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Assunto: Proposta de regulamento do Parlamento europeu e do Conselho relativo aos 

direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários (reformulação) 

 (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Em obediência ao preceituado no Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para 

um recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos1, todas as propostas 

de reformulação apresentadas pela Comissão são analisadas por um Grupo Consultivo, 

constituído pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão. 

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, o parecer do Grupo Consultivo 

sobre a proposta referida em epígrafe. 

Em princípio, a Comissão dos Assuntos Jurídicos pronunciar-se-á sobre o parecer na sua 

reunião de 27 março de 2018. 

Anexo 

                                                 
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1. 
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GRUPO CONSULTIVO 

DOS SERVIÇOS JURÍDICOS 

Bruxelas, 19 de fevereiro de 2018 

PARECER 

 À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

  DO CONSELHO 

  DA COMISSÃO 

Proposta de regulamento do Parlamento europeu e do Conselho relativo aos direitos e 

obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários 

COM(2017)/0548 de 27.9.2017 – 2017/0237(COD) 

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001 sobre um recurso 

mais estruturado à técnica da reformulação, nomeadamente o seu ponto 9, o Grupo 

Consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 

Comissão efetuou reuniões em 27 de outubro, 14 de dezembro e 18 de janeiro de 2018 para 

examinar, inter alia, a proposta em epígrafe apresentada pela Comissão. 

 

Nessas reuniões1, a análise da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 

que reformula o Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de outubro de 2007 relativo aos direitos e obrigações dos passageiros dos serviços 

ferroviários permitiu ao Grupo Consultivo chegar, de comum acordo, às seguintes conclusões. 

1. Os seguintes segmentos deveriam ter sido assinalados com o sombreado cinzento, 

geralmente utilizado para indicar alterações substantivas: 

- no considerando 10, a substituição da atual referência à «Diretiva 2001/16/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março de 2001, relativa à interoperabilidade 

do sistema ferroviário» por uma referência ao «Regulamento (UE) n.º 454/2011 da 

Comissão»; 

- no considerando 14, a supressão das palavras «cooperar para»; 

- no considerando 15, a supressão das palavras «de liberdade de escolha»; 

- no considerando 16, a substituição da expressão «a fim de assegurar» por «Além disso,»; 

- no ponto 17 do artigo 3.º, a substituição da palavra «transportadora» pela expressão 

«empresa ferroviária»; 

- todo o texto do artigo 6.º; 

- no artigo 9.º, n.º 1, a supressão da formulação inicial «Sem prejuízo do artigo 10.º,»; 

- no artigo 9.º, n.º 3, a supressão das palavras «as necessidades das pessoas portadoras de 

                                                 
1 O Grupo Consultivo trabalhou com base na versão inglesa da proposta, que é a versão linguística 

original do texto em análise. 
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deficiência auditiva e/ou visual»; 

- no artigo 10.º, n.º 1, a supressão da expressão «sempre que disponíveis,» antes da palavra 

«bilhetes» e o aditamento das palavras «e, sempre que disponíveis,» antes das palavras 

«bilhetes únicos»; 

- no artigo 10.º, n.º 2, primeiro parágrafo, o aditamento das palavras «e 4»; 

- todo o texto do artigo 10.º, n.º 2, segundo parágrafo; 

- no artigo 17.º, n.º 2, o aditamento das palavras iniciais «O disposto no n.º 1 aplica-se aos»; 

- no artigo 25.º, n.º 1, a supressão das palavras «não é aplicável qualquer limite financeiro»; 

- no anexo III, a supressão do atual texto do anexo III do Regulamento (CE) n.º 1371/2007. 

2. No considerando 32, deveria ser aditada a expressão «da União Europeia» após a palavra 

«Tratado». 

 

A análise efetuada permitiu que o Grupo Consultivo concluísse, de comum acordo, que a 

proposta em apreço não contém alterações de fundo para além das identificadas como tal. O 

Grupo Consultivo verificou ainda que, no que respeita à codificação das disposições 

inalteradas dos atos precedentes, juntamente com as alterações introduzidas, a proposta se 

cinge à codificação pura e simples dos atos existentes, sem alterações substantivas. 
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