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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à aprovação, em nome da União 
Europeia, do Protocolo sobre questões específicas relativas a material circulante 
ferroviário, anexo à Convenção relativa a garantias internacionais sobre materiais de 
equipamento móvel, adotado no Luxemburgo em 23 de fevereiro de 2007
(15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (15113/2013),

– Tendo em conta o Protocolo sobre questões específicas relativas a material circulante 
ferroviário, anexo à Convenção relativa a garantias internacionais sobre materiais de 
equipamento móvel, adotado no Luxemburgo em 23 de fevereiro de 2007,

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos do 
artigo 81.º, n.º 2, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C8-0004/2014),

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.º 1, primeiro e terceiro parágrafos, e n.º 2, e o 
artigo 108.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A8-0030/2014),

1. Dá parecer favorável à aprovação do protocolo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 12 de junho de 2013, a Comissão publicou uma proposta de decisão do Conselho relativa 
à aprovação, em nome da União Europeia, do Protocolo do Luxemburgo sobre questões 
específicas relativas a material circulante ferroviário, anexo à Convenção relativa a garantias 
internacionais sobre materiais de equipamento móvel, adotado no Luxemburgo em 23 de 
fevereiro de 2007 (a seguir designado «Protocolo ferroviário»). Através da Decisão do 
Conselho de 30 de novembro de 2009, a União Europeia decidiu assinar o Protocolo 
ferroviário, tendo-o efetivamente assinado em 10 de dezembro de 2009. 

Em 20 de novembro de 2013, o Conselho adotou uma decisão relativa à aprovação, em nome 
da União Europeia, do Protocolo e, em 14 de abril de 2014, solicitou a aprovação do 
Parlamento Europeu. O Protocolo prevê, no seu artigo XXII, que as organizações regionais de 
integração económica constituídas por Estados soberanos e que tenham competência sobre 
certas matérias regidas pelo referido Protocolo podem assinar, aceitar, aprovar ou aderir ao 
mesmo, sob condição de fazerem a declaração prevista no n.º 2 do mesmo artigo. Por 
conseguinte, o Conselho efetua a referida declaração em nome da União Europeia.

O Reino Unido notificou o Presidente do Conselho de que deseja participar na adoção e na 
aplicação da decisão em apreço, nos termos do artigo 3.º do Protocolo n.º 21 relativo à 
posição do Reino Unido e da Irlanda em relação ao espaço de liberdade, segurança e justiça, 
anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
No entanto, o Reino da Dinamarca não será parte no Protocolo. 

A Convenção relativa a garantias internacionais sobre materiais de equipamento móvel (a 
seguir designada «a Convenção»), à qual o presente protocolo se refere, foi adotada numa 
Conferência Diplomática realizada na Cidade do Cabo em 2001. A União Europeia aprovou a 
adesão à Convenção e ao Protocolo sobre questões específicas relativas a equipamento 
aeronáutico, adotados ao mesmo tempo que a Convenção, por decisão do Conselho de 6 de 
abril de 2009, tendo depositado o instrumento de adesão em 28 de abril de 2009.

A Convenção aplica-se quando o devedor se encontra num Estado contratante e reforça os 
direitos dos credores, se o devedor não cumpre as suas obrigações, através da criação de um 
sistema internacional que permite aos credores registar garantias em relação a diferentes 
categorias de bens de equipamentos móveis e beneficiar de regras em matéria de prioridade e 
do caráter executório das garantias assim inscritas. O Protocolo ferroviário cria um registo de 
garantias internacionais relativas a material circulante ferroviário e é complementar ao 
sistema do Número Europeu de Identificação de Veículos adotado ao abrigo da Diretiva 
«Interoperabilidade Ferroviária». Permite o registo e a pesquisa 24 h/dia através da Internet.

 A Comissão sublinha que tal deve promover não só o investimento de capitais no setor 
ferroviário, mas também beneficiar a criação de um verdadeiro mercado de equipamento 
ferroviário móvel na Europa.

A proposta está, assim, estreitamente relacionada com o 4.º pacote ferroviário, que inclui o 
objetivo de incentivar a inovação e o investimento nos caminhos de ferro da UE. Como 
referido na proposta, o Protocolo ferroviário é igualmente coerente com o objetivo de apoiar a 
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transição para modos de transporte mais ecológicos e sustentáveis, como o transporte 
ferroviário, um objetivo que foi salientado no Livro Branco sobre os transportes de 2011.

A Convenção e o Protocolo são parcialmente abrangidos pela competência exclusiva da 
União Europeia, e o Protocolo ferroviário prevê que as organizações regionais de integração 
económica, como a UE, façam uma declaração geral, indicando as matérias que se enquadram 
no âmbito das suas competências, o que a UE fez no momento da assinatura. A proposta 
refere que o n.º 6 da declaração deve ser alterado a fim de ser atualizado (e corrigido)1.

Várias normas do Protocolo ferroviário exigem ou permitem que as partes contratantes 
efetuem declarações quanto à aplicabilidade ou ao âmbito de aplicação das suas disposições, 
ou quanto à forma como estas irão ser aplicadas. A União Europeia tem competência para 
efetuar declarações relativas aos artigos VI, VIII, IX e X do Protocolo ferroviário, cujas 
matérias são da sua competência exclusiva. Contudo, como estes artigos oferecem a 
possibilidade de aderir a regras sobre questões como, por exemplo, a escolha de legislação, 
medidas provisórias e processos de insolvência, em que a UE já tem a sua própria legislação 
em vigor2, a Comissão propõe, em conformidade com a posição adotada por ocasião da 
adesão ao Protocolo sobre equipamento aeronáutico, não aderir a nenhuma das disposições 
facultativas. 

A relatora considera que o Protocolo ferroviário é compatível com o direito da União, 
especialmente visto que o Conselho seguiu a proposta da Comissão de não aderir a 
disposições relativamente às quais a legislação da UE pode ser considerada como adequada. 
A escolha da base jurídica da proposta, os artigos 81.º, n.º 2, e 218.º, n.º 6, do TFUE, também 
é correta. O artigo 81.º do TFUE prevê a adoção de medidas de aproximação das disposições 
legislativas e regulamentares dos Estados-Membros no domínio da cooperação judiciária em 
matérias civis com incidência transfronteiriça, em conformidade com o processo legislativo 
ordinário. O artigo 218.º, n.º 6, define o processo de celebração de acordos internacionais e 
determina quando é necessária a aprovação do Parlamento, o que é o caso no protocolo em 
questão.

1 O texto revisto da declaração encontra-se no anexo II da proposta e deve ser alterado em conformidade no 
momento da aprovação da declaração.
2 Regulamento (CE) n.º 593/2008, de 17 de junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma 
I) e Regulamento n.º 1346/2000, de 29 de maio de 2000, relativo aos processos de insolvência.
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