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9.11.2011 A7-0367/155 

Alteração  155 

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 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. O ónus da 

prova da existência de uma alternativa 

viável cabe à entidade reguladora 

evitando assim litígios e atrasos. 

Or. en 

Justificação 

O conhecimento e a sugestão de utilização de itinerários alternativos economicamente 

viáveis poderão caber à entidade reguladora caso haja uma recusa de acesso por parte do 

operador ferroviário que gere a instalação de serviço requerida. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Alteração  156 

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 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, 

tomar as medidas adequadas. Todavia, se 

forem desenvolvidas instalações de 

manutenção ou outras instalações 

técnicas especificamente destinadas a 

material circulante novo específico no 

quadro de um contrato de serviço público 

nos termos do Regulamento (CE) n.º 

1370/2007, a sua utilização pode ser 

reservada ao operador adjudicatário pela 

duração do contrato. Nos outros casos, 

estas instalações podem ser reservadas à 

utilização de uma única empresa 

ferroviária durante um período de dez anos 

a contar da data de entrada em serviço da 

instalação. 

Or. en 
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Justificação 

A acção eventualmente levada a efeito pela entidade reguladora deve ser consentânea com o 

prazo e os recursos humanos disponíveis na instalação solicitada. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Alteração  157 

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 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. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Não faz sentido em relação a todas as disposições que concedem o direito de acesso a 

instalações ferroviárias. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Alteração  158 

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 31 – n.º 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O anexo VIII, ponto 1, pode ser alterado à 

luz da experiência adquirida, mediante o 

procedimento a que se refere o artigo 60.º. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Elemento essencial que não está abrangido pelo procedimento relativo aos actos delegados. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Alteração  159 

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 31 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O anexo VIII, ponto 2, pode ser alterado à 

luz da experiência adquirida, mediante o 

procedimento a que se refere o artigo 60.º, 

nomeadamente para especificar os 

elementos das taxas diferenciadas de 

utilização da infra-estrutura. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Elemento essencial que não está abrangido pelo procedimento relativo aos actos delegados. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Alteração  160 

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 56 – n.º 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

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 

artigo 6.°. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Não faz parte das atribuições de uma entidade reguladora a realização de auditorias globais 

a todas as actividades do gestor da infra-estrutura e das empresas ferroviárias; enquanto a 

entidade reguladora tem como função a resolução de eventuais litígios, as autoridades 

parlamentares competentes têm por missão avaliar a correcta aplicação das disposições da 

directiva que transpuseram para o seu quadro legislativo. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Alteração  161 

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 56 – n.º 8 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O anexo X pode ser alterado à luz da 

experiência adquirida, mediante o 

procedimento a que se refere o artigo 60.º. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

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