferir informação 
comercialmente sensível é devidamente 
respeitada.
A transferência desse pessoal deve 
respeitar o direito nacional e as 
disposições regulamentares aplicáveis em 
matéria de saúde, segurança, condições 
sociais e laborais e os direitos dos 
trabalhadores, e não deve dar origem a 
nenhuma deterioração das condições 
sociais e laborais dos trabalhadores.

Or. en
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Justificação

A presente disposição aborda a questão da transferência do pessoal. Por um período de três 
anos, deve ser permitida a transferência de pessoal entre os gestores da infra-estrutura e as 
empresas ferroviárias. Essas transferências devem respeitar integralmente o direito nacional 
em matéria de saúde, segurança, condições sociais e laborais e os direitos dos trabalhadores. 
Deve ser proibida a transferência de informação comercialmente sensível.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. O pessoal de um gestor da infra-
estrutura que detenha informação 
comercialmente sensível relativa às 
funções do gestor da infra-estrutura não 
poder ser transferido para uma empresa 
ferroviária durante um período de 
restrição de três anos.

Or. en

Justificação

A transferência de pessoal detentor de informação comercialmente sensível para uma 
empresa ferroviária só deve ser autorizada após um período de restrição de três anos.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
desenvolver as respectivas infra-estruturas 
ferroviárias nacionais, tendo em conta, se 
for caso disso, as necessidades globais da 
União. Para o efeito, devem publicar, o 
mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, uma estratégia 
de desenvolvimento da infra-estrutura 
ferroviária que vá ao encontro das 
necessidades de mobilidade futuras, 

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

necessidades de mobilidade futuras, 
assente num financiamento são e 
sustentável do sistema ferroviário. Essa 
estratégia deve abarcar um período mínimo 
de sete anos e deve ser renovável.

Or. en

Justificação

As estratégias de desenvolvimento da infra-estrutura ferroviária dos Estados-Membros 
devem ter em conta as necessidades e solicitações de todas as partes envolvidas no transporte 
ferroviário. A fim de melhorar a fiabilidade do planeamento, as referidas estratégias devem 
abranger um período de sete anos em vez de cinco. 

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 8 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os candidatos a capacidade de infra-estrutura de um gestor da infra-estrutura devem ser 
consultados sobre as partes do plano de exploração que afectam o acesso à infra-estrutura, a 
sua utilização, o seu fornecimento e desenvolvimento, em benefício do sector. É importante 
que essa consulta seja realizada de uma forma não discriminatória. A entidade reguladora 
deve emitir um parecer sobre a eventual discriminação do plano de exploração entre 
candidatos.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve adoptar, num prazo 
máximo de 18 meses após a entrada em 
vigor da presente directiva, com base na 
experiência adquirida pelas entidades 
reguladoras, medidas de execução que 
especifiquem o procedimento e os critérios 
a adoptar para efeitos da aplicação do 
presente número. Essas medidas, que se 
destinam a assegurar a aplicação da 
presente directiva em condições uniformes, 
devem ser adoptadas como actos de 
execução, em conformidade com o artigo 
63.°, n.º 3.

Or. en

Justificação

A Comissão deve agir num prazo de 18 meses após a entrada em vigor, prazo esse 
considerado suficientemente longo para adquirir experiência no que respeita ao processo de 
concessão de acesso à infra-estrutura ferroviária.
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Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

De acordo com as alterações propostas ao artigo 56.º, a Comissão pode intervir e solicitar 
alterações à decisão da entidade reguladora. Nesse caso, o prazo de dois meses seria 
prorrogado para três meses. 

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão deve adoptar, num prazo 
máximo de 18 meses após a entrada em 
vigor da presente directiva, com base na 
experiência adquirida pelas entidades 
reguladoras, medidas de execução que 
especifiquem o procedimento e os critérios 
a adoptar para efeitos da aplicação do 
presente número. Essas medidas, que se 
destinam a assegurar a aplicação da 
presente directiva em condições uniformes, 
devem ser adoptadas como actos de 
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execução, em conformidade com o artigo 
63.°, n.º 3.

Or. en

Justificação

A presente alteração obriga a Comissão a adoptar actos de execução destinados a especificar 
o procedimento e os critérios a adoptar para efeitos da limitação do direito de acesso aos 
serviços abrangidos total ou parcialmente por serviços públicos e das exigências relativas às 
entidades reguladoras. A Comissão deve actuar num prazo máximo de 18 meses após a 
entrada em vigor da presente directiva. 

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os pedidos de acesso à instalação de 
serviço apresentados pelas empresas 
ferroviárias só podem ser indeferidos se 
existirem alternativas viáveis que permitam 
a realização do serviço de transporte de 
mercadorias ou de passageiros em causa no 
mesmo itinerário em condições 
economicamente aceitáveis. Quando é 
recusado o acesso à instalação de serviço, 
o respectivo operador tem de comprovar a
existência de uma alternativa económica e 
tecnicamente viável, para a qual o 
candidato pode mudar sem um aumento 
material dos seus custos, e tem também de 
justificar a sua recusa por escrito.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reforçar a obrigação do operador do serviço quando recusa o 
acesso à instalação. Utiliza especificamente o termo "alternativa viável", o qual ajuda a 
clarificar a questão de quais as condições que o operador de uma instalação de serviço tem 
de cumprir quando recusa o acesso à sua instalação. 
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Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o 
artigo 55.° deve, se lhe for feita uma 
reclamação ou por sua própria iniciativa, 
tomar as medidas adequadas para assegurar 
que uma parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da instalação. 
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo específico, pode, contudo, 
ser reservada a uma única empresa 
ferroviária durante um período de cinco 
anos a contar da data de entrada em serviço 
da instalação.

Em caso de conflito entre os diferentes 
pedidos, o operador da instalação de 
serviço deve procurar conjugar o melhor 
possível todos os pedidos. Se não existir 
uma alternativa viável e não for possível 
atender todos os pedidos de capacidade 
formulados para a instalação em causa com 
base nas necessidades comprovadas, a 
entidade reguladora a que se refere o 
artigo 55.° deve, se lhe for feita uma 
reclamação ou por sua própria iniciativa, 
tomar as medidas adequadas para assegurar 
que uma parte adequada da capacidade seja 
atribuída a empresas ferroviárias que não 
façam parte da entidade ou empresa a que 
também pertence o operador da instalação. 
A utilização de instalações de manutenção 
ou outras instalações técnicas de 
construção recente, destinadas a material 
circulante novo de alta velocidade, pode, 
contudo, nos termos da Decisão da 
Comissão 2008/232/CE, de 21 de 
Fevereiro de 2008, relativa à 
especificação técnica de 
interoperabilidade para o subsistema 
«material circulante» do sistema 
ferroviário transeuropeu de alta 
velocidade2, ser reservada a uma única 
empresa ferroviária durante um período de 
cinco anos a contar da data de entrada em 
serviço da instalação.
2 JO L 84 de 26.3.2008, p. 132.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende limitar a reserva de nova manutenção e outras instalações ao 
material circulante de alta velocidade, uma vez que o sector da manutenção de alta 
velocidade é um sector já altamente competitivo e liberalizado entre as empresas ferroviárias 
e os construtores de material circulante de alta velocidade. As instalações de manutenção 
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constituem mercados caros e altamente técnicos, pelo que é necessário que as empresas 
ferroviárias possam beneficiar dos seus investimentos.

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos dois anos 
consecutivos, o seu proprietário deve 
anunciar publicamente a sua 
disponibilidade para arrendamento.

Se a instalação de serviço tiver estado 
inactiva durante pelo menos um ano, o seu 
proprietário deve anunciar publicamente a 
sua disponibilidade para arrendamento ou 
venda.

Or. en

Justificação

Para maximizar a utilização das instalações de serviço, as instalações inactivas devem ser 
disponibilizadas após um período de um ano. Além disso, as instalações devem poder ser 
vendidas.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que preste algum dos serviços 
indicados no anexo III, ponto 3, sob a 
designação de «serviços adicionais», o 
gestor da infra-estrutura deve prestá-lo de 
forma não-discriminatória a pedido das 
empresas ferroviárias.

3. Sempre que preste algum dos serviços 
indicados no anexo III, ponto 3, sob a 
designação de «serviços adicionais», o 
operador do serviço deve prestá-lo de 
forma não-discriminatória a pedido das 
empresas ferroviárias.

Or. en

Justificação

Para garantir acesso aberto a todas as instalações de serviço, deve aplicar-se o termo 
"operador de serviço". Muitos serviços não são dirigidos pelo gestor da infra-estrutura mas 
sim pelas empresas ferroviárias. Esta realidade deve reflectir-se no texto. Os operadores de 
serviço devem ter todos as mesmas obrigações. 
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Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os pontos 1 e 2 do anexo III são considerados elementos essenciais do texto. Porém, a 
inclusão de novos serviços nos pontos 3 e 4 pode ser feita através de actos delegados.

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que especifiquem as 
modalidades processuais do procedimento 
de cooperação a que se refere o parágrafo 
anterior. Essas medidas de execução, que 
têm por objecto assegurar a aplicação da 
presente directiva em condições 
uniformes, devem ser adoptadas como 
actos de execução, pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 64.º, 
n.º 2.

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica melhor o objectivo das medidas de execução que a Comissão 
pode adoptar. 
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Alteração 40

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, o desenvolvimento do 
emprego e as condições sociais, e ainda o 
cumprimento das regras da concorrência 
da União Europeia no sector europeu dos
transportes ferroviários.

Or. en

Justificação

Na monitorização do mercado, a Comissão deve ter em conta o emprego e as condições 
sociais, bem como as regras da concorrência, no sector ferroviário. O impacto social tem de 
ser tomado cada vez mais em consideração pela UE no desenvolvimento dos caminhos-de-
ferro da União. 

Alteração 41

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, 
incluindo representantes das entidades 
reguladoras, e dos sectores interessados, o 
que compreende 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 contar também com a 
participação da Agência Ferroviária 
Europeia sempre que apropriado.



PR\853003PT.doc 33/92 PE456.628v01-00

PT

Or. en

Justificação

A Comissão deve incluir os parceiros sociais no seu exercício de monitorização do mercado 
ferroviário, bem como representantes dos clientes. A AFE também deve participar, nos 
aspectos relacionados com o desenvolvimento da segurança e da interoperabilidade do sector 
ferroviário.

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A 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 
público , 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. A 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, a qualidade dos
serviços de transporte ferroviário 
abrangidos por contratos de serviço 
público, o licenciamento, o emprego e 
as condições sociais e o nível da 
harmonização entre Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração deve garantir que a qualidade dos serviços públicos de transporte 
ferroviário, bem como as condições sociais e de emprego, são objecto de monitorização. A 
obrigação da Comissão de garantir uma cooperação activa entre as entidades reguladoras é 
transferida e reforçada no artigo 57.º, o qual deve incluir todas as referências necessárias a 
tal cooperação.
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Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve informar de dois em dois 
anos o Parlamento Europeu e o Conselho 
sobre:

Or. en

Justificação

Há que especificar a exigência de informação por parte da Comissão. Um relatório de dois 
em dois anos é razoável. 

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O desenvolvimento do emprego e das 
condições sociais no sector;

Or. en

Justificação

Esta alteração está em sintonia com as anteriores. A Comissão deve ter em conta o emprego 
e as condições sociais, bem como as regras da concorrência, no sector ferroviário. 

Alteração 45

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 

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

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



PE456.628v01-00 36/92 PR\853003PT.doc

PT

Or. en

Justificação

A lista de informações a fornecer à Comissão é incluída neste artigo, por ser considerada um 
elemento essencial da presente directiva, deixando a adaptação dos seus detalhes ao cuidado 
da Comissão, em caso de necessidade. A lista é completada por informação a fornecer 
relativamente às condições sociais e aos acidentes. O anexo IV é alterado em conformidade.

Alteração 46

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.

O anexo IV pode ser alterado à luz da 
experiência adquirida, actualizando assim 
a informação necessária à monitorização 
do mercado ferroviário, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º.

Or. en

Justificação

Trata-se de um especificação do objectivo que a Comissão deve tentar alcançar quando 
alterar o anexo IV.

Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5

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 pode adoptar medidas de 
execução que especifiquem as 
modalidades processuais a adoptar para 
efeitos da emissão de licenças e do 
estabelecimento de um modelo comum de 
licença, em conformidade com as 
disposições definidas na Secção 2. Essas 
medidas de execução, que se destinam a 
assegurar a aplicação da presente directiva 
em condições uniformes, devem ser 
adoptadas como actos de execução, em 



PR\853003PT.doc 37/92 PE456.628v01-00

PT

conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 64.°, n.º 2.

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica melhor o campo de aplicação das medidas de execução que a 
Comissão pode adoptar.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 19 – 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 quaisquer
infracções às obrigações que para elas 
decorram do direito social ou do trabalho, 
incluindo as resultantes de legislação 
relativa à segurança e 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

A presente alteração reforça o respeito da legislação relativa à segurança e ao trabalho, 
considerando-a uma exigência essencial para a boa reputação que devem demonstrar as 
empresas ferroviárias quando solicitam uma licença. 

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os requisitos em matéria de capacidade 
financeira estão preenchidos se a empresa 
ferroviária que requer a licença puder 
provar que está em condições de cumprir 

1. Os requisitos em matéria de capacidade 
financeira estão preenchidos se a empresa 
ferroviária que requer a licença puder 
provar que está em condições de cumprir 



PE456.628v01-00 38/92 PR\853003PT.doc

PT

as suas obrigações efectivas e potenciais, 
definidas segundo previsões realistas, por 
um período de doze meses.

as suas obrigações efectivas e potenciais, 
definidas segundo previsões realistas, por 
um período de doze meses. As autoridades 
que concedem as licenças devem efectuar 
uma análise da capacidade financeira 
com base nas contas anuais da empresa 
ferroviária ou, para as empresas 
candidatas que não têm possibilidade de 
apresentar tais contas, com base no 
balanço anual.

Or. en

Justificação

Este elemento é retirado do anexo V, considerado um elemento essencial do texto. 

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para este efeito, os pedidos de licença 
devem ser acompanhados, pelo menos, 
das informações constantes do anexo V.

2. Para este efeito, os pedidos de licença 
devem fornecer informações detalhadas 
sobre os seguintes aspectos:
a) Recursos financeiros disponíveis, 
incluindo depósitos bancários, 
adiantamentos concedidos sobre contas 
correntes e empréstimos;
b) Fundos e elementos do activo 
mobilizáveis a título de garantia;
c) Capital de exploração;
d) Custos relevantes, incluindo os custos 
de aquisição e os sinais pagos por conta 
da aquisição de veículos, terrenos, 
edifícios, instalações e material 
circulante;
e) Encargos sobre o património da 
empresa;
f) Impostos e contribuições para a 
segurança social.

Or. en
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Justificação

Este elemento é retirado do anexo V, considerado um elemento essencial do texto. Os 
candidatos devem fornecer também informação detalhada sobre os impostos e a segurança 
social pagos.

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A autoridade que concede a licença 
considera que o candidato não apresenta 
a capacidade financeira requerida 
nomeadamente quando se encontrem em 
considerável atraso os pagamentos de 
impostos ou encargos sociais devidos pela 
actividade da empresa.

Or. en

Justificação

Este elemento é retirado do anexo V, considerado um elemento essencial do texto. 

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. A autoridade pode exigir, 
nomeadamente, a apresentação de um 
relatório de auditoria e de documentos 
adequados elaborados por um banco, uma 
caixa de poupança pública, um revisor 
oficial de contas ou um auditor. Estes 
documentos devem incluir informação 
relativa às questões referidas nas alíneas 
a) a f) do n.º 2 do presente artigo.

Or. en
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Justificação

Este elemento é retirado do anexo V, considerado um elemento essencial do texto.

Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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

O anexo V é considerado um elemento essencial do texto. Assim, o seu conteúdo é 
integralmente transposto para o artigo 20.º. 

Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 21

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. A empresa deve ainda comprovar 
que possui, na altura do pedido da 
licença, um certificado de segurança 
conforme definido no artigo 10.º da 
Directiva 2004/49/CE. 

Or. en
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Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 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 à carga, 
correio e terceiros.

Sem prejuízo do disposto no capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 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 à carga, 
correio e terceiros, com uma cobertura 
máxima de pelo menos 100 milhões de 
euros por ano e por acidente.

Or. en

Justificação

É necessário um seguro equivalente em todas as redes, de forma a evitar qualquer diferença 
na implementação da segurança e das garantias de seguro na rede ferroviária da União 
Europeia. 

Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
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 
da União Europeia e aplicadas de 
maneira não discriminatória, 
nomeadamente no que se refere a:
a) Condições técnicas e operacionais 
específicas dos serviços ferroviários;
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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 do sector ferroviário relevante 
destinadas 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 da União Europeia 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. en

Justificação

A presente disposição foi suprimida pela Comissão, mas deve ser reinserida com vista a 
reforçar a importância da segurança e da protecção no trabalho, das condições sociais, de 
saúde e de protecção do consumidor. 

Alteração 57

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 

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 
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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 .

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, devendo uma delas ser o 
inglês. O conteúdo das especificações da 
rede deve ser disponibilizado 
gratuitamente, em formato electrónico, no 
portal Web da Agência Ferroviária 
Europeia .

Or. en

Justificação

A utilização de uma língua internacional como o inglês deve facilitar a compreensão dos 
elementos incluídos nas especificações da rede.

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Essas especificações devem enunciar as 
características da infra-estrutura à 
disposição das empresas de transporte 
ferroviário e conterão informações que 
precisem as condições de acesso à infra-
estrutura ferroviária em causa. O conteúdo 
das especificações da rede consta do 
anexo VI.

2. Essas especificações devem enunciar as 
características da infra-estrutura à 
disposição das empresas de transporte 
ferroviário e conterão as seguintes
informações que precisem as condições de 
acesso à infra-estrutura ferroviária em 
causa:

a) Um capítulo em que serão enunciadas 
as características da infra-estrutura à 
disposição das empresas de transporte 
ferroviário, bem como as condições de 
acesso à mesma;
b) Um capítulo sobre os princípios de 
tarificação e o tarifário;
c) Um capítulo sobre os princípios e os 
critérios de repartição das capacidades. 
Os operadores das instalações de serviço 
que não se encontrem sob a tutela do 
gestor da infra-estrutura devem fornecer 
informações sobre as tarifas de acesso à 
instalação e de prestação de serviços e 
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sobre as condições técnicas de acesso, 
para inclusão nas especificações da rede.
d) Um capítulo com informações relativas 
aos pedidos para obtenção das licenças a 
que se refere o artigo 25.º e dos 
certificados de segurança emitidos nos 
termos da Directiva 2004/49/CE2;
e) Um capítulo com informações relativas 
aos procedimentos de resolução de litígios 
e vias de recurso em matérias 
relacionadas com o acesso à infra-
estrutura e aos serviços ferroviários e com 
o regime de melhoria do desempenho a 
que se refere o artigo 35.º;
f) Um capítulo com informações relativas 
ao acesso às instalações de serviço 
referidas no anexo III e à respectiva 
tarifação;
g) O modelo de acordo-quadro a celebrar 
pelo gestor da infra-estrutura e o 
candidato, em conformidade com o artigo 
42.º.
A informação incluída nas especificações 
da rede deve ser actualizada anualmente e 
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. Qualquer 
infra-estrutura cuja manutenção não seja 
devidamente realizada e cuja qualidade 
esteja a baixar deve ser oportunamente 
comunicada aos utilizadores.
A informação referida nas alíneas a) a g) 
pode ser alterada e detalhada pela 
Comissão nos termos do anexo VI à luz 
da experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º. 
2 JO L 164 de 30.04.2004, p. 44.

Or. en

Justificação

A lista das secções das especificações da rede é considerada um elemento essencial da 
presente directiva. Os pormenores específicos de cada secção podem ser modificados pela 
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Comissão, por forma a garantir flexibilidade. Além disso, sempre que a qualidade da infra-
estrutura esteja a baixar, tal facto deve ser comunicado aos utilizadores, funcionando assim 
como um sistema de alerta rápido. 

Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os representantes dos gestores de infra-
estruturas cujas decisões em matéria de 
tarifação tenham repercussões noutras 
infra-estruturas se associam a fim de 
coordenar a tarifação e a cobrança das 
taxas de utilização da infra-estrutura em 
causa ao nível internacional. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os representantes dos gestores de infra-
estruturas cujas decisões em matéria de 
tarifação tenham repercussões noutras 
infra-estruturas se associam a fim de 
coordenarem em conjunto a tarifação e a 
cobrança das taxas de utilização da infra-
estrutura em causa ao nível internacional.

Or. en

Justificação

A presente alteração reforça a ideia de que os gestores da infra-estrutura devem criar entre 
si estruturas de coordenação mais fortes. 

Alteração 60

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 sete 
anos e que preveja o financiamento estatal. 

Or. en

Justificação

Tal como relativamente à estratégia de desenvolvimento da infra-estrutura ferroviária, um 
acordo contratual plurianual mais longo proporciona uma segurança do planeamento 
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acrescida, não só para o gestor da infra-estrutura mas também para todo o sector 
ferroviário. 

Alteração 61

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

O anexo VII é considerado um elemento essencial da presente directiva e não deve, por 
conseguinte, ser modificado pela Comissão. 

Alteração 62

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.

No caso de um Estado-Membro cobrar os
custos dos efeitos do ruído no transporte 
rodoviário de mercadorias, em 
conformidade com a legislação da União,
as taxas de utilização da infra-estrutura 
nesse 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. Essa modificação 
das taxas de utilização da infra-estrutura 
deve permitir compensar os investimentos 
efectuados para equipar os vagões com a 
tecnologia de frenagem silenciosa 
economicamente mais viável disponível 
no mercado. Os Estados-Membros devem 
garantir que a introdução dessas taxas 
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diferenciadas não terá efeitos adversos 
sobre o equilíbrio financeiro do gestor da 
infra-estrutura.

Or. en

Justificação

As medidas destinadas a reduzir o ruído na fonte não implicam custos elevados. Assim, um 
sistema de incentivos destinado a apoiar o reequipamento de vagões antiquados é menos 
oneroso do que medidas destinadas a modificar a infra-estrutura. O sistema não deve 
comportar nenhum custo financeiro adicional para a infra-estrutura. Dado que 50% do 
transporte ferroviário de mercadorias é internacional, torna-se necessário adoptar um 
sistema europeu. Em 2005, a Comissão adoptou especificações técnicas sobre a 
interoperabilidade relativa ao ruído das composições (ETI Ruído). Contudo, esses limites 
aplicam-se exclusivamente ao material circulante novo ou renovado utilizado na União 
Europeia. 

Alteração 63

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 mercado o permitirem, 
aplicar sobretaxas adicionais com base 
em princípios eficazes, transparentes e 
não-discriminatórios, garantindo ao 
mesmo tempo a maior competitividade 
possível. 

Or. en

Justificação
A introdução de sobretaxas na tarifação deve ser possível desde que o mercado as suporte. A 
última frase deste número é considerada supérflua.
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Alteração 64

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 devem ser 
estabelecidos de acordo com o 
procedimento previsto no anexo VIII, 
ponto 3.

Or. en

Justificação

 O anexo VIII, ponto 3, é alterado de forma a garantir que os segmentos de mercado sejam 
estabelecidos pela entidade reguladora nacional.

Alteração 65

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

Uma vez que o anexo VIII, ponto 3, é alterado de forma a garantir que os segmentos de 
mercado sejam estabelecidos pela entidade reguladora nacional, não é necessária uma 
delegação de poderes à Comissão.
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Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

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. 

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. O gestor da infra-
estrutura deve poder garantir que tal 
redução não resulta numa perda de 
receitas. Esta redução deve ser 
compensada por taxas mais elevadas 
aplicadas, na mesma linha, a composições 
não equipadas com ETCS.

Or. en

Justificação

O equipamento de comboios com ETCS deve ser suportado por um sistema de bonificações-
agravamentos (bonus-malus) que não conduza a uma redução de receitas para o gestor da 
infra-estrutura. É preferível que a abordagem da aplicação desse sistema bonus-malus seja 
feita por linha. 

Alteração 67

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. 

O anexo VIII, ponto 5, pode ser alterado à 
luz da experiência adquirida, mediante o 
procedimento a que se refere o artigo 60.º, 
com vista a promover o ERTMS. 

Or. en

Justificação

Trata-se de uma especificação do objectivo que a Comissão deve tentar alcançar quando 
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alterar o anexo VIII, ponto 5.

Alteração 68

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.

Os princípios essenciais do regime de 
melhoria do desempenho incluem os 
elementos abaixo indicados, os quais são 
aplicáveis a toda a rede:
a) A fim de garantir o nível acordado de 
qualidade do serviço e de não 
comprometer a viabilidade económica dos 
serviços, e obtida a aprovação da entidade 
reguladora, o gestor da infra-estrutura 
define, em concertação com os 
candidatos, os parâmetros essenciais do 
regime de melhoria do desempenho, em 
especial a valoração dos atrasos, os 
limiares de compensação a título do 
regime relativos à circulação de cada 
comboio e de todos os comboios da 
empresa num período dado;
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;
c) Sem prejuízo das vias de recurso 
disponíveis e das disposições do artigo 
50.º, deve haver um mecanismo que 
permita resolver prontamente os litígios 
relacionados com o regime de melhoria 
do desempenho. Quando o mecanismo for 
accionado, a decisão deve ser tomada no 
prazo de 10 dias úteis.
d) O gestor da infra-estrutura publica 
anualmente o nível médio de qualidade do 
serviço conseguido pelas empresas 
ferroviárias, com base nos parâmetros 
essenciais do regime de melhoria do 
desempenho.
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Or. en

Justificação

Estas alíneas são idênticas às alíneas a), b), g) e h) do anexo VIII, ponto 4. São consideradas 
elementos essenciais da presente directiva, uma vez que estabelecem os principais 
parâmetros e aspectos processuais relativos ao regime de melhoria do desempenho. 

Alteração 69

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.

O anexo VIII, ponto 4, que inclui outros 
elementos relativos ao regime de 
melhoria do desempenho, pode ser 
alterado à luz da experiência adquirida, 
mediante o procedimento a que se refere 
o artigo 60.º.

Or. en

Justificação

Após a passagem dos elementos principais do anexo VIII, ponto 4, para o texto principal, o 
anexo inclui outros elementos detalhados do regime de melhoria do desempenho que podem 
ser alterados pela Comissão. É assim garantido um grau suficiente de flexibilidade.

Alteração 70

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. Para usarem essa capacidade 
de infra-estrutura, os candidatos devem 
designar uma empresa ferroviária com 
vista a celebrar um acordo com o gestor 
da infra-estrutura, nos termos do artigo 
28.º.

Or. en
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Justificação

A presente alteração utiliza a redacção já constante do Regulamento (UE) n.º 913/2010 
relativo à rede ferroviária europeia para um transporte de mercadorias competitivo. 

Alteração 71

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.

3. Os pormenores dos critérios a adoptar 
para efeitos da aplicação do n.º 2 podem 
ser alterados à luz da experiência 
adquirida, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 60.º.

Or. en

Justificação

A redacção original "que especifiquem os critérios" dá a entender que o objectivo desta 
disposição é o de complementar o acto, o que exige uma delegação de poderes que autorize a 
Comissão a fazê-lo.

Alteração 72

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. A entidade 
reguladora a que se refere o artigo 55.° 
deve supervisionar o processo de consulta, 
a fim de garantir que o mesmo é realizado 
de uma forma não discriminatória.

Or. en

Justificação

A entidade reguladora não deve ter de interferir com as decisões comerciais tomadas pelo 
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gestor da infra-estrutura, pois tal poderia colocar em risco a sua posição como árbitro 
objectivo.

Alteração 73

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.

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

Será também funcionalmente independente 
de qualquer autoridade competente 
envolvida na adjudicação de um contrato 
de serviço público. A entidade reguladora 
deve dispor da capacidade organizativa 
necessária para executar as funções que 
lhe são conferidas pelo artigo 56.º.

Or. en

Justificação

Este elemento é retirado do artigo 56.º original, e é inserido aqui para tornar o texto mais 
claro.

Alteração 74

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 
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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.

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, 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

As decisões relativas ao presidente e ao conselho de administração da entidade reguladora 
do sector ferroviário são decisões políticas importantes, que devem ser tomadas pelo 
parlamento nacional com vista a garantir o máximo de legitimidade. 

Alteração 75

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Decisões de licenciamento, sempre 
que a entidade reguladora não é 
simultaneamente a entidade emissora de 
licenças, nos termos do artigo 16.º. 

Or. en
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Justificação

As entidades reguladoras devem também possuir competências para responder a queixas no 
domínio das licenças emitidas. 

Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora é chamada a tomar 
decisões sobre eventuais queixas e a 
diligenciar no sentido de resolver a 
situação num prazo máximo de dois 
meses. 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.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reestruturar os artigos relativos à entidade reguladora, 
melhorando assim a sua clareza. Abrange o conteúdo dos n.ºs 5.1 e 5.3 do artigo 56.º.

Alteração 77

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 

2. Devem também ser conferidos à 
entidade reguladora poderes para 
monitorizar a concorrência e corrigir 
evoluções indesejáveis nos mercados de 
serviços ferroviários e rever as alíneas a) a 
g-A) do n.º 1, por sua própria iniciativa, a 
fim de prevenir a discriminação de 
candidatos, incluindo através de medidas 
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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.

correctivas adequadas. 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. Neste sentido, a entidade 
reguladora deve também cooperar de 
perto com o organismo de segurança 
nacional responsável pela avaliação da 
conformidade ou da aptidão para a 
utilização dos componentes de 
interoperabilidade ou para a instrução do 
processo de verificação «CE» dos 
subsistemas, nos termos da Directiva 
2008/57/CE. 

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reestruturar os artigos relativos à entidade reguladora, 
dotando-os de maior clareza. Alguns elementos são transferidos para o artigo 55.º e é 
aditado um elemento novo retirado do antigo artigo 56.º, n.º 5.1 com vista a impedir uma 
utilização abusiva das normas de segurança para bloquear o acesso ao mercado de 
potenciais concorrentes. A Directiva 2008/57/CE é a directiva da interoperabilidade, que tem 
por objectivo garantir precisamente isso. 

Alteração 78

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A entidade reguladora deve verificar 
se as contas das empresas ferroviárias e 
do gestor da infra-estrutura cumprem as 
disposições relativas à separação das 
contas estabelecidas no artigo 6.°.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reestruturar os artigos relativos à entidade reguladora, 
melhorando assim a sua clareza. Retoma o conteúdo do artigo 56.º, n.º 8. A entidade 
reguladora pode verificar a separação contabilística através de auditorias, como estabelece 
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o artigo 56.º-A (novo), n.º 3, que enumera os poderes dessa entidade. 

Alteração 79

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. A entidade reguladora deve 
determinar, nos termos do artigo 10.º, 
n.º 2, se o objectivo principal de um 
serviço é o de transportar passageiros 
entre estações localizadas em Estados-
Membros diferentes e, nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, se o equilíbrio 
económico de um contrato de serviço 
público é comprometido por serviços 
previstos no artigo 10.º entre um local de 
partida e um local de destino abrangidos 
por um ou mais contratos de serviço 
público.

Or. en

Justificação

O poder para determinar se o equilíbrio económico de um serviço público está ou não 
comprometido é atribuído à entidade reguladora no artigo 11.º. Volta a ser incluído aqui por 
razões de maior clareza, completando a lista de poderes da entidade. 

Alteração 80

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

Texto da Comissão Alteração

3-C. A entidade reguladora deve notificar 
à Comissão todos os projectos de decisão 
relativos aos n.ºs 1 a 3.º-B. A Comissão 
dispõe de 15 dias para avaliar a 
compatibilidade do projecto de decisão 
com a legislação da União e, se 
necessário, exigir alterações. Neste caso, 
o período de dois meses especificado no 
n.º 1 e no artigo 11.º, n.º 2, deve ser 
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prorrogado por mais um mês. A entidade 
reguladora deve aprovar a sua decisão 
dentro desse prazo alargado, tendo em 
conta as alterações exigidas pela 
Comissão. Se a Comissão não se 
manifestar, aplica-se o prazo original de 
dois meses de que dispõe a entidade 
reguladora para tomar uma decisão. 

Or. en

Justificação

A entidade reguladora é obrigada a adoptar a decisão num prazo máximo de dois meses. 
Sugere-se que a Comissão seja notificada de todas as decisões, garantindo assim a sua 
compatibilidade com a legislação europeia. Se a Comissão exigir alterações, o período de 
dois meses pode ser alargado por mais um mês. 

Alteração 81

Proposta de directiva
Artigo 56 – n.ºs 4, 5, 6, 7 e 8

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, 
o que inclui os dados necessários para 
fins estatísticos e de acompanhamento do 
mercado.

Suprimido

5. A entidade reguladora é chamada a 
decidir de eventuais queixas e a 
diligenciar no sentido de resolver a 
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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).
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 .
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.
6. Os Estados-Membros devem garantir 
que as decisões tomadas pela entidade 
reguladora sejam sujeitas a controlo 
jurisdicional. O recurso só pode ter efeito 
suspensivo sobre a decisão da entidade 
reguladora se o tribunal que decide do 
recurso estabelecer que o efeito imediato 
da decisão da entidade reguladora é 
susceptível de causar prejuízos 
irreparáveis ao requerente.
7. Os Estados-Membros devem assegurar 
a publicação, pela entidade reguladora, 
das informações relativas aos processos 
de resolução de litígios e de recurso que 
se prendam com as decisões do gestor da 
infra-estrutura e dos prestadores dos 
serviços enumerados no anexo III.
8. Devem ser conferidos poderes à 
entidade reguladora para 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 
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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

Os números suprimidos pela presente alteração encontram-se reagrupados, com uma 
redacção ligeiramente diferente, no artigo 56.º alterado e no artigo 56.º-A (novo), para 
garantir maior clareza. 

Alteração 82

Proposta de directiva
Artigo 56-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 56.º-A
Poderes da entidade reguladora

1. Para executar as tarefas que lhe são 
confiadas a título do artigo 56.º, a 
entidade reguladora deve ter poder para:
a) Fazer executar as suas decisões 
aplicando sanções, incluindo coimas. As 
decisões da entidade reguladora são 
vinculativas para todas as partes a que 
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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 fazer executar esses 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, 
designadamente os dados necessários 
para efeitos estatísticos e de observação 
do mercado. As informações solicitadas 
devem ser fornecidas rapidamente. 
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 assegurar 
que as decisões tomadas pela entidade 
reguladora sejam submetidas a controlo 
jurisdicional. O recurso não deve ter 
efeito suspensivo sobre a decisão da 
entidade reguladora. 
3. Os Estados-Membros devem garantir 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 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 
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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

Este artigo novo foi inserido por razões de maior clareza. Enumera todos os poderes 
atribuídos à entidade reguladora em diversas partes do texto sem as modificar.

Alteração 83

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 
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 uma rede
que reúna a intervalos regulares a convite 
da Comissão e presidida por esta.
Também para o efeito, a Comissão deve 
garantir uma cooperação activa entre as
entidades reguladoras.

Or. en

Justificação

A rede de entidades reguladoras deve ser conduzida pela Comissão, a qual dará assim um 
apoio forte a essa mesma rede. 
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Alteração 84

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve organizar uma base de 
dados que as entidades reguladoras 
nacionais devem alimentar com dados 
sobre todos os procedimentos de 
apresentação de queixas, como, por 
exemplo, as datas das queixas, o 
lançamento de processos de iniciativa, as 
partes envolvidas, as principais questões 
em causa e os problemas de interpretação 
do direito ferroviário.

Or. en

Justificação

É necessária mais informação sobre as queixas apresentadas às entidades reguladoras. Essa 
informação ajudará a organizar uma base de dados sólida, a qual irá permitir acompanhar e 
comparar a evolução das situações nos Estados-Membros. 

Alteração 85

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão pode participar, por sua 
própria iniciativa, nas actividades 
enumeradas no artigo 57.º. n.ºs 2 a 6, 
sobre as quais deve manter informada a 
rede de entidades reguladoras referidas 
no n.º 1.

Or. en

Justificação

A Comissão deve poder participar em actividades de cooperação de diversas entidades 
reguladoras individuais fora da rede de entidades reguladoras. A rede deve ser mantida 
informada sobre tais actividades. 
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Alteração 86

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 7

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. A rede de entidades reguladoras 
criada nos termos do n.º 1 deve 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 esses 
princípios e práticas comuns em 
conformidade com o procedimento 
referido no artigo 60.°. 

Or. en

Justificação

A presente alteração está em sintonia com as alterações estruturais propostas ao artigo 57.º 
no sentido de incluir uma referência à rede de entidades reguladoras. Os princípios e 
práticas para a tomada de decisões são considerados elementos não essenciais da presente 
directiva, precisando a Comissão de receber poderes delegados para o efeito. Estas 
disposições extravasam as simples medidas de execução. 

Alteração 87

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. 

A rede de entidades reguladoras deve
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.
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Or. en

Justificação
A presente alteração está em sintonia com as alterações estruturais propostas ao artigo 57.º, 
mas não altera o seu conteúdo.

Alteração 88

Proposta de directiva
Artigo 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A
A Comissão, um ano após a transposição 
da presente directiva, deve apresentar um 
relatório sobre a cooperação entre as 
entidades reguladoras nacionais em 
conformidade com o presente artigo e, se 
for caso disso, apresentar uma proposta 
legislativa para a criação de uma entidade 
reguladora europeia com base na 
experiência adquirida através da 
cooperação entre as entidades 
reguladoras nacionais.

Or. en

Justificação

A médio prazo, a rede das entidades reguladoras nacionais e as funções de monitorização da 
Comissão devem conduzir à criação de uma entidade reguladora europeia que reforce 
melhor a supervisão reguladora do mercado ferroviário na UE. A experiência adquirida 
pelas entidades reguladoras nacionais constituirá uma base valiosa para a sua criação.

Alteração 89

Proposta de directiva
Artigo 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º-A
Artigo de delegação de poderes

São conferidos poderes à Comissão para 
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adoptar actos delegados, nos termos do 
artigo 60.º, no que respeita ao âmbito da 
monitorização do mercado, nos termos do 
artigo 15.º, a determinados elementos das 
especificações da rede, de acordo com o 
artigo 27.º, a determinados princípios de 
tarifação nos termos do artigo 31.º, à 
redução temporária das taxas de 
utilização da infra-estrutura do ETCS, 
nos termos do artigo 32.º, n.º 3, a 
determinados elementos do sistema de 
desempenho, nos termos do artigo 35.º, 
aos critérios a seguir no que respeita às 
exigências relativas aos candidatos à 
utilização da infra-estrutura, nos termos 
do artigo 41.º, ao calendário do processo 
de repartição, nos termos do artigo 43.º, 
às contas reguladoras, nos termos do 
artigo 56.º-A e aos princípios e práticas 
comuns para a tomada de decisão 
definidos pelas entidades reguladoras, nos 
termos do artigo 57.º. 

Or. en

Justificação

O novo entendimento comum interinstitucional sobre actos delegados, aprovado em 2011, 
obriga à utilização de cláusulas padrão específicas, as quais são aqui inseridas a fim de 
substituir a redacção da proposta da Comissão.

Alteração 90

Proposta de directiva
Artigo 60 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º
Exercício da delegação

Suprimido

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; 
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43.º, n.º 1, e 56.º, n.º 8, terceiro parágrafo, 
são conferidos à Comissão por um 
período de tempo indeterminado.
2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e o Conselho.
3. Os poderes para adoptar actos 
delegados são conferidos à Comissão nas 
condições estabelecidas nos artigos 61.º e 
62.º.

Or. en

Justificação

O novo entendimento comum interinstitucional sobre actos delegados, aprovado em 2011, 
obriga à utilização de cláusulas padrão específicas, as quais são inseridas no artigo 60.º-A a 
fim de substituir a redacção da proposta da Comissão.

Alteração 91

Proposta de directiva
Artigo 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º-A
Exercício da delegação

A delegação de poderes referida nos 
artigos 15.º, n.º 5, 27.º, n.º 2, 31.º, n.ºs 3 e 
5, 32.º, n.º 3, 35.º, n.º 2, 41.º, n.º 3, 43.º, 
n.º 1, 56.º-A, n.º 6, e 57.º, n.º 7 será 
conferida à Comissão por um período de 
cinco anos a contar da data de entrada em 
vigor do acto legislativo básico. A 
Comissão elaborará um relatório sobre a 
delegação de poderes, o mais tardar, nove 
meses antes do fim do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prolongada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho se opuserem a tal
prolongamento, o mais tardar, até três 
meses antes do final de cada período. 
3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 15.º, n.º 5, 27.º, n.º 2, 31.º, n.ºs 3 e 
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5, 32.º, n.º 3, 35.º, n.º 2, 41.º, n.º 3, 43.º, 
n.º 1, 56.º-A, n.º 6, e 57.º, n.º 7 pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos actos delegados 
já em vigor. 
4. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e o Conselho. 
5. Os actos delegados adoptado nos 
termos dos artigos 15.º, n.º 5, 27.º, n.º 2, 
31.º, n.ºs 3 e 5, 32.º, n.º 3, 35.º, n.º 2, 41.º, 
n.º 3, 43.º, n.º 1, 56.º-A, n.º 6, e 57.º, n.º 7 
só entram em vigor se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho não tiver 
apresentado objecções no prazo de dois 
meses a partir da notificação do acto ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, tanto o 
Parlamento Europeu como o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
apresentarão objecções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse prazo pode ser prorrogado por dois 
meses.

Or. en

Justificação

O novo entendimento comum interinstitucional sobre actos delegados, aprovado em 2011, 
obriga à utilização de cláusulas padrão específicas, as quais foram aqui incluídas a fim de 
substituir a redacção da proposta da Comissão.
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Alteração 92

Proposta de directiva
Artigo 61

Texto da Comissão Alteração

Artigo 61.º
Revogação da delegação

Suprimido

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 60.º, n.º 1, pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que tiver dado início a um 
procedimento interno para decidir da 
revogação da delegação de poderes deve 
informar o outro legislador e a Comissão, 
o mais tardar um mês antes da adopção 
da decisão final, indicando os poderes 
delegados susceptíveis de ser revogados e 
os motivos da eventual revogação.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior nela fixada. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
actos delegados já em vigor. A presente 
decisão é publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

Em cumprimento do entendimento comum interinstitucional de 2011, este artigo tinha de ser 
suprimido, pois o seu conteúdo é transferido para o artigo 60.º-A.

Alteração 93

Proposta de directiva
Artigo 62

Texto da Comissão Alteração

Artigo 62.º
Objecções aos actos delegados

Suprimido
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1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo pode ser prorrogado por um mês.
2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado ou se, antes dessa data, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão da sua 
decisão de não formular objecções, o acto 
delegado entra em vigor na data prevista 
nas suas disposições.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções a um 
acto delegado adoptado, este não entra em 
vigor. A instituição que formular 
objecções ao acto delegado deve expor os 
motivos das mesmas.

Or. en

Justificação

Em cumprimento do entendimento comum interinstitucional de 2011, este artigo tinha de ser 
suprimido, pois o seu conteúdo é transferido para o artigo 60.º-A.

Alteração 94

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 258.º do Tratado, 
qualquer Estado-Membro pode submeter 
a decisão da Comissão à apreciação do 
Conselho no prazo de um mês a contar da 
data da decisão. O Conselho, deliberando 
por maioria qualificada, pode, em 
circunstâncias excepcionais, tomar uma 
decisão diferente no prazo de um mês a 
contar da data do pedido de apreciação da 
primeira.

A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, a Comissão deve, 
perante um caso específico, analisar a 
aplicação e a execução das disposições da 
presente directiva, adoptando em seguida 
uma decisão em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 64.º, 
n.º 3.
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Or. en

Justificação

A presente alteração aproxima este número do procedimento padrão relativo aos actos de 
execução. A referência ao artigo 64.º, n.º 3, relativo ao procedimento de análise, aproxima-se 
do conteúdo da disposição original do artigo 63.º, n.º 2.

Alteração 95

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, 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.

Or. en

Justificação

A presente alteração é introduzida com vista a especificar mais claramente quais são os 
artigos que autorizam a Comissão a adoptar actos de execução.

Alteração 96

Proposta de directiva
Artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité. 1. A Comissão é assistida pelo comité 
estabelecido pela presente directiva. Esse 
comité é um comité na acepção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica destinada a actualizar o texto pelas mais recentes 
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alterações introduzidas na legislação no que respeita ao exercício dos poderes de execução 
da Comissão e a especificar melhor o comité referido neste número.

Alteração 97

Proposta de directiva
Artigo 64 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
3.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se 
em conta o disposto no artigo 8.º da 
mesma.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
4.º e 11.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica destinada a actualizar o texto pelas mais recentes 
alterações introduzidas na legislação no que respeita ao exercício dos poderes de execução 
da Comissão.

Alteração 98

Proposta de directiva
Artigo 64 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os 
artigos 5.º  e 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
tendo-se em conta o disposto no seu artigo 
8.º.

3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5.º e 11.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica destinada a actualizar o texto pelas mais recentes 
alterações introduzidas na legislação no que respeita ao exercício dos poderes de execução 
da Comissão.
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Alteração 99

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

Texto da Comissão Alteração

- Estações de passageiros.

Or. en

Justificação

As estações de passageiros devem fazer parte da lista de infra-estruturas pelas quais é 
responsável o gestor da infra-estrutura. 

Alteração 100

Proposta de directiva
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II Suprimido 
Funções essenciais do gestor da infra-

estrutura
(referida no artigo 7.º)

Lista de funções essenciais a que se refere 
o artigo 7.º:
- processo de decisão relativo à atribuição 
de canais horários, incluindo a definição 
e a avaliação da disponibilidade e a 
atribuição de canais horários individuais,

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

Or. en

Justificação

O anexo II foi integrado no artigo 7.º, pois o seu conteúdo é considerado um elemento 
essencial do texto. 
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Alteração 101

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 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 serviços de
informações de viagem e um local 
adequado para os serviços de bilhética;

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica que as empresas ferroviárias devem disponibilizar espaço 
suficiente nas estações de passageiros para os serviços de bilhética e de informações.

Alteração 102

Proposta de directiva
Anexo IV – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Condições sociais dos trabalhadores 
das empresas ferroviárias e do gestor da 
infra-estrutura no final do ano transacto.

Or. en

Justificação

A informação a recolher e enviar à Comissão sobre o desenvolvimento do mercado 
ferroviário deve incluir também dados sobre o desenvolvimento e as condições sociais no 
sector. 

Alteração 103

Proposta de directiva
Anexo IV – ponto 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. Incidentes, acidentes e acidentes 
graves, como definidos na Directiva 
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2004/49/CE, ocorridos durante o ano 
transacto.

Or. en

Justificação

A informação a recolher e enviar à Comissão sobre o desenvolvimento do mercado 
ferroviário deve incluir também dados sobre a situação da segurança dos caminhos-de-ferro 
nos Estados-Membros da União Europeia. 

Alteração 104

Proposta de directiva
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

ANEXO V Suprimido
Capacidade financeira
(referida no artigo 20.º)

1. A análise da capacidade financeira 
efectua-se com base nas contas anuais da 
empresa ferroviária ou, para as empresas 
candidatas que não têm possibilidade de 
apresentar tais contas, com base no 
balanço anual. Para essa análise, devem 
ser prestadas informações 
pormenorizadas, nomeadamente sobre os 
seguintes aspectos:
a) Recursos financeiros disponíveis, 
incluindo depósitos bancários, 
adiantamentos concedidos sobre contas 
correntes e empréstimos;
b) Fundos e elementos do activo 
mobilizáveis a título de garantia;
c) Capital de exploração;
d) Custos relevantes, incluindo os custos 
de aquisição e os sinais pagos por conta 
da aquisição de veículos, terrenos, 
edifícios, instalações e material 
circulante;
e) Encargos sobre o património da 
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empresa.
2. O candidato não apresenta a 
capacidade financeira requerida 
nomeadamente quando se encontrem em 
considerável atraso os pagamentos de 
impostos ou encargos sociais devidos pela 
actividade da empresa.
3. A autoridade pode exigir, 
nomeadamente, a apresentação de um 
relatório de auditoria e de documentos 
adequados elaborados por um banco, uma 
caixa de poupança pública, um revisor 
oficial de contas ou um auditor. Devem 
constar de tais documentos as 
informações relativas aos aspectos 
mencionados no n.º 1.

Or. en

Justificação

Este anexo foi integrado no artigo 20.º, pois é considerado um elemento essencial do texto. 

Alteração 105

Proposta de directiva
Anexo VI – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

As especificações da rede a que se refere o 
artigo 27.º incluem as seguintes 
informações:

Os capítulos das especificações da rede a 
que se refere o artigo 27.º incluem as 
seguintes informações:

Or. en

Justificação

Como os principais elementos do anexo IV foram transferidos para o artigo 27.º, a frase 
introdutória do anexo tem de ser adaptada. 
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Alteração 106

Proposta de directiva
Anexo VI – n.º 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta parte do anexo VI foi transferida para o artigo 27.º

Alteração 107

Proposta de directiva
Anexo VI – n.º 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. O 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, 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.
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Or. en

Justificação

O texto tem de ser adaptado, pois algumas partes do anexo VI foram transferidas para o 
artigo 27.º.

Alteração 108

Proposta de directiva
Anexo VI – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um capítulo sobre os princípios e os 
critérios de repartição da capacidade, que 
especifica as características gerais da 
capacidade de infra-estrutura à disposição 
das empresas ferroviárias e as eventuais 
restrições à sua utilização, incluindo os 
condicionalismos previsíveis decorrentes 
da manutenção da rede. Deve especificar 
igualmente os procedimentos e prazos do 
processo de repartição de capacidade. Fixa 
os critérios específicos aplicáveis nesse 
processo, nomeadamente:

O capítulo sobre os princípios e os critérios 
de repartição das capacidades, que 
especificará as características gerais da 
capacidade de infra-estrutura à disposição 
das empresas de transporte ferroviário e as 
eventuais restrições à sua utilização, 
incluindo os condicionalismos previsíveis 
decorrentes da manutenção da rede. Deve 
especificar igualmente os procedimentos e
prazos do processo de repartição de 
capacidade. Fixa os critérios específicos 
aplicáveis nesse processo, nomeadamente:

Or. en

Justificação

O texto tem de ser adaptado, pois algumas partes do anexo VI foram transferidas para o 
artigo 27.º.

Alteração 109

Proposta de directiva
Anexo VI – n.ºs 4 e 5

Texto da Comissão Alteração

4. Um capítulo com informações relativas 
aos pedidos para obtenção das licenças a 
que se refere o artigo 25.º e dos 
certificados de segurança emitidos nos 

Suprimido
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termos da Directiva 2004/49/CE1.
5. Um capítulo com informações relativas 
aos procedimentos de resolução de litígios 
e vias de recurso em matérias 
relacionadas com o acesso à infra-
estrutura e aos serviços ferroviários e com 
o regime de melhoria do desempenho a 
que se refere o artigo 35.º.

Or. en

Justificação

Estas partes do anexo VI foram transferidas para o artigo 27.º

Alteração 110

Proposta de directiva
Anexo VI – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Um capítulo com informações relativas 
ao acesso às instalações de serviço 
referidas no anexo III e à respectiva 
tarifação. Os operadores das instalações 
de serviço que não se encontrem sob a 
tutela do gestor da infra-estrutura devem 
fornecer informações sobre as tarifas de 
acesso à instalação e de prestação de 
serviços e sobre as condições técnicas de 
acesso, para inclusão nas especificações 
da rede.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta parte do anexo VI foi transferida para o artigo 27.º

                                               
1 JO L 164 de 30.4.2004, p. 44.
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Alteração 111

Proposta de directiva
Anexo VI – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O modelo de acordo-quadro a celebrar 
pelo gestor da infra-estrutura e o 
candidato, em conformidade com o artigo 
42.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta parte do anexo VI foi transferida para o artigo 27.º

Alteração 112

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O seu próprio âmbito no que respeita à 
infra-estrutura e às instalações de serviço, o 
qual deve ser estruturado de acordo com o 
anexo IIIe abranger todos os aspectos do 
desenvolvimento da infra-estrutura, 
nomeadamente a conservação e a
renovação da infra-estrutura já em serviço. 
A construção de novas infra-estruturas 
pode figurar no contrato como item 
distinto;

1. O seu próprio âmbito no que respeita à 
infra-estrutura e às instalações de serviço, o 
qual deve ser estruturado de acordo com o 
anexo III e abranger todos os aspectos da
conservação e da renovação da infra-
estrutura já em serviço. A construção de 
novas infra-estruturas pode figurar no 
contrato como item distinto;

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica o texto no sentido de confirmar que não é obrigatória a 
inclusão da construção de novas infra-estruturas no acordo contratual plurianual.
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Alteração 113

Proposta de directiva
Anexo VII – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A estrutura de afectação das verbas 
acordadas aos serviços de infra-estrutura 
enumerados no anexo III, à conservação, à 
construção de novas infra-estruturas e à 
redução do eventual défice de conservação;

2. A estrutura de afectação das verbas 
acordadas aos serviços de infra-estrutura 
enumerados no anexo III, à conservação, 
incluindo a renovação e a actualização, e 
à redução do eventual défice de 
conservação; os pagamentos para a nova 
infra-estrutura podem ser incluídos como 
item distinto;

Or. en

Justificação

Por defeito, o contrato plurianual só abrange infra-estruturas ferroviárias existentes. Os 
pagamentos para novas infra-estruturas constituem adendas opcionais. 

Alteração 114

Proposta de directiva
Anexo VII – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Prestações dos comboios e satisfação 
dos clientes; 

a) Prestações dos comboios e satisfação 
dos clientes, nomeadamente o efeito da 
qualidade da infra-estrutura sobre a 
fiabilidade do comboio; 

Or. en

Justificação

Os critérios e objectivos devem ser mais detalhados no que respeita ao desempenho do 
comboio; a actual disposição é muito vaga.



PE456.628v01-00 82/92 PR\853003PT.doc

PT

Alteração 115

Proposta de directiva
Anexo VII – n.º 3 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Capacidade da rede, b) Capacidade da rede e disponibilidade da 
infra-estrutura,

Or. en

Justificação

O desempenho da rede deve também ser avaliado com base na capacidade do gestor da infra-
estrutura para proporcionar a sua disponibilidade. O gestor da infra-estrutura deve, 
portanto, estar motivado para garantir a máxima disponibilidade da infra-estrutura. 

Alteração 116

Proposta de directiva
Anexo VII – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Um mecanismo que assegure a 
transferência para os utentes, na forma de 
taxas reduzidas, de parte significativa das 
economias realizadas;

7. Um mecanismo que assegure a 
transferência para os utentes, na forma de 
taxas reduzidas, de parte significativa das 
economias realizadas, nos termos do 
disposto no artigo 30.º, n.º 1, sem 
comprometer o equilíbrio das contas do 
gestor da infra-estrutura, em 
cumprimento do artigo 8.º, n.º 4;

Or. en

Justificação

O gestor da infra-estrutura deve transferir para os utilizadores quaisquer reduções dos 
custos. Os Estados-Membros devem respeitar as exigências de equilíbrio financeiro do gestor 
da infra-estrutura, devendo portanto proceder a um cálculo cuidado antes de exigir que o 
referido gestor transfira quaisquer reduções dos custos para os utilizadores.
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Alteração 117

Proposta de directiva
Anexo VII – 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

As greves são regidas por regras nacionais. A UE não deve envolver-se na forma como os 
Estados-Membros organizaram essas regras, as quais têm a ver com um direito fundamental.

Alteração 118

Proposta de directiva
Anexo VIII – n.º 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 119

Proposta de directiva
Anexo VIII – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Mais do que um décimo dos custos da 
planificação, atribuição de canais 
horários, gestão do tráfego e expedição e 
sinalização da circulação do comboio;

Suprimido
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Or. en

Justificação

Os custos mencionados nesta alínea variam com os volumes de tráfego, pelo que fazem parte 
dos custos ocasionais e marginais, não devendo por isso ser excluídos do cálculo dos custos 
directos. 

Alteração 120

Proposta de directiva
Anexo VIII – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 121

Proposta de directiva
Anexo VIII - n.º 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. 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. No caso de o gestor da 
infra-estrutura cobrar sobretaxas, deve 
elaborar uma lista dos segmentos de 
mercado relativamente aos quais a 
entidade reguladora deve dar a sua 
autorização 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 
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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

Justificação

Nem todos os segmentos de mercado propostos pela Comissão são pertinentes para os 
Estados-Membros. Assim, os gestores da infra-estrutura devem estar em posição de elaborar 
uma lista adequada dos segmentos de mercado que requerem a provação da entidade 
reguladora.

Alteração 122

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A fim de garantir o nível acordado de 
qualidade do serviço e de não 
comprometer a viabilidade económica dos 
serviços, e obtida a aprovação da entidade 
reguladora, o gestor da infra-estrutura 
define, em concertação com os 
candidatos, os parâmetros essenciais do 
regime de melhoria do desempenho, em 
especial a valoração dos atrasos, os 
limiares de compensação a título do 
regime relativos à circulação de cada 
comboio e de todos os comboios da 
empresa num período dado;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os elementos suprimidos do anexo VIII foram transferidos para o artigo 35.º, n.º 2.
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Alteração 123

Proposta de directiva
Anexo VIII – 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;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os elementos suprimidos do anexo VIII foram transferidos para o artigo 35.º, n.º 2.

Alteração 124

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Sem prejuízo das vias de recurso 
disponíveis e das disposições do artigo 
50.º, deve haver um mecanismo que 
permita resolver prontamente os litígios 
relacionados com o regime de melhoria 
do desempenho. Quando o mecanismo for 
accionado, a decisão deve ser tomada no 
prazo de 10 dias úteis.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os elementos suprimidos do anexo VIII foram transferidos para o artigo 35.º, n.º 2.
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Alteração 125

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 4 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) O gestor da infra-estrutura publica 
anualmente o nível médio de qualidade do 
serviço conseguido pelas empresas 
ferroviárias, com base nos parâmetros 
essenciais do regime de melhoria do 
desempenho.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os elementos suprimidos do anexo VIII foram transferidos para o artigo 35.º, n.º 2.

Alteração 126

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 5 – quadro 1

Texto da Comissão Alteração

Transporte de mercadorias Transporte de mercadorias
Ano Desconto Ano Desconto

2015 5% 2015 20%
2016 5% 2016 20%
2017 5% 2017 20%
2018 5% 2018 15%
2019 5% 2019 10%
2020 5% 2020 8%
2021 4% 2021 6%
2022 3% 2022 4%
2023 2% 2023 3%
2024 1% 2024 3%

Or. en
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Justificação

O desconto temporário para os comboios equipados com ETCS deve constituir um verdadeiro 
incentivo à utilização dessa tecnologia. Assim, aumentámos os descontos. 

Alteração 127

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 5 – quadro 2

Texto da Comissão Alteração

Transporte de passageiros Transporte de passageiros

Ano Desconto Ano Desconto

2015 10%
2016 10%
2017 10%
2018 10%
2019 10%

2020 5% 2020 8%
2021 5% 2021 6%
2022 5% 2022 5%
2023 5% 2023 4%
2024 5% 2024 2%

Or. en

Justificação

O desconto temporário para os comboios equipados com ETCS deve constituir um verdadeiro 
incentivo à utilização dessa tecnologia. Assim, aumentámos os descontos, que devem começar 
mais cedo. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Antecedentes
O Primeiro Pacote Ferroviário adoptado em 2001 constituiu a primeira tentativa séria para pôr 
termo ao declínio dos transportes ferroviários e reformar o quadro regulamentar europeu. 
Tinha por objectivo assegurar a integração do sector e reforçar a sua atractividade em 
comparação com outros modos de transporte. 

Decorridos dez anos, verificamos que essa primeira reforma não conseguiu melhorar 
significativamente a situação dos transportes ferroviários: o caminho-de-ferro não conseguiu 
competir com outros modos de transporte, em particular com o rodoviário. Por exemplo, entre 
1996 e 2008, a quota-parte do tráfego ferroviário de mercadorias diminuiu quase 2% até 
atingir os 10,8%, enquanto o transporte rodoviário de mercadorias aumentou de 42,1% para 
45,9%. Esta evolução é ainda mais preocupante contra um pano de fundo de um crescimento 
geral constante do transporte de mercadorias de cerca de 2,3% anuais: o sector ferroviário foi 
incapaz de aproveitar esse ambiente favorável. Enquanto os camiões e os aviões atravessam 
as fronteiras sem problemas, os serviços ferroviários transnacionais enfrentam inúmeros 
obstáculos técnicos, jurídicos e políticos. No entanto, enquanto o transporte rodoviário dá 
cada vez mais sinais de saturação, o transporte ferroviário continua a possuir potencial de 
crescimento. Mais do que isso, pode desempenhar um papel fundamental no apoio aos 
objectivos da União Europeia de redução das emissões de CO2 e de tornar a sua economia 
mais eficiente na utilização dos recursos. A Comissão Europeia, no seu Livro Branco de 2011, 
confere assim ao transporte ferroviário - com razão - um papel fundamental para a consecução 
dos objectivos de um sistema de transportes para a Europa mais sustentável e verde.

Uma das principais razões para a situação estática dos caminhos-de-ferro é a das inúmeras 
discrepâncias entre as diversas regras nacionais. A regulamentação varia demasiado e isso não 
é saudável para o sector. Este problema está a ser agravado pela aplicação incorrecta do 
primeiro pacote ferroviário por parte de muitos Estados-Membros. Na sequência da resolução 
do Parlamento Europeu de 11 de Junho de 2010 sobre esta questão, a Comissão instaurou 
acções perante o Tribunal de Justiça Europeu contra treze Estados-Membros por não 
aplicarem correctamente diversas partes do primeiro pacote ferroviário. Estes processos por 
infracção mostram sem dúvida a necessidade de clarificar e melhorar a legislação. Outro 
motivo de preocupação reside na falta de investimento dos Estados-Membros em infra-
estruturas, cuja qualidade determina em grande medida a competitividade do sector. Muitos
Estados-Membros negligenciaram o financiamento do caminho-de-ferro, ao mesmo tempo 
que apoiavam fortemente a infra-estrutura rodoviária.

2. Observações e propostas da relatora
Por todas as razões atrás expostas, para fazer crescer a quota modal do sector ferroviário, será 
necessário proceder a uma revisão profunda da legislação. Como o actual sistema já 
demonstrou as suas lacunas, há que reforçar e harmonizar as regras e há que juntar novos 
elementos para tornar os caminhos-de-ferro mais atraentes como modo de transporte tanto 
para passageiros como para mercadorias. 
A Reformulação pretende alcançar uma área ferroviária europeia global e integrada. Esse 
objectivo merece o apoio da relatora, como merecera já o do Parlamento durante os debates 
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sobre os anteriores pacotes ferroviários. A actual reforma deve ultrapassar os limites dos 
interesses definidos a nível nacional no sector ferroviário. É já tempo para a construção de 
uma verdadeira área ferroviária europeia, onde os passageiros e as mercadorias possam 
atravessar as fronteiras sem problemas. 

A relatora gostaria de propor algumas alterações:
a) Separação entre a gestão da infra-estrutura e o funcionamento dos serviços de transporte 

A falta de independência da gestão da infra-estrutura impede a verdadeira integração 
transnacional das redes ferroviárias, que continuam a ser geridas segundo considerações de 
ordem nacional muitas vezes dominadas pelos interesses de empresas ferroviárias históricas, o 
que limita, por seu turno, a atractividade do caminho-de-ferro para novos operadores, novos 
serviços e eventualmente novos clientes. Além disso, reduz as possibilidades de transportes 
transfronteiras, os quais são de crucial importância para que os caminhos-de-ferro se tornem 
competitivos face à estrada (mercadorias) e ao ar (passageiros). Dada a dimensão de alguns 
Estados-Membros da União Europeia, muitas ligações de meia distância de 300 km já 
implicam atravessar a fronteira de um ou mais Estados-Membros. 
O Livro Branco da Comissão de 2011 inclui entre as suas iniciativas mais importantes a 
necessidade de "assegurar um acesso eficaz e não discriminatório à infra-estrutura 
ferroviária". Isto significa que a Comissão está determinada a abrir mais o mercado 
ferroviário num futuro próximo. Assim, para que o mercado ferroviário possa ser liberalizado, 
é fundamental que as condições para operar num mercado aberto desse tipo sejam tão 
transparentes e não discriminatórias quanto possível. O Parlamento, na sua resolução de 
Junho de 2010, reconheceu essa ligação, afirmando que a independência dos gestores da infra-
estrutura "é condição prévia de um tratamento justo, transparente e não discriminatório de 
todos os operadores" (n.º 7). Para alcançar essas condições de concorrência idênticas, há que 
introduzir a separação entre a gestão da infra-estrutura e as operações de serviço, como 
também a Comissão reconhece no seu Livro Branco. É objectivo da relatora preparar essas 
condições de concorrência idênticas antes de o mercado ferroviário ser mais aberto. Caso 
contrário, a abertura do mercado pode conduzir a evoluções negativas em que fortes 
operadores ferroviários históricos podem continuar a abusar da sua extrema proximidade da 
gestão da infra-estrutura em detrimento dos seus concorrentes. 

Além disso, a actual reformulação trata daquelas partes da legislação que terão de ser 
renegociadas se houver que proceder à separação numa fase posterior. Podemos poupar tempo 
e recursos se o Parlamento, na qualidade de co-legislador, decidir actuar imediatamente e 
introduzir as necessárias alterações. 

Por estas razões, a relatora propõe uma forma de separação total com vista a criar um controlo 
da infra-estrutura que seja independente do das operações de serviço e a garantir que o 
monopólio natural constituído pela rede é gerido em benefício de todos os operadores de 
serviço. Estariam assim lançadas as bases para mais concorrência, mais investimentos e 
melhores serviços. Se a UE pretende aumentar a quota modal dos transportes ferroviários e 
criar um espaço ferroviário europeu único, tem de proceder a uma separação coerente dos 
sistemas ferroviários. 
b) As entidades reguladoras

A relatora apoia a abordagem da Comissão no sentido de aumentar a independência e os 
poderes das entidades reguladoras nacionais, e considera o reforço do controlo regulamentar 
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vital para o sector ferroviário: o controlo regulamentar eficiente a nível nacional e europeu é a 
condição prévia indispensável para conseguir uma maior integração dos mercados ferroviários 
nacionais, dado que salvaguarda as regras de um mercado ferroviário justo e não 
discriminatório. 

A dimensão europeia do controlo regulamentar deve ser reforçada. São apresentadas 
alterações conducentes à criação de uma rede europeia de entidades reguladoras, que deverá 
abrir o caminho para uma entidade reguladora europeia.
b) Financiamento da infra-estrutura e tarifação

A relatora apoia o plano da Comissão de transformar o contrato plurianual no procedimento 
padrão para formalizar o financiamento que os Estados-Membros concedem aos gestores da 
infra-estrutura. A duração deste contrato deve ser alargada de cinco para sete anos, a fim de 
reforçar a estabilidade do planeamento do sector. 

O Parlamento criticou regularmente a falta de investimento e financiamento dos sistemas 
ferroviários por parte dos Estados-Membros, em especial no que respeita à RTE-T, não 
obstante as disposições específicas da Directiva 2001/12/CE respeitantes ao financiamento 
das infra-estruturas e à dívida dos caminhos-de-ferro. 

Relativamente à modulação das taxas de utilização da infra-estrutura com base no ruído dos 
comboios, a relatora considera que a internalização dos custos externos tem de ser objecto de 
coordenação entre os modos de transporte, a fim de criar condições equitativas de 
concorrência intramodal e intermodal. Propõe alterações destinadas a sublinhar esta condição, 
especialmente face aos transportes rodoviários, e introduz um sistema de bónus destinado a 
aumentar os incentivos ao investimento. Além disso, é também proposto um sistema bonus-
malus destinado a incentivar a utilização do ECTS, segundo o qual os comboios equipados 
com ECTS têm direito a uma redução das taxas, compensada por um equivalente aumento 
sobre os comboios sem ECTS. O sistema deve saldar-se por um diferencial neutro das receitas 
para o gestor da infra-estrutura.

Um dos objectivos do primeiro pacote era também o da harmonização das taxas, de forma a 
simplificar os sistemas de tarifação. É importante acordar em padrões comuns de taxas, cujos 
detalhes se encontram fundamentalmente descritos no anexo VIII. 
d) Condições de acesso aos serviços e às instalações de serviço

A Comissão propõe a separação jurídica e organizacional entre as instalações de serviço e as 
empresas ferroviárias dominantes. É essencial existir um acesso fácil às instalações de 
serviço, a fim de ajudar os novos operadores a oferecerem os seus serviços na rede. A relatora 
apoia a abordagem da Comissão nesta matéria: os operadores das instalações de serviço 
devem ser autorizados a atrair clientes de todos os operadores de transportes.
e) Anexos e âmbito dos actos delegados

No texto da Comissão, nove dos doze anexos da proposta podem ser alterados através de 
actos delegados. A relatora compreende que a Comissão necessite de flexibilidade suficiente 
para adaptar as regras de acordo com a evolução a nível jurídico, político e técnico. Contudo, 
a directiva deve fornecer uma base firme regulamentar que dê indicações claras quanto à 
direcção que a Comissão deverá tomar. A relatora considera que os anexos II e VIII contêm 
elementos essenciais da presente directiva, pelo que devem ser modificados total ou 
parcialmente através do procedimento legislativo normal. Além disso, dadas as alterações 
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introduzidas pelo Tratado de Lisboa e um novo entendimento comum interinstitucional sobre 
a redacção exacta das disposições relativas aos actos delegados, há que apresentar inúmeras 
alterações técnicas. E há também que introduzir adaptações no que respeita às disposições 
relativas aos actos de execução: alguns deles devem ser abrangidos pelo regime dos actos 
delegados.
f) Condições de emprego

Para garantir que o desenvolvimento do emprego e as condições de trabalho no sector dos 
caminhos-de-ferro assumem um papel mais importante na actual legislação, a relatora 
preparou uma série de alterações, como, por exemplo, considerar o respeito pela legislação 
laboral e pelas normas de protecção do trabalho como pré-condições ainda mais importantes 
para as empresas ferroviárias que solicitam uma licença. As autoridades devem também 
recolher dados sobre o emprego de forma mais exaustiva. A Comissão deve envolver mais 
estreitamente os parceiros sociais nas suas actividades de monitorização. 
g) Segurança

Uma série de acidentes muito graves mostrou que, apesar de o transporte ferroviário ser um 
modo de transporte muito seguro, as regras de segurança têm de ser tão rigorosas quanto 
possível. O cumprimento dos requisitos de segurança devem, portanto, passar a desempenhar 
um papel mais importante na altura em que os operadores ferroviários pedem uma licença. Os 
dados sobre os incidentes ocorridos nos Estados-Membros devem ser recolhidos e 
transmitidos à Comissão.


