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Texto da Comissão Alteração 

1. As taxas de utilização da infra-estrutura 

ferroviária e das instalações de serviço  são 

pagas ao gestor da infra-estrutura e ao 

operador da instalação de serviço, 

respectivamente, e utilizadas no 

financiamento da sua actividade. 

1. As taxas de utilização da infra-estrutura 

ferroviária e das instalações de serviço  são 

pagas ao gestor da infra-estrutura e ao 

operador da instalação de serviço, 

respectivamente, e utilizadas no 

financiamento da sua actividade. 

2. Os EstadosMembros devem requerer ao 

gestor da infra-estrutura e aos operadores 

das instalações de serviço  que forneçam à 

entidade reguladora  todas as informações 

necessárias sobre as taxas aplicadas. O 

2. Os EstadosMembros devem requerer ao 

gestor da infra-estrutura e aos operadores 

das instalações de serviço  que forneçam à 

entidade reguladora  todas as informações 

necessárias sobre as taxas aplicadas. O 
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gestor da infra-estrutura e os operadores 

das instalações de serviço  devem, nesse 

contexto, estar em condições de 

demonstrar  a cada empresa ferroviária  

que as taxas de utilização da infra-estrutura 

e de serviço  efectivamente facturadas à 

empresa ferroviária, por força do disposto 

nos artigos 30.º a 37.º, observam a 

metodologia, as regras e, sendo o caso, as 

escalas previstas nas especificações da 

rede. 

gestor da infra-estrutura e os operadores 

das instalações de serviço  devem, nesse 

contexto, estar em condições de 

demonstrar  a cada empresa ferroviária  

que as taxas de utilização da infra-estrutura 

e de serviço  efectivamente facturadas à 

empresa ferroviária, por força do disposto 

nos artigos 30.º a 37.º, observam a 

metodologia, as regras e, sendo o caso, as 

escalas previstas nas especificações da 

rede. 

3. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 

do presente artigo e no artigo 32.º, as taxas 

de utilização do pacote mínimo de acesso 

devem corresponder ao custo directamente 

imputável à exploração do serviço 

ferroviário em conformidade com o anexo 

VIII, ponto 1. 

3. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 4 e 5 

do presente artigo e no artigo 32.º, as taxas 

de utilização do pacote mínimo de acesso 

devem corresponder ao custo directamente 

imputável à exploração do serviço 

ferroviário em conformidade com o anexo 

VIII, ponto 1. 

O anexo VIII, ponto 1, pode ser alterado à 

luz da experiência adquirida, mediante o 

procedimento a que se refere o artigo 60.º. 

O anexo VIII, ponto 1, pode ser alterado à 

luz da experiência adquirida, mediante o 

procedimento a que se refere o 

artigo 60.º-A. 

4. As taxas  de utilização da infra-estrutura 

podem incluir uma componente que reflicta 

a escassez de capacidade da secção  

identificável da infra-estrutura durante os 

períodos de congestionamento. 

4. As taxas  de utilização da infra-estrutura 

podem incluir uma componente que reflicta 

a escassez de capacidade da secção  

identificável da infra-estrutura durante os 

períodos de congestionamento. 

5. 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. 

5. 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. Esta alteração 

das taxas de utilização da infra-estrutura 

permite compensar os investimentos 

realizados para equipar os vagões com a 

tecnologia de frenagem silenciosa mais 

viável no mercado. Os EstadosMembros 

devem garantir que a introdução dessas 

taxas diferenciadas não terá efeitos 

adversos sobre o equilíbrio financeiro do 

gestor da infra-estrutura. As regras para o 

co-financiamento da União devem ser 

modificadas por forma a permitir a 

reconversão do material circulante com 

vista à redução das emissões de ruído, tal 

como já acontece com o ERTMS.  
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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. 

O anexo VIII, ponto 2, pode ser alterado à 

luz da experiência adquirida, mediante o 

procedimento a que se refere o 

artigo 60.º-A, nomeadamente para 

especificar os elementos das taxas 

diferenciadas de utilização da 

infra-estrutura, desde que daí não resulte 

distorção da concorrência no sector do 

transporte ferroviário ou com o transporte 

rodoviário em detrimento do transporte 

ferroviário. 

As taxas de utilização da infra-estrutura 

podem ser modificadas para ter em conta o 

custo dos outros efeitos ambientais 

provocados pela exploração da composição 

não referidos no anexo VIII, ponto 2. 

Qualquer  modificação deste tipo, 

susceptível de assegurar a internalização 

dos custos externos da poluição 

atmosférica decorrente da exploração do 

serviço ferroviário, deve ser diferenciada 

em função da magnitude do efeito causado. 

As taxas de utilização da infra-estrutura 

podem ser modificadas para ter em conta o 

custo dos outros efeitos ambientais 

provocados pela exploração da composição 

não referidos no anexo VIII, ponto 2. 

Qualquer  modificação deste tipo, 

susceptível de assegurar a internalização 

dos custos externos da poluição 

atmosférica decorrente da exploração do 

serviço ferroviário, deve ser diferenciada 

em função da magnitude do efeito causado. 

No entanto, a tarifação dos  outros  custos 

ambientais que implique um aumento do 

montante global das receitas realizadas 

pelo gestor da infra-estrutura só é 

permitida se autorizada pela legislação da 

União para o  transporte  rodoviário de 

mercadorias. Se a  legislação da União não 

autorizar a  tarifação desses  custos 

ambientais no transporte rodoviário de 

mercadorias, esta modificação não deve ter 

repercussões nas receitas do gestor da 

infra-estrutura.  

No entanto, a tarifação dos outros  custos 

ambientais que implique um aumento do 

montante global das receitas realizadas 

pelo gestor da infra-estrutura só é 

permitida se aplicada pela legislação da 

União para o  transporte rodoviário de 

mercadorias. Se a  legislação da União não 

autorizar a  tarifação desses  custos 

ambientais no transporte rodoviário de 

mercadorias, esta modificação não deve ter 

repercussões nas receitas do gestor da 

infra-estrutura.  

Se da  tarifação dos custos ambientais 

resultar um aumento da receita, compete 

aos EstadosMembros decidir da afectação 

das receitas suplementares. As autoridades 

competentes devem conservar as 

informações necessárias para assegurar a 

possibilidade de rastrear a origem da 

tarifação dos custos ambientais e a 

utilização que lhe é dada. Os 

EstadosMembros devem comunicar 

regularmente essas informações à 

Comissão. 

Se da tarifação dos custos ambientais 

resultar um aumento da receita, compete 

aos EstadosMembros decidir da afectação 

das receitas suplementares em benefício 

dos sistemas de transporte. As autoridades 

competentes devem conservar as 

informações necessárias para assegurar a 

possibilidade de rastrear a origem da 

tarifação dos custos ambientais e a 

utilização que lhe é dada. Os 

EstadosMembros devem comunicar 

regularmente essas informações à 
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Comissão. 

6. Para evitar flutuações desproporcionadas 

indesejáveis, as taxas referidas nos n.ºs 3, 

4, e 5 podem ser niveladas por um valor 

médio, calculado com base num leque 

razoável de serviços ferroviários e de 

períodos de tempo. No entanto, a 

importância relativa da taxa de utilização 

da infra-estrutura deve estar relacionada 

com os custos imputáveis aos serviços. 

6. Para evitar flutuações desproporcionadas 

indesejáveis, as taxas referidas nos n.ºs 3, 

4, e 5 podem ser niveladas por um valor 

médio, calculado com base num leque 

razoável de serviços ferroviários e de 

períodos de tempo. No entanto, a 

importância relativa da taxa de utilização 

da infra-estrutura deve estar relacionada 

com os custos imputáveis aos serviços. 

7. A prestação dos serviços referidos no 

anexo III, ponto 2, não é abrangida pelo 

presente artigo. Em qualquer caso, a taxa 

cobrada por tais serviços não deve ser 

superior ao custo da sua prestação, 

acrescido de um lucro razoável. 

7. A prestação dos serviços referidos no 

anexo III, ponto 2, não é abrangida pelo 

presente artigo. Em qualquer caso, a taxa 

cobrada por tais serviços não deve ser 

superior ao custo da sua prestação, 

acrescido de um lucro razoável. 

8. Quando os serviços enumerados no 

anexo III, pontos 3 e 4, sob a designação de 

«adicionais» e «auxiliares», apenas sejam 

oferecidos por um único prestador, a taxa 

cobrada pelo serviço não deve exceder  o 

custo da sua prestação, acrescido de um 

lucro razoável. 

8. Quando os serviços enumerados no 

anexo III, pontos 3 e 4, sob a designação de 

«adicionais» e «auxiliares», apenas sejam 

oferecidos por um único prestador, a taxa 

cobrada pelo serviço não deve exceder  o 

custo da sua prestação, acrescido de um 

lucro razoável. 

9. Podem ser aplicadas taxas a título da 

utilização de capacidade para a 

manutenção da infra-estrutura. Essas taxas 

não devem exceder a perda líquida de 

receitas suportada pelo gestor da infra-

estrutura em resultado das operações de 

manutenção. 

9. Podem ser aplicadas taxas a título da 

utilização de capacidade para a 

manutenção da infra-estrutura. Essas taxas 

não devem exceder a perda líquida de 

receitas suportada pelo gestor da 

infra-estrutura em resultado das operações 

de manutenção. 

10. O operador da instalação que presta os 

serviços referidos no anexo III, pontos 2, 3 

e 4, deve fornecer ao gestor da infra-

estrutura as informações relativas às taxas 

a incluir nas especificações da rede em 

conformidade com o artigo 27.º.  

10. O operador da instalação que presta os 

serviços referidos no anexo III, pontos 2, 3 

e 4, deve fornecer ao gestor da 

infra-estrutura as informações relativas às 

taxas a incluir nas especificações da rede 

em conformidade com o artigo 27.º.  

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

 


