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9.11.2011 A7-0367/145 

Alteração  145 

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 

Artigo 2 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  O capítulo II não se aplica  às 

empresas ferroviárias que efectuam apenas 

serviços de  transporte urbanos, 

suburbanos ou regionais. 

1. Esta directiva aplica-se às empresas 

ferroviárias que efectuam serviços de 

transporte ferroviário nacionais e 

internacionais com excepção de outros 

sistemas de carris como o metropolitano 

ou os eléctricos. 

Or. en 

Justificação 

É essencial clarificar o âmbito de aplicação, tendo em conta que os serviços de transporte 
regionais e suburbanos são efectuados muitas vezes com base na infra-estrutura da rede 
ferroviária e por empresas ferroviárias. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Alteração  146 

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 

Artigo 2 – n.° 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros podem excluir da 

aplicação do capítulo III: 

2. Os Estados-Membros podem, em 

conformidade com as suas leis nacionais 

em matéria de condições seguras de 

exploração, excluir da aplicação do 

capítulo III: 

Or. en 

Justificação 

Cada Estado-Membro é responsável por assegurar o respeito de todas as normas vigentes em 
matéria de segurança e de exploração de serviços ferroviários no âmbito das suas legislações 
nacionais mesmo quando eventualmente concedam uma isenção. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Alteração  147 

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 

Artigo 2 – n.° 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) As redes reservadas exclusivamente à 

exploração de serviços urbanos ou 

suburbanos de transporte ferroviário  de 

passageiros; 

(b) As redes utilizadas exclusivamente 

para exploração de serviços urbanos ou 

suburbanos de transporte de passageiros e 

apenas por uma empresa ferroviária não 

abrangida pelo disposto no n.º 1 e até que 

a capacidade dessa rede seja requerida 

por outro candidato para além desta 

empresa ferroviária; 

Or. en 

Justificação 

A clarificação sobre o tipo de rede regional de passageiros e de serviços pode ser excluído, a 
menos que não seja abrangido pelo disposto no n. º 1. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Alteração  148 

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 

Artigo 3 – n.° 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. «Serviços urbanos e suburbanos», os 

serviços de transporte destinados a dar 

resposta às necessidades de um centro 

urbano ou de uma aglomeração, bem como 

às necessidades de transporte entre esse 

centro ou essa aglomeração e os 

respectivos subúrbios; 

6. «Serviços urbanos e suburbanos», os 

serviços ferroviários explorados noutra 

rede que não os modos baseados em 

sistemas de carris como o metropolitano 

ou os eléctricos destinados a dar resposta 

às necessidades de um centro urbano ou de 

uma aglomeração, bem como às 

necessidades de transporte entre esse 

centro ou essa aglomeração e os 

respectivos subúrbios; 

Or. en 

Justificação 

Clarificação a fim de identificar as redes ferroviárias correlacionadas e os serviços 
ferroviários interessados que operam nessas redes. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Alteração  149 

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 

Artigo 3 – n.° 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

12. «Candidato», uma empresa ferroviária 

e quaisquer outras pessoas singulares ou 

colectivas, tais como autoridades 

competentes  ao abrigo do 

Regulamento (CEE) n.º 1370/2007 do 

Conselho, bem como carregadores 

marítimos, transitários e operadores de 

transportes combinados, com um interesse 

de serviço público ou comercial em 

adquirir capacidade de infra-estrutura; 

12. "Candidato", uma empresa ferroviária 

titular de uma licença com um interesse de 

serviço público ou comercial em adquirir 

capacidade de infra-estrutura para a 

exploração de serviços ferroviários; 

Or. en 

Justificação 

Tendo em conta o conhecimento técnico complexo que é necessário para manter uma reserva 
de capacidade da rede evitando qualquer uso indevido ou comércio de vias, apenas as 
empresas ferroviárias titulares de uma licença podem ser candidatos. Qualquer extensão 
adicional a outros potenciais candidatos para além de empresas ferroviárias, tais como 
transitários ou prestadores de serviços de encomendas, não é coerente com o disposto no 
artigo 15.º do Regulamento 913/2010 da União Europeia. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Alteração  150 

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 

Artigo 5 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Gestão das empresas ferroviárias segundo 

princípios comerciais 

Gestão das empresas ferroviárias 

Or. en 

Justificação 

Os serviços ferroviários fazerem parte do serviço de interesse geral, não estando, portanto, 
limitados aos princípios comerciais, aos quais as decisões dos Estados-Membros deixam de 
fazer referência quando estabelecem obrigações de serviço público. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Alteração  151 

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 

Artigo 5 – n.° 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem permitir que 

as empresas ferroviárias adaptem as suas 

actividades ao mercado e as giram sob a 

responsabilidade dos seus órgãos de 

direcção, com vista a prestar serviços 

eficazes e adequados, ao menor custo 

possível em relação à qualidade de serviço 

exigido. 

Os Estados-Membros tomarão as medidas 

necessárias para permitir que as empresas 

ferroviárias adaptem as suas actividades ao 

mercado e prestem serviços fiáveis, 

eficientes e adequados, incluindo a 

obrigação de serviço público no âmbito do 

transporte ferroviário como serviço de 

interesse público. 

Or. en 

Justificação 

Orientar adequadamente as empresas ferroviárias para o mercado não prejudica 
necessariamente as suas obrigações de prestação de serviço público no âmbito do contrato 
estabelecido com o Estado-Membro em causa. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Alteração  152 

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 

Artigo 5 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Se o Estado-Membro for proprietário 

ou controlar directa ou indirectamente a 

empresa ferroviária, os seus direitos de 

controlo da gestão não devem exceder os 

que o direito nacional das sociedades 

confere aos accionistas das sociedades 

anónimas. As orientações políticas a que 

se refere o n.º 3, que o Estado pode 

estabelecer para as empresas no quadro 

do exercício do controlo accionista, devem 

ser unicamente de natureza geral e não 

podem interferir nas decisões da direcção 

em matérias comerciais. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A responsabilidade pertence toda ao conselho de administração que respeitará a vontade dos 
accionistas aplicando as orientações executivas apropriadas. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Alteração  153 

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 

Artigo 11 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem limitar o 

direito de acesso previsto no artigo 10.º nos 

serviços entre um local de partida e um 

local de destino que sejam objecto de um 

ou vários contratos de serviço público nos 

termos da legislação da União  em vigor. 

Tal limitação não pode criar restrições ao 

direito de embarcar e desembarcar 

passageiros em qualquer estação situada no 

trajecto de um serviço internacional, 

nomeadamente em estações situadas no 

mesmo Estado-Membro, salvo se o 

exercício desse direito comprometer o 

equilíbrio económico de um contrato de 

serviço público. 

Os Estados-Membros ou as autoridades 

locais interessadas que celebrem um 

contrato de serviço público podem limitar 

o direito de acesso previsto no artigo 10.º 

nos serviços entre um local de partida e um 

local de destino que sejam objecto de um 

ou vários contratos de serviço público nos 

termos da legislação da União em vigor. 

Tal limitação não pode criar restrições ao 

direito de embarcar e desembarcar 

passageiros em qualquer estação situada no 

trajecto de um serviço internacional, 

nomeadamente em estações situadas no 

mesmo Estado-Membro, salvo se o 

exercício desse direito comprometer o 

equilíbrio socioeconómico e os objectivos 

de política de coesão estipulados num 

contrato de serviço público. 

Or. en 

Justificação 

A política de coesão social e os objectivos conexos em matéria de transportes estipulados 
num contrato de serviço público deverão ser tidos em consideração no momento de decidir 
sobre o direito de acesso ou de embarque de passageiros. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Alteração  154 

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 

Artigo 11 – n.° 2 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os riscos para o equilíbrio económico  de 

um contrato de serviço público  são 

determinados pela entidade ou entidades 

reguladoras relevantes, a que se refere o 

artigo 55.º , após uma  análise económica 

objectiva, baseada em critérios pré-

definidos, a pedido: 

A entidade ou entidades reguladoras 

relevantes, a que se refere o artigo 55.º, 

podem ser chamadas a tomar uma 

decisão, em caso de litígio sobre a decisão 

adoptada pela autoridade, nos termos do 

n.º 1 do presente artigo, após numa análise 

económica objectiva, assente em critérios 

pré-definidos, e a pedido: 

Or. en 

Justificação 

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

 

 

 


