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Texto da Comissão Alteração 

Artigo 13 Artigo 13 

Condições de acesso aos  serviços Condições de acesso aos  serviços 

1. As empresas ferroviárias têm direito, 

numa base não-discriminatória, ao pacote 

mínimo de acesso previsto  no anexo III, 

ponto 1. 

1. Os gestores da infra-estrutura fornecem 

a todas as empresas ferroviárias, numa 

base não-discriminatória, o pacote mínimo 

de acesso previsto no anexo III, ponto 1. 

2. Os serviços referidos no anexo III, ponto 

2, devem ser fornecidos  por todos os 

operadores de instalações de serviço  de 

modo não discriminatório. 

2. Os operadores de instalações de serviço 

devem viabilizar a todas as empresas 

ferroviárias acesso, incluindo acesso por 

via férrea, às instalações referidas no 

Anexo III, ponto 2, e aos serviços 

prestados nestas instalações de modo não 

discriminatório sob a supervisão da 

entidade reguladora prevista no artigo 

56.º. 

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 

que também exerce a actividade e tem uma 

posição dominante em, pelo menos, um 

dos mercados de serviços de transporte 

ferroviário para os quais a instalação é 

utilizada, o operador da instalação de 

serviço deve estar organizado de modo a 

ser independente, no plano jurídico, 

organizativo e decisório, dessa entidade ou 

empresa.  

Se fizer parte de uma entidade ou empresa 

que também exerce a actividade e tem uma 

posição dominante em, pelo menos, um 

dos mercados de serviços de transporte 

ferroviário para os quais a instalação é 

utilizada, o operador de uma instalação de 

serviço referido no Anexo III, ponto 2, 

deve estar organizado de modo a ser 

independente, no plano organizativo e 

decisório, dessa entidade ou empresa. O 

operador da instalação de serviço e este 

organismo ou empresa devem manter 

contas separadas, incluindo 

demonstrações de resultados e balanços 

separados. 
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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 devem ser respondidos no 

prazo de quatro semanas e só podem ser 

indeferidos se as instalações de serviço 

dispuserem de capacidades de reserva 

insuficientes para satisfazer estes pedidos 

ou 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. 

Ao recusar o acesso à sua instalação de 

serviço, o operador tem de propor, se for 

caso disso, uma alternativa viável do 

ponto de vista económico e técnico e 

justificar a sua recusa por escrito. Esta 

recusa não obriga o operador da 

instalação de serviço a fazer investimentos 

em recursos ou instalações para atender 

todos os pedidos feitos pelas empresas 

ferroviárias. 

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 usar toda a sua capacidade 

de reserva para procurar conjugar o 

melhor possível todos os pedidos. Se não 

existir uma alternativa viável e não for 

possível atender todos os novos 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 por um requerente ou por 

sua própria iniciativa, tomar as medidas 

adequadas, tendo em conta as 

necessidades de todas as partes 

interessadas, para assegurar que uma parte 

adequada da capacidade de reserva seja 

atribuída a empresas ferroviárias que não 

façam parte da entidade ou empresa a que 

pertence o operador da instalação, sem 

prejuízo das suas potenciais obrigações de 

serviço público.  

Se a instalação de serviço tiver estado Se a instalação de serviço, tiver estado 
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inactiva durante pelo menos dois anos 

consecutivos, o seu proprietário deve 

anunciar publicamente a sua 

disponibilidade para arrendamento. 

inactiva durante pelo menos um ano 

consecutivo e as empresas ferroviárias 

tiverem expressado interesse no acesso a 

esta instalação ao operador da mesma 

com base nas necessidades demonstradas, 

o seu proprietário deve anunciar 

publicamente a sua disponibilidade para 

arrendamento para actividades 

relacionadas com o sector ferroviário, a 

menos que o operador dessa instalação de 

serviço demonstre que se encontra a 

decorrer um processo de reconversão que 

impede a sua utilização por parte de uma 

empresa ferroviária. 

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. 

4. As empresas ferroviárias podem 

requerer ao gestor da infra-estrutura, ou a 

outros fornecedores, um conjunto de 

serviços auxiliares, enumerados no anexo 

III, ponto 4. O gestor da infra-estrutura não 

é obrigado a prestar esses serviços. 

4. As empresas ferroviárias podem 

requerer ao gestor da infra-estrutura, ou a 

outros operadores da instalação de 

serviço, um conjunto de serviços 

auxiliares, enumerados no anexo III, ponto 

4. O gestor da infra-estrutura não é 

obrigado a prestar esses serviços. 

5. O anexo III pode ser alterado à luz da 

experiência adquirida, mediante o 

procedimento a que se refere o artigo 60.º. 
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Or. en 

Justificação 

Afigura-se essencial salvaguardar o acesso a instalações de manutenção, a fim de não 

correr o risco de perturbar gravemente a qualidade dos serviços de transporte ferroviário 

existente e/ou de não comprometer a capacidade de os operadores históricos cumprirem as 

suas obrigações de serviço público. 

 

 

 


