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Declaração da Comissão 

 

A Comissão sublinha que é contrário à letra e ao espírito do Regulamento (UE) n.º 182/2011 (JO L 

55 de 28.2.2011, p. 13) invocar de forma sistemática o artigo 5.º, n.º 4, segundo parágrafo, alínea b). 

O recurso a esta disposição deve responder a uma necessidade específica de desvio da regra de 

princípio segundo a qual a Comissão pode adotar um projeto de ato de execução quando não é 

emitido um parecer. Constituindo uma exceção à regra geral estabelecida pelo artigo 5.º, n.º 4, o 

recurso ao segundo parágrafo, alínea b), não pode ser considerado simplesmente o exercício de um 

"poder discricionário" do legislador, tem de ser interpretado de forma restritiva e, portanto, 

fundamentado. 
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Embora adira ao acordo a que chegaram o Parlamento Europeu e o Conselho quanto ao recurso a 
esta disposição em nove casos específicos, que ambas as instituições justificaram pelo seu impacto 
potencial no funcionamento do mercado ferroviário e nas finanças públicas, a Comissão lamenta 
que nenhum considerando reflita tal justificação. 
 

Declaração da Alemanha 
 

No artigo 32.º, n.º 4, continua a ser prevista uma diferenciação obrigatória das taxas de 
infraestrutura, a fim de incentivar o equipamento das composições com o ETCS. A Alemanha 
pronuncia-se contra a adoção de "regimes de responsabilidade" dos Estados-Membros por 
quaisquer défices financeiros que os gestores das infraestruturas possam sofrer devido à 
diferenciação das taxas de utilização. 

A Alemanha parte do princípio de que mantém a sua atualidade a declaração apresentada pela 
Comissão Europeia na reunião do Conselho de 16 de junho de 2011, por ocasião da adoção da 
orientação geral para a proposta de diretiva, e segundo a qual as reservas de caráter orçamental 
(considerandos 10 e 37) também se aplicam expressamente ao artigo 8.º, n.º 4. 

A Alemanha pressupõe ainda que não é unicamente tendo em vista a modernização dos vagões que 
o artigo 31.º, n.º 5, terceiro parágrafo, introduz, em conformidade com o primeiro parágrafo, uma 
componente de diferenciação das taxas relacionada com os efeitos do ruído, antes se tratando de 
uma disposição que torna possível incentivar em geral a redução do ruído e não exclui, por 
princípio, a adoção de outras medidas. 
 
A Alemanha assinala que o artigo 13.º, n.º 3, segundo parágrafo, prevê a introdução de uma 
contabilidade separada para "todas as instalações de serviço referidas no Anexo II", sendo que o 
Anexo II define, por exemplo, os feixes de resguardo como instalação de serviço. A Alemanha parte 
do princípio de que não é objetivo do artigo 13.º, n.º 3, segundo parágrafo, impor uma contabilidade 
separada para cada instalação de serviço, mas antes uma separação por categorias de instalações de 
serviço. 
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Declaração conjunta da Polónia e da República Eslovaca 
 

A Polónia e a República Eslovaca atribuem grande importância ao desenvolvimento do setor 

ferroviário. A Polónia e a República Eslovaca não só estão a conduzir um processo, difícil e 

dispendioso, de reestruturação do gestor da infraestrutura, como irão aumentar gradualmente os 

investimentos nas infraestruturas ferroviárias, na medida das suas capacidades financeiras. 

A Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um espaço ferroviário europeu 

único é um documento importante que serve de base para o desenvolvimento do transporte 

ferroviário. Ao mesmo tempo, deveria ter em conta a difícil situação financeira dos Estados-

-Membros e prever períodos de transição adequados. 

A Polónia e a República Eslovaca partem do princípio de que as obrigações decorrentes da diretiva 

não podem estar em contradição com os compromissos que resultam do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, em particular no tocante ao Procedimento – vinculativo – relativo aos Défices 

Excessivos para alguns Estados-Membros. Deste ponto de vista, os períodos de transição previstos 

na diretiva não são suficientes. 

Mais, a Polónia e a República Eslovaca consideram que algumas das disposições da diretiva não 

deveriam ser aplicáveis a linhas já existentes, utilizadas unicamente para operações de transporte de 

mercadorias, atípicas face às características técnicas da UE, e que ligam apenas um Estado-Membro 

a um país terceiro limítrofe. No entanto, a diretiva não prevê a devida exceção para tais casos. 

Atendendo ao que precede, a Polónia e a República Eslovaca não podem apoiar a diretiva e abstêm-

-se. 
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Declaração da Letónia 

 

A Letónia apoia plenamente a iniciativa no sentido de simplificar, clarificar e modernizar o quadro 

regulamentar do setor ferroviário europeu, através da reformulação do primeiro pacote ferroviário. 

 

No entanto, a Letónia tem ainda algumas reservas quanto a determinadas disposições da diretiva: 

– No artigo 7.º, o n.º 1 impõe aos Estados-Membros a obrigação de demonstrar que foi 

garantida a independência das funções essenciais do gestor da infraestrutura. A ausência de 

critérios claramente definidos na diretiva e o requisito geral de que os Estados-Membros 

assegurem que as funções essenciais sejam atribuídas a entidades ou empresas que não 

efetuem, elas próprias, serviços de transporte ferroviário dão azo a uma interpretação muito 

lata e não reduzirão a ambiguidade e as lacunas do atual quadro regulamentar. A transposição 

da atual diretiva e os correspondentes procedimentos em matéria de incumprimento 

demonstram que os Estados-Membros têm dificuldades a este propósito. A definição de 

critérios claros teria permitido uma melhor transposição das disposições da diretiva e teria 

dado ao setor ferroviário a garantia de que as medidas nacionais não seriam excessivas em 

relação ao quadro regulamentar da UE. 

 

A Letónia considera que o facto de, no artigo 63.º, n.º 1, se incumbir a Comissão de, se 

necessário, propor medidas legislativas relativas à abertura do mercado nacional de transporte 

ferroviário de passageiros e à criação das condições necessárias para garantir um acesso não 

discriminatório à infraestrutura, com base nos requisitos existentes de distinguir entre a gestão 

da infraestrutura e as atividades de transporte, não deixando de respeitar o direito de 

iniciativa, constitui um passo no bom sentido, mas não dá a necessária garantia de que o 

problema venha a ser resolvido. 
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– A Letónia tem ainda também reservas quanto à inclusão da cobrança das taxas de 

infraestrutura na lista das funções essenciais (artigo 7.º, n.º 1). Se bem que compreenda 

perfeitamente a necessidade de proteger a informação comercialmente sensível, a Letónia 

observa que, no seu próprio caso, essa função teria de ser transferida do gestor da 

infraestrutura, que é ao mesmo tempo proprietário da infraestrutura, para o executor das 

funções essenciais. Semelhante medida não só prejudicaria a capacidade do gestor da 

infraestrutura para controlar devidamente as suas finanças mas teria também um impacto 

negativo sobre as suas obrigações financeiras, atuais ou futuras, e sobre o financiamento do 

desenvolvimento da infraestrutura. 

 

– Além disso, a Letónia considera insuficiente a solução para a questão apontada pelo 

Parlamento Europeu acerca do artigo 17.º, n.º 1, quanto à concessão de licenças no contexto 

das relações com países terceiros, bem como de uma rede cuja bitola seja diferente da da rede 

ferroviária principal da União e que desta esteja geograficamente separada ou se situe na 

periferia da União, e continua a defender que se deveriam ter estabelecido, no articulado da 

diretiva, regras claras sobre a possibilidade de aplicar limites às empresas ferroviárias que 

sejam efetivamente controladas, de forma direta ou indireta, através de títulos de participação 

de países terceiros ou de cidadãos de países terceiros. 

 

Não obstante as reservas acima mencionadas, a Letónia compreende que importa impulsionar a 

criação do espaço ferroviário europeu único, pelo que dá o seu apoio ao compromisso definitivo 

sobre a diretiva, solicitando embora à Comissão Europeia que tenha em conta as questões acima 

mencionadas ao elaborar futuros atos legislativos neste domínio. 

 

Declaração da Áustria 

 

Em princípio, a Áustria apoia a iniciativa de reformular o primeiro pacote ferroviário com o 

objetivo de simplificar o quadro regulamentar do setor ferroviário europeu. A competitividade do 

transporte ferroviário como alternativa respeitadora do ambiente ao transporte rodoviário é de 

crucial importância para a Áustria. 
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Assim, a Áustria também apoia plenamente, como muitos outros Estados-Membros, os objetivos 

europeus a respeito do ETCS. À escala nacional, assim o demonstram claramente o plano austríaco 

de migração para o ETCS e, por maioria de razão, o programa austríaco de incentivo ao 

equipamento das composições com ETCS de nível 2. Este programa de fomento do ETCS, 

notificado e lançado em 2011, já trouxe um incentivo direto para o equipamento de composições 

com ETCS de nível 2, que está em conformidade com a versão prevista na Decisão 2008/386/CE da 

Comissão.  

 

Neste contexto, assinale-se que o disposto no artigo 32.º, n.º 4, apenas pode ser interpretado no 

sentido de não impor aos Estados-Membros nem aos gestores das infraestruturas dos Estados-

-Membros que já tenham lançado um programa de incentivo ao ETCS, tendo em vista equipar as 

composições com o sistema em causa, a mesma obrigação de diferenciação das taxas de utilização 

da infraestrutura em corredores ETCS, nos termos da Decisão 2009/561/CE, a que estão 

subordinados os Estados-Membros que não estabeleceram nenhuns incentivos ao equipamento das 

composições com ETCS para as empresas ferroviárias. 

 

De um modo geral, só os princípios gerais para o setor deveriam ser estabelecidos a nível europeu e 

deveria deixar-se ao critério dos Estados a organização do seu setor ferroviário no âmbito dos 

objetivos europeus. Qualquer separação obrigatória de entidades, para além de contas e balanços 

separados, conduz a encargos financeiros e de organização adicionais e desproporcionados e a 

interferências também desproporcionadas na liberdade de decisão económica das empresas de 

transporte ferroviário, o que a Áustria não apoia. 

Por este motivo, a Áustria rejeita a formulação do artigo 13.º, n.ºs 3 e 6, e não pode dar o seu acordo 

ao ato legislativo em apreço. 

 

 


