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9.11.2011 A7-0367/134 

Alteração  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Os Estados-Membros podem excluir 

da aplicação do capítulo IV os artigos 6.º, 

7.º, 8.º e 13.º:  

 - as empresas ferroviárias que efectuem 

apenas serviços de transporte de 

mercadorias em infra-estruturas 

ferroviárias geridas por estas empresas 

antes de a presente Directiva entrar em 

vigor e que disponham de uma bitola 

diferente da rede principal existente no 

Estado-Membro e esteja ligada a uma 

infra-estrutura ferroviária no território de 

um Estado terceiro, desde que a 

infra-estrutura gerida não se encontre 

identificada na Decisão n.º 661/2010/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

7 de Julho de 2010, sobre as orientações 

da União para o desenvolvimento da rede 

transeuropeia de transportes. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/135 

Alteração  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz e outros 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Os Estados-Membros podem excluir 

da aplicação do capítulo IV os artigos 6.º, 

7.º, 8.º e 13.º: 

 - as empresas ferroviárias que efectuem 

apenas serviços de transporte de 

mercadorias em infra-estruturas 

ferroviárias geridas por estas empresas 

antes de a presente Directiva entrar em 

vigor e que disponham de uma bitola 

diferente da rede principal existente no 

Estado-Membro e esteja ligada a uma 

infra-estrutura ferroviária no território de 

um Estado terceiro, desde que a 

infra-estrutura gerida não se encontre 

identificada na Decisão n.º 661/2010/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

7 de Julho de 2010, sobre as orientações 

da União para o desenvolvimento da rede 

transeuropeia de transportes. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/136 

Alteração  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

Artigo 6 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A contabilidade das diferentes áreas de  

actividade referidas nos n.ºs 1 e 3  deve ser 

mantida de forma a permitir a verificação 

do cumprimento da proibição de transferir 

financiamentos públicos concedidos a 

uma área de actividade para outra área de 

actividade. 

4. A fim de assegurar a total 

transparência dos custos das infra-

estruturas, a contabilidade das diferentes 

áreas de actividade referidas nos n.ºs 1 e 3 

deve ser mantida de forma a permitir a 

verificação do cumprimento do disposto 

nos parágrafos anteriores e da utilização 

das receitas das taxas sobre a infra-

estrutura, os excedentes de outras 

actividades comerciais e os fundos 

públicos e privados concedidos ao gestor 

da infra-estrutura. 

 As receitas do gestor da infra-estrutura 

não devem, em caso algum, ser utilizadas 

por uma empresa ferroviária ou por um 

organismo ou empresa que controla uma 

empresa ferroviária, na medida em que tal 

é susceptível de reforçar a sua posição de 

mercado ou de lhe permitir adquirir 

vantagens económicas em relação a 

outras empresas ferroviárias. 

 A presente disposição não deve impedir, 

sob a supervisão da entidade reguladora 

tal como referida no artigo 55.º, o 

reembolso, incluindo o pagamento dos 

juros em condições de mercado, dos 

empréstimos financeiros, que não sejam 

de financiamento público, colocados à 

disposição pelo organismo ou pela 

empresa que controla a empresa 
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ferroviária ao gestor da infra-estrutura. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Alteração  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as funções determinantes para um acesso 

equitativo e não-discriminatório à infra-

estrutura, descritas no anexo II, sejam 

atribuídas a entidades ou empresas que não 

efectuem, elas próprias, serviços de 

transporte ferroviário. Independentemente 

do tipo de estrutura organizacional, deve 

ser demonstrado que aquele objectivo foi 

atingido. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as funções determinantes para um acesso 

equitativo e não-discriminatório à infra-

estrutura, descritas no anexo II, sejam 

atribuídas a entidades ou empresas que não 

efectuem, elas próprias, serviços de 

transporte ferroviário. Independentemente 

do tipo de estrutura organizacional, deve 

ser demonstrado que aquele objectivo foi 

atingido. No entanto, é fundamental que 

na gestão do tráfego na rede exista uma 

cooperação eficaz entre as empresas 

ferroviárias e os gestores da 

infra-estrutura. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Alteração  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

em nome do Grupo S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

Considerando 22-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) Um melhor acesso a informações 

de viagem e a serviços de bilhética nas 

estações de passageiros deve 

complementar outras iniciativas 

regulamentares para facilitar a criação e 

o desenvolvimento de aplicações 

telemáticas para passageiros. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Alteração  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

em nome do Grupo S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

Artigo 6 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A contabilidade das diferentes áreas de  

actividade referidas nos n.ºs 1 e 3  deve ser 

mantida de forma a permitir a verificação 

do cumprimento da proibição de transferir 

financiamentos públicos concedidos a 

uma área de actividade para outra área de 

actividade. 

4. A fim de assegurar a total 

transparência dos custos das 

infra-estruturas, a contabilidade das 

diferentes áreas de actividade referidas nos 

n.ºs 1 e 3 deve ser mantida de forma a 

permitir a verificação do cumprimento do 

disposto nos parágrafos anteriores e da 

utilização das receitas das taxas sobre a 

infra-estrutura, os excedentes de outras 

actividades comerciais e os fundos 

públicos e privados concedidos ao gestor 

da infra-estrutura. 

 As receitas do gestor da infra-estrutura 

não devem, em caso algum, ser utilizadas 

por uma empresa ferroviária ou por um 

organismo ou empresa que controla uma 

empresa ferroviária, na medida em que tal 

é susceptível de reforçar a sua posição de 

mercado ou de lhe permitir adquirir 

vantagens económicas em relação a 

outras empresas ferroviárias. 

 A presente disposição não deve impedir, 

sob a supervisão da entidade reguladora 

tal como referida no artigo 55.º, o 

reembolso, incluindo o pagamento dos 

juros em condições de mercado, dos 

empréstimos financeiros, que não sejam 

de financiamento público, colocados à 
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disposição pelo organismo ou pela 

empresa que controla a empresa 

ferroviária ao gestor da infra-estrutura. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Alteração  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

em nome do Grupo S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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, ou garantias 

adequadas em condições de mercado, de 

responsabilidade civil ou possuir garantias 

de acordo com as condições de mercado 

em caso de acidente, especialmente no que 

se refere a carga, correio e terceiros. O 

nível de cobertura considerado adequado 

pode ser diferenciado para ter em conta as 

especificidades dos serviços, em particular 

das operações ferroviárias para fins 

culturais ou de património que circulem 

na rede férrea pública. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Alteração  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

Artigo 27 – n.º 3 – ponto 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Sem prejuízo da independência da 

gestão enunciada no artigo 4.º e desde que 

esse direito tenha sido directamente 

conferido por via da lei constitucional, 

pelo menos dois anos antes da entrada em 

vigor da presente directiva, assiste ao 

parlamento nacional o direito de 

controlar e, se for caso disso, rever o nível 

das taxas determinadas pelo gestor da 

infra-estrutura. Uma eventual revisão 

deve assegurar que as taxas são 

consentâneas com o disposto na presente 

directiva, o quadro de tarifação 

estabelecido e as normas de tarifação. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

  

Alteração  142 

Sabine Wils 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Na falta de regras comuns relativas à 

repartição dos custos de infra-estrutura, os 

Estados-Membros, após consulta do gestor 

da infra-estrutura, devem estabelecer as 

modalidades de pagamento das taxas de 

utilização da infra-estrutura ferroviária 

pelas empresas ferroviárias. Essas 

modalidades não devem discriminar  entre 

empresas ferroviárias. 

(9) Na falta de regras comuns relativas à 

repartição dos custos de infra-estrutura, os 

Estados-Membros, após consulta do gestor 

da infra-estrutura, devem estabelecer as 

modalidades de utilização da infra-

estrutura ferroviária pelas empresas 

ferroviárias. Essas modalidades não devem 

discriminar entre empresas ferroviárias 

nem criar oportunidades de dumping 

social para com o pessoal ferroviário 

envolvido. 

Or. en 

Justificação 

A disposição tem a ver com as regras, não com a tarifação da infra-estrutura:  a não 

discriminação entre empresas é uma disposição clara, pelo que a mesma disposição deve 

aplicar-se, em pé de igualdade, aos trabalhadores envolvidos e empregados por empresas 

ferroviárias quando se candidatam a um serviço. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Alteração  143 

Sabine Wils 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A avaliação dos riscos para o 

equilíbrio económico dos contratos de 

serviço público deverá ter em conta 

critérios pré-estabelecidos, tais como o 

impacto na rentabilidade de quaisquer 

serviços incluídos no contrato de serviço 

público, incluindo os impactos em cadeia 

no custo líquido para as autoridades 

públicas que tenham adjudicado o contrato 

de serviço público, a procura por parte dos 

passageiros, o preço dos bilhetes, as 

modalidades de emissão de bilhetes, a 

localização e o número das estações de 

ambos os lados da fronteira, bem como os 

horários e a frequência do novo serviço 

proposto. De acordo com  essa avaliação e 

com a decisão da entidade reguladora 

relevante, os Estados-Membros podem 

autorizar, alterar ou recusar o direito de 

acesso ao serviço internacional de 

transporte de passageiros solicitado, e 

aplicar uma taxa ao operador de um novo 

serviço internacional de transporte de 

passageiros, em função da análise 

económica e em conformidade com o 

direito da União  e com os princípios de 

igualdade e não discriminação. 

(17) A avaliação dos riscos para o 

equilíbrio socioeconómico dos contratos de 

serviço público deverá ter em conta 

critérios pré-estabelecidos, tais como o 

impacto na fiabilidade de quaisquer 

serviços incluídos no contrato de serviço 

público, incluindo os impactos em cadeia 

quer na política de coesão e de transportes 

relacionada com a área em questão quer 

no custo líquido para as autoridades 

públicas que tenham adjudicado o contrato 

de serviço público, a procura por parte dos 

passageiros, o preço dos bilhetes, as 

modalidades de emissão de bilhetes, a 

localização e o número das estações de 

ambos os lados da fronteira, bem como os 

horários e a frequência do novo serviço 

proposto. De acordo com  essa avaliação e 

com a decisão da entidade reguladora 

relevante, os Estados-Membros ou as 

autoridades locais competentes podem 

autorizar, alterar ou recusar o direito de 

acesso ao serviço internacional de 

transporte de passageiros solicitado, e 

aplicar uma taxa ao operador de um novo 

serviço internacional de transporte de 

passageiros, em função da análise 

socioeconómica e em conformidade com o 

direito da União  e com os princípios de 

igualdade, da transparência e não 
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discriminação. 

Or. en 

Justificação 

Os contratos de serviços públicos são adjudicados com vista a cumprir objectivos de política 

social e de coesão, tendo em conta a análise de benefício de custos. Todavia, tais critérios 

económicos não são os únicos a ser utilizados pelos Estados-Membros ou pelas autoridades 

locais competentes, razão pela qual devem responder a tais pedidos. 
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9.11.2011 A7-0367/144 

Alteração  144 

Sabine Wils 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Espaço ferroviário europeu único (reformulação) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Proposta de directiva 

Considerando 38 

 

Texto da Comissão Alteração 

(38) Os Estados-Membros deverão poder 

permitir a intervenção directa dos 

compradores de serviços ferroviários no 

processo de repartição das capacidades. 

(38) Os Estados-Membros poderão 

permitir a intervenção directa apenas de 

empresas ferroviárias titulares de licença 

para comprar serviços ferroviários no 

processo de repartição das capacidades. 

Or. en 

Justificação 

Só as empresas ferroviárias licenciadas devem ter o direito de se candidatarem ao acesso a 

serviços ferroviários, uma vez que têm capacidades certificadas para assegurar o pleno 

cumprimento das disposições integradas em matéria de segurança. 

 

 


