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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.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita.  O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço.  Se uma alteração disser 
respeito a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o 
cabeçalho comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito.  Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que habilita a 
Alemanha a alterar o seu atual acordo bilateral de transporte rodoviário com a Suíça, 
com vista a autorizar as operações de cabotagem no âmbito da prestação de serviços de 
transporte rodoviário internacional de passageiros em autocarro nas regiões fronteiriças 
entre os dois países
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2019)0221),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, assim como o artigo 2.º, n.º 1 e o artigo 91.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe 
foi apresentada pela Comissão (C9-0001/2019),

 Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 25 de setembro 
de 2019 1,

– Após consulta do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A9-0000/2019),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

1 JO C , , p…. (Ainda não publicado em Jornal Oficial)
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A decisão é proposta na sequência de um pedido apresentado pela Alemanha no sentido de a 
habilitar, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, do TFUE, a alterar o seu acordo bilateral de 
transporte rodoviário com a Suíça datado de 1953, com vista a autorizar as operações de 
cabotagem durante a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros por 
autocarro nas regiões fronteiriças entre os dois países. Na reunião de junho de 2018 do 
Comité dos Transportes Terrestres UE-Suíça, a Suíça informou a Comissão de que também 
estava interessada em celebrar um acordo deste tipo. 

As operações de cabotagem na União proporcionadas por transportadores de países terceiros 
que não sejam titulares de uma licença comunitária afetam o funcionamento do mercado 
interno dos serviços de transporte por autocarro, tal como estabelecido através do 
Regulamento (CE) n.º 1073/2009. Afetam também o Acordo de Transportes Terrestres entre a 
UE e a Suíça, no âmbito do qual as operações de cabotagem não são autorizadas, exceto no 
caso de direitos preexistentes constantes de acordos bilaterais entre os Estados-Membros e a 
Suíça no momento da celebração do referido acordo (contudo, nenhum acordo previa direitos 
de cabotagem). Atualmente, só a França dispõe de um acordo deste tipo que autoriza a 
cabotagem com a Suíça (acordo bilateral alterado em 2007).

Os compromissos pretendidos pela Alemanha dependem da competência exclusiva da União. 
No entanto, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, do TFUE, a União pode habilitar os 
Estados-Membros a agirem em domínios da competência exclusiva da União. É necessário 
que tal habilitação seja conferida pelo legislador da União, em conformidade com o 
procedimento legislativo a que se refere o artigo 91.º do TFUE. 

O relator assinala que, nos termos da proposta da Comissão, a autorização está sujeita à 
ausência de discriminação entre as transportadoras estabelecidas na União e de distorção da 
concorrência. Existe também um âmbito geográfico claramente limitado para as operações de 
cabotagem, uma vez que só seriam permitidas nas regiões fronteiriças de Alemanha 
especificadas no texto da decisão proposta – circunscrições administrativas de Friburgo e 
Tubinga, em Bade-Vurtemberga, e da Suábia, na Baviera – no contexto da prestação de 
serviços de transporte em autocarro entre a Alemanha e a Suíça.

O relator propõe apoiar a proposta da Comissão, uma vez que esta permitiria melhorar as 
ligações de transportes públicos transfronteiras entre os dois países, tornar as viagens de 
autocarro mais acessíveis e atrativas e proporcionar mais possibilidades de escolha às pessoas 
que vivem e trabalham nos dois lados da fronteira.


