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Alteração 343
Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5. [...] Suprimido

Or. de

Justificação

A obrigação de ceder o material circulante ao novo operador constitui uma expropriação 
que, em virtude da sua não proporcionalidade, viola os direitos básicos da UE. A obrigação 
de as autoridades aceitarem as garantias correspondentes conduz a uma oneração 
inaceitável das finanças públicas.

Alteração 344
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5) [...] Suprimido

Or. hu

Justificação

A disposição iria transferir o risco inerente nos retornos a longo prazo do e o financiamento 
de material circulante com a transferência do risco financeiro dos operadores do mercado 
para a autoridade que faz a encomenda. A proposta não apoia o modelo de organização 
empresarial para a prestação de serviço integrado de transporte de passageiros, o que 
constitui uma solução mais onerosa tanto para as autoridades responsáveis pela prestação 
do serviço como para os passageiros.
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Alteração 345
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam, no respeito 
das regras em matéria de auxílios estatais, 
as medidas necessárias para assegurar um 
acesso efetivo e não discriminatório, por 
parte dos operadores que desejem prestar 
serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público, a material circulante 
ferroviário adequado para a prestação de 
tais serviços.

As autoridades competentes tomam as 
medidas necessárias para permitir um 
acesso efetivo e não discriminatório, por 
parte dos operadores que desejem prestar 
serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público no território sob a sua 
jurisdição, a material circulante ferroviário 
adequado para a prestação de tais serviços.

Or. fr

Justificação

Cabe às autoridades competentes e não aos Estados-Membros organizar o acesso dos 
operadores de serviço público ao material circulante. O Regulamento (CE) n.º 1370/2007 
constitui uma lex specialis em matéria de auxílios estatais que permite, para os serviços 
públicos de transporte de passageiros, a derrogação das regras gerais aplicadas aos auxílios 
estatais.

Alteração 346
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam, no respeito 
das regras em matéria de auxílios estatais, 

Os Estados-Membros tomam, no respeito 
das regras em matéria de auxílios estatais, 
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as medidas necessárias para assegurar um 
acesso efetivo e não discriminatório, por 
parte dos operadores que desejem prestar 
serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público, a material circulante 
ferroviário adequado para a prestação de 
tais serviços.

as medidas necessárias para assegurar a 
equidade nas condições de concorrência e 
um acesso não discriminatório, por parte 
dos operadores que desejem prestar 
serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público, a material circulante 
ferroviário adequado para a prestação de 
tais serviços.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não devem substituir as empresas que garantem o aluguer de material 
circulante nem interferir no mercado de material circulante, mas sim estabelecer condições 
comuns para a homologação do material circulante a nível da UE, a fim de criar um 
mercado europeu funcional para este tipo de veículos e produtos derivados de aluguer.

Alteração 347
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam, no 
respeito das regras em matéria de auxílios 
estatais, as medidas necessárias para 
assegurar um acesso efetivo e não 
discriminatório, por parte dos operadores 
que desejem prestar serviços públicos de 
transporte ferroviário de passageiros no 
âmbito de contratos de serviço público, a 
material circulante ferroviário adequado 
para a prestação de tais serviços.

1. Os Estados-Membros tomam, no 
respeito das regras em matéria de auxílios 
estatais, as medidas necessárias para 
assegurar condições de acesso efetivo e 
não discriminatório, por parte dos 
operadores que desejem prestar serviços 
públicos de transporte ferroviário de 
passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público, a material circulante 
ferroviário adequado para a prestação de 
tais serviços.

Or. en
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Justificação

A aplicação desta disposição deve ter como consequência a equidade no acesso ao material 
circulante. A omissão da palavra «condições» potencia o risco de criar uma disposição legal 
inutilizável (e ilógica).

Alteração 348
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam, no 
respeito das regras em matéria de auxílios 
estatais, as medidas necessárias para 
assegurar um acesso efetivo e não 
discriminatório, por parte dos operadores 
que desejem prestar serviços públicos de 
transporte ferroviário de passageiros no 
âmbito de contratos de serviço público, a 
material circulante ferroviário adequado 
para a prestação de tais serviços.

1. Os Estados-Membros tomam, no 
respeito das regras em matéria de auxílios 
estatais, as medidas necessárias para 
assegurar condições de acesso efetivo e 
não discriminatório, por parte dos 
operadores que desejem prestar serviços 
públicos de transporte ferroviário de 
passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público, a material circulante 
ferroviário adequado para a prestação de 
tais serviços.

Or. en

Alteração 349
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam, no 
respeito das regras em matéria de auxílios 
estatais, as medidas necessárias para 
assegurar um acesso efetivo e não 

1. Os Estados-Membros tomam, no 
respeito das regras em matéria de auxílios 
estatais, as medidas necessárias para 
assegurar condições de acesso efetivo e 
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discriminatório, por parte dos operadores 
que desejem prestar serviços públicos de 
transporte ferroviário de passageiros no 
âmbito de contratos de serviço público, a 
material circulante ferroviário adequado 
para a prestação de tais serviços.

não discriminatório, por parte dos 
operadores que desejem prestar serviços 
públicos de transporte ferroviário de 
passageiros, com exceção de outros 
sistemas guiados, como os metropolitanos 
e os metropolitanos ligeiros de superfície, 
no âmbito de contratos de serviço público, 
a material circulante ferroviário adequado 
para a prestação de tais serviços, com 
exceção de outros sistemas guiados, como 
os metropolitanos e os metropolitanos 
ligeiros de superfície.

Or. en

Justificação

Alteração que dispensa explicações, sublinhando o facto de a disposição tratar das condições 
de acesso e não se referir a metropolitanos e metropolitanos ligeiros de superfície.

Alteração 350
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam, no respeito 
das regras em matéria de auxílios estatais, 
as medidas necessárias para assegurar um 
acesso efetivo e não discriminatório, por 
parte dos operadores que desejem prestar 
serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público, a material circulante 
ferroviário adequado para a prestação de 
tais serviços.

Os Estados-Membros podem, no respeito 
das regras em matéria de auxílios estatais, 
tomar as medidas necessárias para 
assegurar um acesso efetivo e não 
discriminatório, por parte dos operadores 
que desejem prestar serviços públicos de 
transporte ferroviário de passageiros no 
âmbito de contratos de serviço público, a 
material circulante ferroviário adequado 
para a prestação de tais serviços.

Or. de
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Justificação

A obrigatoriedade de aceitação do «risco relativo ao valor residual» do material circulante 
necessário pelas autoridades competentes implica para as mesmas graves consequências 
orçamentais e é desproporcionada. Essa decisão deve ser deixada ao critério de cada 
responsável pelo transporte ferroviário de passageiros.

Alteração 351
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam, no respeito 
das regras em matéria de auxílios estatais, 
as medidas necessárias para assegurar um 
acesso efetivo e não discriminatório, por 
parte dos operadores que desejem prestar 
serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público, a material circulante 
ferroviário adequado para a prestação de 
tais serviços.

As autoridades competentes tomam as 
medidas necessárias para assegurar um 
acesso efetivo e não discriminatório, por 
parte dos operadores que desejem prestar 
serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros no âmbito de contratos de 
serviço público, a material circulante 
ferroviário adequado para a prestação de 
tais serviços.

Or. fr

Alteração 352
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 

2. Estas medidas podem implicar o 
financiamento total ou parcial do material 
circulante pela autoridade competente, o 
compromisso por parte da autoridade 
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comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

competente de suportar o risco referente 
ao seu valor residual ou o recurso aos 
serviços de uma empresa que assegure o 
aluguer de material circulante. 

Sempre que a autoridade competente 
decida adquirir ela própria o material 
circulante utilizado na execução do 
contrato de serviço público, deve 
disponibilizá-lo ao operador de serviço 
público selecionado. O contrato de serviço 
público deve definir as condições, 
nomeadamente as condições financeiras, 
dessa disponibilização. 
Sempre que a autoridade competente 
decida conceder ao operador um 
financiamento total ou parcial do material 
circulante no âmbito do contrato de 
serviço público, a compensação deve ser 
calculada em conformidade com as 
modalidades previstas no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea b), no artigo 6.º e, se aplicável, no 
Anexo. No termo do referido contrato, a 
autoridade competente dispõe da 
possibilidade de tomar a cargo o material 
circulante pelo valor residual da parte que 
não tenha financiado.

Or. fr

Justificação

As modalidades de acesso dos operadores de serviço público ferroviário ao material 
circulante devem ser especificadas. A decisão de aplicar um dispositivo que permita o acesso 
ao material circulante deve ser da exclusiva competência das autoridades competentes. Estas 
devem dispor de margem de manobra de suficiente para aplicar o dispositivo que se revele 
mais adaptado às circunstâncias.
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Alteração 353
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

Caso não existam, no mercado da UE, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não devem substituir as empresas que garantem o aluguer de material 
circulante nem interferir no mercado de material circulante, mas sim estabelecer condições 
comuns para a homologação do material circulante a nível da UE, a fim de criar um 
mercado europeu funcional para este tipo de veículos e produtos derivados de aluguer.

Alteração 354
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais.

Or. en

Justificação

Deste modo, o artigo pode ser aplicado não só aos concursos públicos mas também aos 
contratos adjudicados por ajuste direto.

Alteração 355
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 

Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros podem garantir que o 
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referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

risco referente ao valor residual do material 
circulante seja suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

Or. de

Justificação

A obrigatoriedade de aceitação do «risco relativo ao valor residual» do material circulante 
necessário pelas autoridades competentes implica para as mesmas graves consequências 
orçamentais e é desproporcionada. Essa decisão deve ser deixada ao critério de cada 
responsável pelo transporte ferroviário de passageiros.

Alteração 356
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

Caso não exista, no mercado em causa, 
uma proposta de aluguer de material 
circulante ao abrigo das condições 
estipuladas no n.º 1, as autoridades 
competentes garantem que o risco referente 
ao valor residual do material circulante é 
suportado pela autoridade competente.
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Or. fr

Alteração 357
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

Os Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

Or. fr

Justificação

A existência ou não de empresas que garantam o aluguer não pode ser considerada uma 
garantia suficiente (muito menos quando constitui a única garantia) de boas condições de 
acesso ao material circulante. É, ainda assim, necessário assegurar que as condições de 
acesso ao material circulante sejam iguais para todas as empresas ferroviárias, a fim de 
evitar que essas condições constituam entraves à entrada no mercado.

Alteração 358
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
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Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, quando os 
operadores que queiram e possam 
participar nos concursos relativos a 
contratos de serviço público o solicitem 
para viabilizar a sua participação.

Caso não existam, no mercado em causa, 
empresas que assegurem o aluguer de 
material circulante a que se refere o n.º 1, 
em condições não discriminatórias e 
comercialmente viáveis, a todos os 
operadores de transporte público 
ferroviário de passageiros em causa, os 
Estados-Membros garantem que o risco 
referente ao valor residual do material 
circulante é suportado pela autoridade 
competente, no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais.

Or. en

Alteração 359
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A autoridade competente pode cumprir o 
requisito previsto no primeiro parágrafo 
de uma das seguintes formas:

Suprimido

(a) adquirindo ela própria o material 
circulante utilizado na execução do 
contrato de serviço público com vista a 
disponibilizá-lo ao operador de serviço 
público selecionado, a preços de mercado 
ou no âmbito do contrato de serviço 
público, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea b), do artigo 6.º e, se aplicável, do 
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anexo,
(b) fornecendo uma garantia para o 
financiamento do material circulante 
utilizado na execução do contrato de 
serviço público a preços de mercado ou no 
âmbito do contrato de serviço público, nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do 
artigo 6.º e, se aplicável, do anexo. Essa 
garantia pode cobrir o risco relativo ao 
valor residual, respeitando 
simultaneamente as regras em matéria de 
auxílios estatais, quando aplicáveis,
(c) comprometendo-se no contrato de 
serviço público a tomar a cargo o material 
circulante no termo do contrato, a preços 
de mercado.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não devem substituir as empresas que garantem o aluguer de material 
circulante nem interferir no mercado de material circulante, mas sim estabelecer condições 
comuns para a homologação do material circulante a nível da UE, a fim de criar um 
mercado europeu funcional para este tipo de veículos e produtos derivados de aluguer.

Alteração 360
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A autoridade competente pode cumprir o 
requisito previsto no primeiro parágrafo 
de uma das seguintes formas:

Suprimido

(a) adquirindo ela própria o material 
circulante utilizado na execução do 
contrato de serviço público com vista a 
disponibilizá-lo ao operador de serviço 
público selecionado, a preços de mercado 
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ou no âmbito do contrato de serviço 
público, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea b), do artigo 6.º e, se aplicável, do 
anexo,
(b) fornecendo uma garantia para o 
financiamento do material circulante 
utilizado na execução do contrato de 
serviço público a preços de mercado ou no 
âmbito do contrato de serviço público, nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do 
artigo 6.º e, se aplicável, do anexo. Essa 
garantia pode cobrir o risco relativo ao 
valor residual, respeitando 
simultaneamente as regras em matéria de 
auxílios estatais, quando aplicáveis,
(c) comprometendo-se no contrato de 
serviço público a tomar a cargo o material 
circulante no termo do contrato, a preços 
de mercado.

Or. en

Justificação

As três opções propostas garantem que nem os novos operadores no mercado nem os 
candidatos excluídos assumem o risco e que este é suportado pelo setor público, ou obrigam 
as empresas ferroviárias a entregar o seu material circulante. Além disso, não é apresentada 
qualquer disposição relativamente à responsabilidade pela assistência e manutenção, pelo 
que terá de ser a autoridade competente a suportar também esses custos.

Alteração 361
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode cumprir o 
requisito previsto no primeiro parágrafo 
de uma das seguintes formas:

Se a autoridade competente decidir 
assumir o risco referente ao valor residual 
do material circulante, pode fazê-lo de 
uma das seguintes formas:
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Or. fr

Justificação

As modalidades de acesso dos operadores de serviço público ferroviário ao material 
circulante devem ser especificadas. A decisão de aplicar um dispositivo que permita o acesso 
ao material circulante deve ser da exclusiva competência das autoridades competentes. Estas 
devem dispor de margem de manobra de suficiente para aplicar o dispositivo que se revele 
mais adaptado às circunstâncias.

Alteração 362
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode cumprir o 
requisito previsto no primeiro parágrafo de 
uma das seguintes formas:

A autoridade competente pode cumprir o 
requisito previsto no primeiro parágrafo de 
várias formas no sentido de favorecer as 
economias de escala, designadamente:

Or. fr

Justificação

As formas de aquisição do material devem favorecer as economias de escala.

Alteração 363
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 1 - ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode cumprir o 
requisito previsto no primeiro parágrafo de 

A autoridade competente pode cumprir o 
requisito previsto no primeiro parágrafo, 
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uma das seguintes formas: por exemplo, uma das formas indicadas na 
lista não exaustiva que se segue:

Or. bg
Justificação

Não deve ser aplicada qualquer restrição ao livre arbítrio da autoridade competente de 
selecionar a forma mais apropriada de assegurar o acesso eficaz e não discriminatório ao 
material circulante adequado.

Alteração 364
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) adquirindo ela própria o material 
circulante utilizado na execução do 
contrato de serviço público com vista a 
disponibilizá-lo ao operador de serviço 
público selecionado, a preços de mercado 
ou no âmbito do contrato de serviço 
público, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea b), do artigo 6.º e, se aplicável, do 
anexo;

Suprimido

Or. fr

Justificação

As modalidades de acesso dos operadores de serviço público ferroviário ao material 
circulante devem ser especificadas. A decisão de aplicar um dispositivo que permita o acesso 
ao material circulante deve ser da exclusiva competência das autoridades competentes. Estas 
devem dispor de margem de manobra de suficiente para aplicar o dispositivo que se revele 
mais adaptado às circunstâncias.

Alteração 365
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) adquirindo ela própria o material 
circulante utilizado na execução do 
contrato de serviço público com vista a 
disponibilizá-lo ao operador de serviço 
público selecionado, a preços de mercado 
ou no âmbito do contrato de serviço 
público, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea b), do artigo 6.º e, se aplicável, do 
anexo,

(a) adquirindo ela própria a preços de 
mercado o material circulante utilizado na 
execução do contrato de serviço público 
com vista a disponibilizá-lo ao operador de 
serviço público selecionado, a preços de 
mercado ou no âmbito do contrato de 
serviço público, nos termos do artigo 4.º, 
n.º 1, alínea b), do artigo 6.º e, se aplicável, 
do anexo,

Or. en

Justificação

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In 
this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into 
the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant 
shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public 
service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in 
terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall 
not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The 
competent authority should also be able to determine the viability of the support measures 
chosen before the execution of the new PSO contract.Market price should be the basis of this 
cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Alteração 366
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) adquirindo ela própria o material 
circulante utilizado na execução do 
contrato de serviço público com vista a 
disponibilizá-lo ao operador de serviço 
público selecionado, a preços de mercado 
ou no âmbito do contrato de serviço 
público, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 

(a) adquirindo ela própria a preços de 
mercado o material circulante utilizado na 
execução do contrato de serviço público 
com vista a disponibilizá-lo ao operador de 
serviço público selecionado, a preços de 
mercado ou no âmbito do contrato de 
serviço público, nos termos do artigo 4.º, 
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alínea b), do artigo 6.º e, se aplicável, do 
anexo,

n.º 1, alínea b), do artigo 6.º e, se aplicável, 
do anexo,

Or. en

Alteração 367
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 -A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) fornecendo uma garantia para o 
financiamento do material circulante 
utilizado na execução do contrato de 
serviço público a preços de mercado ou no 
âmbito do contrato de serviço público, nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do 
artigo 6.º e, se aplicável, do anexo. Essa 
garantia pode cobrir o risco relativo ao 
valor residual, respeitando 
simultaneamente as regras em matéria de 
auxílios estatais, quando aplicáveis,

(b) fornecendo uma garantia para o 
financiamento do material circulante 
utilizado na execução do contrato de 
serviço público a preços de mercado ou no 
âmbito do contrato de serviço público, nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do 
artigo 6.º e, se aplicável, do anexo. Essa 
garantia deve ser igualmente aplicada 
para apoiar o financiamento da reparação 
de material circulante usado, podendo 
cobrir o risco relativo ao valor residual, 
respeitando simultaneamente as regras em 
matéria de auxílios estatais, quando 
aplicáveis,

Or. en

Justificação

A principal preocupação é garantir a equidade e eliminar barreiras no acesso ao material 
circulante. Neste contexto, é importante que estas medidas de apoio não sejam tidas em 
consideração em termos do mecanismo de adjudicação. O acesso a material circulante usado 
pode atrair mais concorrentes e revelar-se crucial em alguns Estados-Membros com poucos 
fundos disponíveis para obrigações de serviço público e onde a subcompensação constitui já 
um problema.

Alteração 368
Gilles Pargneaux
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 -A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) comprometendo-se no contrato de 
serviço público a tomar a cargo o material 
circulante no termo do contrato, a preços 
de mercado.

(c) comprometendo-se no contrato de 
serviço público a tomar a cargo o material 
circulante no termo do contrato, pelo seu 
valor residual.

Or. fr

Justificação

As modalidades de acesso dos operadores de serviço público ferroviário ao material 
circulante devem ser especificadas. A decisão de aplicar um dispositivo que permita o acesso 
ao material circulante deve ser da exclusiva competência das autoridades competentes. Estas 
devem dispor de margem de manobra de suficiente para aplicar o dispositivo que se revele 
mais adaptado às circunstâncias.

Alteração 369
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) comprometendo-se no contrato de 
serviço público a tomar a cargo o material 
circulante no termo do contrato, a preços 
de mercado.

(c) comprometendo-se no contrato de 
serviço público a tomar a cargo o material 
circulante no termo do contrato, a preços 
de mercado. Antes de este compromisso 
ser confirmado é necessária uma 
autorização por escrito do operador 
histórico proprietário.

Or. en
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Alteração 370
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5 -A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) instituindo projetos de cooperação 
com as autoridades locais a nível local, a 
fim de dispor de um conjunto mais 
significativo de material circulante;

Or. fr

Justificação

Introdução de novas modalidades de aquisição do material, a fim de favorecer as economias 
de escala.

Alteração 371
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) garantindo que todos os operadores 
em causa dispõem de condições efetivas, 
não discriminatórias e comercialmente 
viáveis de aluguer de material circulante 
para a operação de serviço público em 
causa;

Or. en

Alteração 372
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) garantindo que todos os operadores 
em causa dispõem de condições efetivas, 
não discriminatórias e comercialmente 
viáveis de aluguer de material circulante 
para a operação de serviço público em 
causa;

Or. en

Justificação

A principal preocupação é garantir a equidade e eliminar barreiras no acesso ao material 
circulante. Neste contexto, é importante que estas medidas de apoio não sejam tidas em 
consideração em termos do mecanismo de adjudicação.

Alteração 373
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A) (novo) – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) solicitando uma contribuição do 
respetivo Estado-Membro, no sentido de 
complementar uma das modalidades de 
cobertura do valor residual do material 
circulante.

Or. fr

Justificação

Introdução de novas modalidades de aquisição do material, a fim de permitir um 
financiamento mais vantajoso.
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Alteração 374
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos casos referidos nas alíneas b) e c), a 
autoridade competente terá o direito de 
exigir ao operador de serviço público que, 
no termo da duração do contrato de 
serviço público, transfira o material 
circulante para o operador a quem seja 
adjudicado o novo contrato. A autoridade 
competente pode obrigar o novo operador 
de transporte público a tomar o material 
circulante a cargo. A transferência deve 
ser efetuada a taxas de mercado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não devem substituir as empresas que garantem o aluguer de material 
circulante nem interferir no mercado de material circulante, mas sim estabelecer condições 
comuns para a homologação do material circulante a nível da UE, a fim de criar um 
mercado europeu funcional para este tipo de veículos e produtos derivados de aluguer.

Alteração 375
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos casos referidos nas alíneas b) e c), a 
autoridade competente terá o direito de 
exigir ao operador de serviço público que, 

Se a autoridade competente decidir 
assumir o risco referente ao valor residual 
do material circulante, terá o direito de 
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no termo da duração do contrato de serviço 
público, transfira o material circulante para 
o operador a quem seja adjudicado o novo 
contrato. A autoridade competente pode 
obrigar o novo operador de transporte 
público a tomar o material circulante a 
cargo. A transferência deve ser efetuada a 
taxas de mercado.

exigir ao operador de serviço público que, 
no termo da duração do contrato de serviço 
público, transfira o material circulante para 
o operador a quem seja adjudicado o novo 
contrato.

A autoridade competente pode obrigar o 
novo operador de transporte público a 
tomar o material circulante a cargo. As 
condições financeiras da tomada a cargo 
do material circulante pelo novo operador 
devem ser definidas no âmbito do contrato 
de serviço público, nos termos do artigo 
4.º, n.º 1, alínea b), do artigo 6.º e, se 
aplicável, do anexo.

Or. fr

Justificação

As modalidades de acesso dos operadores de serviço público ferroviário ao material 
circulante devem ser especificadas. A decisão de aplicar um dispositivo que permita o acesso 
ao material circulante deve ser da exclusiva competência das autoridades competentes. Estas 
devem dispor de margem de manobra de suficiente para aplicar o dispositivo que se revele 
mais adaptado às circunstâncias.

Alteração 376
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos casos referidos nas alíneas b) e c), a 
autoridade competente terá o direito de 
exigir ao operador de serviço público que, 
no termo da duração do contrato de serviço 
público, transfira o material circulante para 
o operador a quem seja adjudicado o novo 
contrato. A autoridade competente pode 

A autoridade competente pode solicitar ao 
operador de serviço público, por meio de 
uma autorização prévia por escrito antes 
da confirmação do compromisso, que, no 
termo da duração do contrato de serviço 
público, transfira o material circulante para 
o operador a quem seja adjudicado o novo 
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obrigar o novo operador de transporte 
público a tomar o material circulante a 
cargo. A transferência deve ser efetuada a 
taxas de mercado.

contrato. A autoridade competente pode 
obrigar o novo operador de transporte 
público a utilizar o material circulante 
tomado a cargo. A transferência deve ser 
efetuada ao valor de mercado.

Or. en

Justificação

A transferência do material circulante do operador histórico proprietário no termo do seu 
contrato de serviço público pode ser solicitada pela autoridade competente e só pode ter 
lugar com a sua autorização por escrito. O preço a pagar pelo novo proprietário não pode 
ser inferior ao valor residual contabilístico após amortização.

Alteração 377
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o material circulante for transferido 
para um novo operador de transporte 
público, a autoridade competente deve 
facultar, nos documentos relativos ao 
concurso, informações pormenorizadas 
sobre o custo de manutenção do material 
circulante e o seu estado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não devem substituir as empresas que garantem o aluguer de material 
circulante nem interferir no mercado de material circulante, mas sim estabelecer condições 
comuns para a homologação do material circulante a nível da UE, a fim de criar um 
mercado europeu funcional para este tipo de veículos e produtos derivados de aluguer.
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Alteração 378
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o material circulante for transferido 
para um novo operador de transporte 
público, a autoridade competente deve 
facultar, nos documentos relativos ao 
concurso, informações pormenorizadas 
sobre o custo de manutenção do material 
circulante e o seu estado.

3. Se o material circulante for transferido 
para um novo operador de transporte 
público, a autoridade competente deve 
facultar, nos documentos relativos ao 
concurso, informações sobre o custo de 
manutenção do material circulante e o seu 
estado.

Or. fr

Justificação

A apreciação pela autoridade competente do caráter «pormenorizado» das informações 
fornecidas é uma questão sensível, sobretudo quando a mesma não detém o controlo direto 
dessas informações. Parece, portanto, preferível recorrer a noções factuais.

Alteração 379
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade competente pode 
excluir da participação nos concursos os 
operadores de países terceiros, caso esses 
países não abram os seus procedimentos 
de concurso ou não concedam às 
empresas dos Estados-Membros da União 
um acesso efetivo aos seus mercados. 

Or. fr
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Justificação

A introdução de um princípio de reciprocidade perante países terceiros poderia permitir às 
autoridades competentes excluir dos procedimentos de concurso os operadores de Estados 
não pertencentes à União Europeia que não abram os seus mercados aos operadores dos 
Estados-Membros.

Alteração 380
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adotar até [18 meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] medidas que 
especifiquem o procedimento a seguir 
para efeitos da aplicação dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo. Esses atos de execução 
são adotados nos termos do procedimento 
de exame a que se refere o artigo 9.º- A, 
n.º 2.

Suprimido

Or. fr

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1370/2007 constitui uma lex specialis em matéria de auxílios 
estatais que permite, para os serviços públicos de transporte de passageiros, a derrogação 
das regras gerais aplicadas aos auxílios estatais. A aplicação do dispositivo proposto nas 
alterações 21 a 23 não requer a adoção prévia de atos de execução. Não há, portanto, 
motivos para recorrer à adoção de medidas pela Comissão.

Alteração 381
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adotar até [18 meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] medidas que 
especifiquem o procedimento a seguir 
para efeitos da aplicação dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 9.º-A, n.º 2».

Suprimido

Or. en

Alteração 382
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adotar até [18 meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] medidas que 
especifiquem o procedimento a seguir 
para efeitos da aplicação dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 9.º-A, n.º 2».

Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não devem substituir as empresas que garantem o aluguer de material 
circulante nem interferir no mercado de material circulante, mas sim estabelecer condições 
comuns para a homologação do material circulante a nível da UE, a fim de criar um 
mercado europeu funcional para este tipo de veículos e produtos derivados de aluguer.



PE519.535v01-00 30/57 AM\1003516PT.doc

PT

Alteração 383
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adotar até [18 meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] medidas que 
especifiquem o procedimento a seguir 
para efeitos da aplicação dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 9.º-A, n.º 2».

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é necessária uma implementação de medidas a nível europeu, uma vez que as condições 
variam de autoridade competente para autoridade competente.

Alteração 384
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 5-A (novo) – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adotar até [18 meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] medidas que 
especifiquem o procedimento a seguir 
para efeitos da aplicação dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo. Esses atos de execução 
são adotados nos termos do procedimento 
de exame a que se refere o artigo 9.º- A, 
n.º 2.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

Uma vez que, de acordo com o princípio de subsidiariedade, a autoridade competente detém 
em exclusivo o poder de decisão nesta matéria, não há motivos para a Comissão adotar 
medidas que especifiquem o procedimento a seguir.

Alteração 385
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer compensação ligada a uma 
regra geral ou a um contrato de serviço 
público deve obedecer ao disposto no 
artigo 4.º, independentemente das 
modalidades de adjudicação do contrato. 
Qualquer compensação, seja qual for a sua 
natureza, ligada a um contrato de serviço 
público não adjudicado ao abrigo do artigo 
5.º, n.º 3, ou ligada a uma regra geral deve 
obedecer, além disso, às disposições 
estabelecidas no anexo.

1. Qualquer compensação ligada a uma 
regra geral ou a um contrato de serviço 
público deve obedecer ao disposto no 
artigo 4.º, independentemente das 
modalidades de adjudicação do contrato. 
Qualquer compensação, seja qual for a sua 
natureza, ligada a um contrato de serviço 
público não adjudicado ao abrigo do artigo 
5.º ou ligada a uma regra geral deve 
obedecer, além disso, às disposições 
estabelecidas no anexo.

Or. fr

Alteração 386
Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. Qualquer compensação ligada a uma 
regra geral ou a um contrato de serviço 

«1. Qualquer compensação ligada a uma 
regra geral ou a um contrato de serviço 
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público deve obedecer ao disposto no 
artigo 4.º, independentemente das 
modalidades de adjudicação do contrato. 
Qualquer compensação, seja qual for a sua 
natureza, ligada a um contrato de serviço 
público não adjudicado ao abrigo do artigo 
5.º, n.º 3, ou ligada a uma regra geral deve 
obedecer, além disso, às disposições 
estabelecidas no anexo.

público deve obedecer ao disposto no 
artigo 4.º, independentemente das 
modalidades de adjudicação do contrato. 
Qualquer compensação, seja qual for a sua 
natureza, ligada a um contrato de serviço 
público adjudicado por ajuste direto em 
conformidade com o artigo 5.º, n.os 2, 4, 5 
ou 6, ou ligada a uma regra geral deve 
obedecer, além disso, às disposições 
estabelecidas no anexo.

Or. de

Justificação

Dada a falta de legibilidade da proposta da Comissão, retoma-se a versão em vigor do 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007. Fica, deste modo, garantida uma regra inequívoca.

Alteração 387
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade competente deve tornar 
público um relatório anual circunstanciado 
sobre as obrigações de serviço público da 
sua competência, a data de início e a 
duração dos contratos de serviço público, 
os operadores de serviço público 
selecionados e as compensações e os 
direitos exclusivos que lhes são concedidos 
como contrapartida. O relatório estabelece 
a distinção entre transporte por autocarro e 
por caminho-de-ferro, permite o controlo e 
a avaliação dos desempenhos, da qualidade 
e do financiamento da rede de transportes 
públicos e, se for caso disso, presta 
informações sobre a natureza e a extensão 
dos direitos exclusivos eventualmente 
concedidos. Os Estados-Membros 

1. Cada autoridade competente deve tornar 
público um relatório anual circunstanciado 
sobre as obrigações de serviço público da 
sua competência, a data de início e a 
duração dos contratos de serviço público, 
os operadores de serviço público 
selecionados e as compensações e os 
direitos exclusivos que lhes são concedidos 
como contrapartida. O relatório estabelece 
a distinção entre transporte por autocarro e 
por caminho-de-ferro, permite o controlo e 
a avaliação dos desempenhos, da qualidade 
e do financiamento da rede de transportes 
públicos e, se for caso disso, presta 
informações sobre a natureza e a extensão 
dos direitos exclusivos eventualmente 
concedidos. Os Estados-Membros podem 
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facilitam o acesso centralizado a esses 
relatórios, por exemplo através de um 
portal Web comum.

organizar um acesso centralizado a esses 
relatórios, por exemplo através de um 
portal Web comum.

Or. fr

Justificação

A facilitação de um «acesso centralizado» aos relatórios das autoridades competentes deve 
continuar a ser uma mera possibilidade para os Estados-Membros, uma vez que pode colocar 
dificuldades na prática, dada a multiplicidade de autoridades competentes e de contratos 
relativos a diversos modos de transporte.

Alteração 388
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade competente deve tornar 
público um relatório anual circunstanciado 
sobre as obrigações de serviço público da 
sua competência, a data de início e a 
duração dos contratos de serviço público, 
os operadores de serviço público 
selecionados e as compensações e os 
direitos exclusivos que lhes são concedidos 
como contrapartida. O relatório estabelece 
a distinção entre transporte por autocarro e 
por caminho-de-ferro, permite o controlo e 
a avaliação dos desempenhos, da qualidade 
e do financiamento da rede de transportes 
públicos e, se for caso disso, presta 
informações sobre a natureza e a extensão 
dos direitos exclusivos eventualmente 
concedidos. Os Estados-Membros facilitam 
o acesso centralizado a esses relatórios, por 
exemplo através de um portal Web comum.

1. Cada autoridade competente deve tornar 
público um relatório anual circunstanciado 
sobre as obrigações de serviço público da 
sua competência, a data de início e a 
duração dos contratos de serviço público, 
os operadores de serviço público 
selecionados e as compensações e os 
direitos exclusivos que lhes são concedidos 
como contrapartida. O relatório 
pormenoriza os resultados obtidos e 
define todos os indicadores relacionados 
com a atividade de oferta de transporte, 
nomeadamente a pontualidade, a 
fiabilidade, a higiene e a satisfação dos 
utentes, através de um inquérito público, e 
o nível mínimo de utilização da 
capacidade. O relatório estabelece a 
distinção entre transporte por autocarro e 
por caminho-de-ferro, permite o controlo e 
a avaliação dos desempenhos, da qualidade 
e do financiamento da rede de transportes 
públicos e, se for caso disso, presta 
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informações sobre a natureza e a extensão 
dos direitos exclusivos eventualmente 
concedidos. Os Estados-Membros facilitam 
o acesso centralizado a esses relatórios, por 
exemplo através de um portal Web comum.

Or. fr

Justificação

É conveniente pormenorizar nessa disposição a consecução dos objetivos previstos no 
quadro geral do plano de transporte sustentável.

Alteração 389
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 1 - ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O artigo 8.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

(a) O primeiro parágrafo do n.º 2 passa a 
ter a seguinte redação:
‘2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação 
de contratos de serviço público de 
transporte ferroviário, com exceção de 
outros sistemas guiados como os 
metropolitanos e os metropolitanos 
ligeiros de superfície, deve dar 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a partir de 3 de dezembro de 2019. 
Todos os contratos de serviço público 
relativos a outros sistemas guiados e ao 
transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 
2019, o mais tardar. Durante o período 
transitório que decorre até 3 de dezembro 
de 2019, os Estados-Membros devem 
tomar medidas para darem gradualmente 
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cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a fim de evitar anomalias 
estruturais graves, nomeadamente 
relacionadas com a capacidade de 
transporte.»
(b) É aditado o n.º 2-A com a seguinte 
redação:
«2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração. Contudo, não se 
prolongarão, em nenhuma circunstância, 
para além de 31 de dezembro de 2022».
(c) No n.º 3, a última frase do segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:
«Os contratos referidos na alínea d) 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração, desde que esta seja 
limitada e semelhante aos prazos 
especificados no artigo 4.º.»

Or. hu

Justificação

Surge uma situação que coloca em risco a segurança jurídica, se houver alteração da regra 
fundamental durante o período previsto para preparar a aplicação do regulamento. Nem os 
Estados-Membros, nem os operadores do mercado serão capazes de abordar tão 
rapidamente as questões conceptuais e alterações regulamentares que representam um 
caminho totalmente novo. A proposta visa introduzir, retroativamente, práticas 
regulamentares que irão prejudicar a prestação contínua de serviços que exigem uma 
preparação significativa em termos económicos, de rede e tecnológicos.

Alteração 390
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposta de regulamento
Artigo 1– ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8
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Texto da Comissão Alteração

8. O artigo 8.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

(a) O primeiro parágrafo do n.º 2 passa a 
ter a seguinte redação:
«2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação 
de contratos de serviço público de 
transporte ferroviário, com exceção de 
outros sistemas guiados como os 
metropolitanos e os metropolitanos 
ligeiros de superfície, deve dar 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a partir de 3 de dezembro de 2019. 
Todos os contratos de serviço público 
relativos a outros sistemas guiados e ao 
transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 
2019, o mais tardar. Durante o período 
transitório que decorre até 3 de dezembro 
de 2019, os Estados-Membros devem 
tomar medidas para darem gradualmente 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a fim de evitar anomalias 
estruturais graves, nomeadamente 
relacionadas com a capacidade de 
transporte.»
(b) É aditado o n.º 2-A com a seguinte 
redação:
«2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração. Contudo, não se 
prolongarão, em nenhuma circunstância, 
para além de 31 de dezembro de 2022».
(c) No n.º 3, a última frase do segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:
«Os contratos referidos na alínea d) 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração, desde que esta seja 
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limitada e semelhante aos prazos 
especificados no artigo 4.º.»

Or. de

Justificação

A alteração da disposição transitória do artigo 8.º não é necessária nem desejável, uma vez 
que os operadores elaboram os seus planos com base no prazo atualmente em vigor. Deveria, 
além disso, ser aplicado um prazo transitório comum para todos os tipos de adjudicação.

Alteração 391
Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

 -2. O artigo 5.º, à exceção do n.º 3, é 
aplicável a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa recuperar a possibilidade de as autoridades competentes decidirem por si 
próprias ajustar ou não diretamente a adjudicação de um contrato de serviço público.

Alteração 392
Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

(a) O primeiro parágrafo do n.º 2 passa a 
ter a seguinte redação: 

Suprimido

«2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação 
de contratos de serviço público de 
transporte ferroviário, com exceção de 
outros sistemas guiados como os 
metropolitanos e os metropolitanos 
ligeiros de superfície, deve dar 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a partir de 3 de dezembro de 2019. 
Todos os contratos de serviço público 
relativos a outros sistemas guiados e ao 
transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 
2019, o mais tardar. Durante o período 
transitório que decorre até 3 de dezembro 
de 2019, os Estados-Membros devem 
tomar medidas para darem gradualmente 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a fim de evitar anomalias 
estruturais graves, nomeadamente 
relacionadas com a capacidade de 
transporte.»

Or. de

Justificação

É óbvio que os prazos transitórios são demasiado curtos e a sua extensão a todos os sistemas 
guiados revela-se excessivamente abrangente.

Alteração 393
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

'2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte 
ferroviário, com exceção de outros 
sistemas guiados como os metropolitanos e 
os metropolitanos ligeiros de superfície, 
deve dar cumprimento ao disposto no 
artigo 5.º, n.º 3, a partir de 3 de dezembro 
de 2019. Todos os contratos de serviço 
público relativos a outros sistemas guiados 
e ao transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o artigo 
5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 2019, o 
mais tardar. Durante o período transitório 
que decorre até 3 de dezembro de 2019, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para darem gradualmente cumprimento ao 
disposto no artigo 5.º, n.º 3, a fim de evitar 
anomalias estruturais graves, 
nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.»

'2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte 
ferroviário, com exceção de outros 
sistemas guiados como os metropolitanos, 
os metropolitanos ligeiros de superfície e 
os sistemas de elétrico-comboio, deve dar 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º a 
partir de 3 de dezembro de 2019. Todos os 
contratos de serviço público relativos a 
outros sistemas guiados e ao transporte 
rodoviário devem ter sido adjudicados em 
conformidade com o artigo 5.º até 3 de 
dezembro de 2019, o mais tardar. Durante 
o período transitório que decorre até 3 de 
dezembro de 2019, os Estados-Membros 
devem tomar medidas para darem 
gradualmente cumprimento ao disposto no 
artigo 5.º, a fim de evitar anomalias 
estruturais graves, nomeadamente 
relacionadas com a capacidade de 
transporte.»

Or. en

Justificação

O n.º 3 do artigo 5.º deve ser suprimido, uma vez que o período transitório deve também ser 
aplicado à chamada adjudicação in-house de obrigações de serviço publico.

Alteração 394
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte 
ferroviário, com exceção de outros 

2. Sem prejuízo do n.º 3:
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sistemas guiados como os metropolitanos e 
os metropolitanos ligeiros de superfície, 
deve dar cumprimento ao disposto no 
artigo 5.º, n.º 3, a partir de 3 de dezembro 
de 2019. Todos os contratos de serviço 
público relativos a outros sistemas guiados 
e ao transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o artigo 
5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 2019, o 
mais tardar. Durante o período transitório 
que decorre até 3 de dezembro de 2019, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para darem gradualmente cumprimento ao 
disposto no artigo 5.º, n.º 3, a fim de evitar 
anomalias estruturais graves, 
nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.

a) a adjudicação de contratos de serviço 
público de transporte ferroviário, com 
exceção de outros sistemas guiados como 
os metropolitanos e os metropolitanos 
ligeiros de superfície, deve dar 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a partir de 3 de dezembro de 2029;
b) Todos os contratos de serviço público 
relativos a outros sistemas guiados e ao 
transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o artigo 
5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 2019, o 
mais tardar; Durante o período transitório 
que decorre até 3 de dezembro de 2019, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para darem gradualmente cumprimento ao 
disposto no artigo 5.º, a fim de evitar 
anomalias estruturais graves, 
nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.

No prazo de seis meses a contar do termo 
da primeira metade do período transitório, 
os Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório de progresso que 
incida na eventual adjudicação gradual 
de contratos de serviço público em 
cumprimento do artigo 5.º. Com base nos 
relatórios de progresso dos 
Estados-Membros, a Comissão pode 
propor medidas adequadas destinadas aos 
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Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Dado o número de contratos que deverão adjudicados em matéria de transporte ferroviário, é 
necessário um prazo suficiente, a fim de evitar o congestionamento de procedimentos de 
concurso e de garantir a capacidade de resposta de todos os operadores interessados.

Alteração 395
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

a) O primeiro parágrafo do n.º 2 passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

«2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação 
de contratos de serviço público de 
transporte ferroviário, com exceção de 
outros sistemas guiados como os 
metropolitanos e os metropolitanos 
ligeiros de superfície, deve dar 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a partir de 3 de dezembro de 2019. 
Todos os contratos de serviço público 
relativos a outros sistemas guiados e ao 
transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 
2019, o mais tardar. Durante o período 
transitório que decorre até 3 de dezembro 
de 2019, os Estados-Membros devem 
tomar medidas para darem gradualmente 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a fim de evitar anomalias 
estruturais graves, nomeadamente 
relacionadas com a capacidade de 
transporte.»
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Or. en

Justificação

Esta alteração visa recuperar a possibilidade de as autoridades competentes decidirem por si 
próprias ajustar ou não diretamente a adjudicação de um contrato de serviço público.

Alteração 396
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte 
ferroviário, com exceção de outros 
sistemas guiados como os metropolitanos e 
os metropolitanos ligeiros de superfície, 
deve dar cumprimento ao disposto no 
artigo 5.º, n.º 3, a partir de 3 de dezembro 
de 2019. Todos os contratos de serviço 
público relativos a outros sistemas guiados 
e ao transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 
2019, o mais tardar. Durante o período 
transitório que decorre até 3 de dezembro 
de 2019, os Estados-Membros devem 
tomar medidas para darem gradualmente 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a fim de evitar anomalias estruturais 
graves, nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.»

2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte 
rodoviário e de outros sistemas guiados de 
transporte como os metropolitanos e os 
metropolitanos ligeiros de superfície, deve 
dar cumprimento ao disposto no artigo 5.º a 
partir de 3 de dezembro de 2019. A 
adjudicação de contratos de serviço 
público relativos ao transporte público 
ferroviário de passageiros a partir de 3 de 
dezembro de 2019 deve dar cumprimento 
ao disposto no artigo 5.º. No decorrer 
destes períodos transitórios, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para darem gradualmente cumprimento ao 
disposto no artigo 5.º a fim de evitar 
anomalias estruturais graves, 
nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.

Or. pl

Alteração 397
Sabine Wils, Jacky Hénin
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte 
ferroviário, com exceção de outros 
sistemas guiados como os metropolitanos e 
os metropolitanos ligeiros de superfície, 
deve dar cumprimento ao disposto no 
artigo 5.º, n.º 3, a partir de 3 de dezembro 
de 2019. Todos os contratos de serviço 
público relativos a outros sistemas guiados 
e ao transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o artigo 
5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 2019, o 
mais tardar. Durante o período transitório 
que decorre até 3 de dezembro de 2019, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para darem gradualmente cumprimento ao 
disposto no artigo 5.º, n.º 3, a fim de evitar 
anomalias estruturais graves, 
nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.

2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte 
ferroviário, com exceção de outros 
sistemas guiados, deve dar cumprimento ao 
disposto no artigo 5.º a partir de 3 de 
dezembro de 2019. Todos os contratos de 
serviço público relativos a outros sistemas 
guiados e ao transporte rodoviário devem 
ser adjudicados em conformidade com o 
artigo 5.º até 3 de dezembro de 2019, o 
mais tardar. Durante o período transitório 
que decorre até 3 de dezembro de 2019, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para darem gradualmente cumprimento ao 
disposto no artigo 5.º, n.º 3, a fim de evitar 
anomalias estruturais graves, 
nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte ou com redes 
integradas de transportes.

Or. en

Justificação

Alteração no sentido de assegurar a coerência com a necessidade de respeitar as datas de 
transição já estabelecidas no Regulamento n.º 1370/2007.

Alteração 398
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte 
ferroviário, com exceção de outros 
sistemas guiados como os metropolitanos e 
os metropolitanos ligeiros de superfície, 
deve dar cumprimento ao disposto no 
artigo 5.º, n.º 3, a partir de 3 de dezembro 
de 2019. Todos os contratos de serviço 
público relativos a outros sistemas guiados 
e ao transporte rodoviário devem ter sido 
adjudicados em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 3, até 3 de dezembro de 
2019, o mais tardar. Durante o período 
transitório que decorre até 3 de dezembro 
de 2019, os Estados-Membros devem 
tomar medidas para darem gradualmente 
cumprimento ao disposto no artigo 5.º, 
n.º 3, a fim de evitar anomalias estruturais 
graves, nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.

2. Sem prejuízo do n.º 3, a adjudicação de 
contratos de serviço público de transporte 
ferroviário, com exceção de outros 
sistemas guiados como os metropolitanos e 
os metropolitanos ligeiros de superfície, 
deve dar cumprimento ao disposto no 
artigo 5.º:

a) A partir de 3 de dezembro de 2029, 
relativamente ao transporte ferroviário, 
com exceção de outros sistemas guiados, 
como os metropolitanos e os 
metropolitanos ligeiros de superfície;
b) A partir de 3 de dezembro de 2019, 
relativamente ao transporte por outros 
sistemas guiados e ao transporte 
rodoviário.
Durante estes períodos transitórios, os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para darem gradualmente cumprimento ao 
disposto no artigo 5.º a fim de evitar 
anomalias estruturais graves, 
nomeadamente relacionadas com a 
capacidade de transporte.

Or. fr

Justificação

Devido à adaptação exigida dos Estados-Membros, autoridades competentes e operadores, 
afigura-se necessário prorrogar o prazo de transição relativamente ao transporte ferroviário.
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Alteração 399
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 2-A com a seguinte 
redação:

Suprimido

«2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração. Contudo, não se 
prolongarão, em nenhuma circunstância, 
para além de 31 de dezembro de 2022».

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o n.º 6 do artigo 5.º.

Alteração 400
Isabelle Durant

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 2-A com a seguinte 
redação: 

Suprimido

Os contratos de serviço público relativos 
ao transporte público ferroviário de 
passageiros que tenham sido adjudicados 
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por ajuste direto entre 1 de janeiro de 
2013 e 2 de dezembro de 2019 podem 
manter-se em vigor até ao termo da sua 
duração. Contudo, não se prolongarão, 
em nenhuma circunstância, para além de 
31 de dezembro de 2022».

Or. en

Justificação

Esta alteração visa recuperar a possibilidade de as autoridades competentes decidirem por si 
próprias ajustar ou não diretamente a adjudicação de um contrato de serviço público.

Alteração 401
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 2-A com a seguinte 
redação:

Suprimido

 Os contratos de serviço público relativos 
ao transporte público ferroviário de 
passageiros que tenham sido adjudicados 
por ajuste direto entre 1 de janeiro de 
2013 e 2 de dezembro de 2019 podem 
manter-se em vigor até ao termo da sua 
duração. Contudo, não se prolongarão, 
em nenhuma circunstância, para além de 
31 de dezembro de 2022.

Or. pl

Justificação

É importante sublinhar que tal permitirá uma rescisão contratual das obrigações de serviço 
público (OSP).
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Alteração 402
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 2-A com a seguinte 
redação: 

Suprimido

 «2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração. Contudo, não se 
prolongarão, em nenhuma circunstância, 
para além de 31 de dezembro de 2022».

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para garantir a coerência com a alteração proposta para o 
artigo 5.º, n.º 6.

Alteração 403
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo da 

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 4 de 
dezembro de 2009 e 2 de dezembro de 
2019 podem manter-se em vigor até ao 
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sua duração. Contudo, não se 
prolongarão, em nenhuma circunstância, 
para além de 31 de dezembro de 2022.

termo da sua duração.

Or. fr

Justificação

A fim de salvaguardar a segurança jurídica, os contratos de serviço público adjudicados 
durante o atual período transitório, que se inicia com a entrada em vigor do Regulamento 
(CE) n.º 1370/2007, devem poder ser executados até ao seu termo.

Alteração 404
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo da 
sua duração. Contudo, não se 
prolongarão, em nenhuma circunstância, 
para além de 31 de dezembro de 2022.

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados ao longo dos oito anos 
seguintes à entrada em vigor do presente 
regulamento podem manter-se em vigor 
até ao termo da sua duração. Esta data de 
termo de duração não poderá ultrapassar 
o período de oito anos acima referido.

Or. fr

Justificação

É mais razoável estabelecer um período de transição definido em função da data de entrada 
em vigor do presente regulamento, uma vez que esta data é ainda desconhecida e de difícil 
previsão.

Alteração 405
Jörg Leichtfried
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

«2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo da 
sua duração. Contudo, não se 
prolongarão, em nenhuma circunstância, 
para além de 31 de dezembro de 2022.»

«2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 3 de 
dezembro de 2009 e 2 de dezembro de 
2029 podem manter-se em vigor até ao 
termo da sua duração.»

Or. de

Justificação

A presente proposta não tem em consideração o período entre 2009 e 2012, devendo, por 
conseguinte, ser alargada. A duração do período transitório até 2029 é bastante mais viável e 
permite às empresas uma adaptação das suas estruturas.

Alteração 406
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo da 
sua duração. Contudo, não se prolongarão, 
em nenhuma circunstância, para além de 
31 de dezembro de 2022.

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo da 
sua duração. Contudo, não se prolongarão, 
em nenhuma circunstância, para além de 
31 de dezembro de 2025.
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Or. it

Alteração 407
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração. Contudo, não se 
prolongarão, em nenhuma circunstância, 
para além de 31 de dezembro de 2022».

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto depois da 
entrada em vigor do presente regulamento 
não se prolongarão para além de 3 de 
dezembro de 2019.

Or. en

Alteração 408
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo da 
sua duração. Contudo, não se prolongarão, 
em nenhuma circunstância, para além de 
31 de dezembro de 2022.

2-A. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2015 e 2 de dezembro de 2029 
podem manter-se em vigor até ao termo da 
sua duração. Contudo, não se prolongarão, 
em nenhuma circunstância, para além de 
31 de dezembro de 2032, com exceção dos 
casos previstos no artigo 5.º, n.os 2, 4 e 5.
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Or. fr

Justificação

Devido à adaptação necessária dos Estados-Membros, autoridades competentes e 
operadores, afigura-se necessário prorrogar o prazo de transição.

Alteração 409
Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 8 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os contratos de serviço público 
relativos ao transporte público ferroviário 
de passageiros que tenham sido 
adjudicados por ajuste direto entre 1 de 
janeiro de 2013 e 2 de dezembro de 2019 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração. Contudo, não se 
prolongarão, em nenhuma circunstância, 
para além de 31.12.2029».

Or. en

Justificação

Alteração no sentido de assegurar a coerência com a necessidade de respeitar as datas de 
transição já estabelecidas no Regulamento n.º 1370/2007.

Alteração 410
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

(c) No n.º 3, a última frase do segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

«Os contratos referidos na alínea d) 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração, desde que esta seja 
limitada e semelhante aos prazos 
especificados no artigo 4.º.»

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para garantir a coerência com a alteração proposta para o 
artigo 5.º, n.º 6.

Alteração 411
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(c) No n.º 3, a última frase do segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

«Os contratos referidos na alínea d) 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração, desde que esta seja 
limitada e semelhante aos prazos 
especificados no artigo 4.º.»

Or. de

Alteração 412
Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea c)



AM\1003516PT.doc 53/57 PE519.535v01-00

PT

Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 8 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

(c) No n.º 3, a última frase do segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

 «Os contratos referidos na alínea d) 
podem manter-se em vigor até ao termo 
da sua duração, desde que esta seja 
limitada e semelhante aos prazos 
especificados no artigo 4.º.»

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o n.º 6 do artigo 5.º.

Alteração 413
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9. É aditado o artigo 9.º-A com a seguinte 
redação:

Suprimido

«Artigo 9.º-A
Procedimento de comité
1. A Comissão é assistida pelo Comité do 
Espaço Ferroviário Europeu Único 
criado pelo artigo 62.º da Diretiva 
2012/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de novembro de 2012, 
que estabelece um espaço ferroviário 
europeu único (reformulação). Esse 
comité deve ser entendido como comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
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2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o disposto no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011».

Or. en

Justificação

Esta supressão reflete a supressão proposta para o artigo 5.º-A, n.º 4, sobre medidas de 
implementação.

Alteração 414
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido

Or. fr

Justificação

As disposições relativas à comitologia devem ser suprimidas, em articulação com a 
supressão das medidas previstas no artigo 5.º-A, n.º 4.

Alteração 415
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 9-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido
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Or. fr

Alteração 416
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido

Or. fr

Justificação

As disposições relativas à comitologia devem ser suprimidas, em articulação com a 
supressão das medidas previstas no artigo 5.º-A, n.º 4.

Alteração 417
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido

Or. fr

Alteração 418
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 9-A (novo) – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité do 
Espaço Ferroviário Europeu Único 
criado pelo artigo 62.º da Diretiva 
2012/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de novembro de 2012, 
que estabelece um espaço ferroviário 
europeu único (reformulação). Esse 
comité deve ser entendido como comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

Suprimido

Or. fr

Alteração 419
Karim Zéribi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1370/2007
Artigo 9-A (novo) – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. fr

Alteração 420
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia. É 
disponibilizado na sua versão 
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consolidada, juntamente com o 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007, que 
altera no prazo de três meses após a sua 
publicação.

Or. fr


