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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 (por exemplo: 
«ABCD»).  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 posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção do 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos direitos e obrigações 
dos passageiros dos serviços ferroviários (reformulação) (12262/2020 – C9-0011/2021 – 
2017/0237(COD))

(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (12262/2020 – 
C9-0011/2021),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 18 de janeiro de 
20181, 

– Após consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura2 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2017)0548),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o acordo provisório aprovado pela comissão competente, nos termos do 
artigo 74.º, n.º 4, do seu Regimento,

– Tendo em conta o artigo 67.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão dos Transportes e 
Turismo (A9-0045/2021),

1. Aprova a posição comum do Conselho em primeira leitura;

2. Verifica que o presente ato é adotado em conformidade com a posição do Conselho; 

3. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente 
do Conselho, nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia;

4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos e de, em concordância com o 
Secretário-Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia;

1 JO C 197 de 8.6.2018, p. 66.
2 JO C 363 de 28.10.2020, p. 296.
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5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes
Em 27 de setembro de 2017, a Comissão Europeia propôs uma reformulação do Regulamento 
(CE) n.º 1371/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos direitos e obrigações 
dos passageiros dos serviços ferroviários, com vista a proteger melhor estes passageiros em 
caso de atrasos, cancelamentos ou discriminações.
Em 9 de outubro de 2018, a Comissão TRAN adotou o seu relatório em primeira leitura, por 
39 votos a favor, 2 votos contra e 6 abstenções. O plenário aprovou a posição do Parlamento 
em primeira leitura em 15 de novembro de 2018, por 533 votos a favor, 37 votos contra e 47 
abstenções. No início da nova legislatura, em 24 de setembro de 2019, a Comissão TRAN 
adotou a decisão de encetar negociações interinstitucionais com base no relatório da primeira 
leitura, por 47 votos a favor e sem votos contra ou abstenções. 
Por seu lado, o Conselho adotou a sua orientação geral para as negociações em 2 de dezembro 
de 2019.
As negociações interinstitucionais tiveram início em 28 de janeiro de 2020, durante a 
Presidência croata, e foram concluídas com êxito em 1 de outubro de 2020, durante a 
Presidência alemã, após quatro trílogos. Em 21 de outubro de 2020, o Coreper aprovou o 
acordo provisório e, em 29 de outubro, a Comissão TRAN aprovou-o por 38 votos a favor, 7 
votos contra e 4 abstenções.
No seguimento da verificação jurídico-linguística, o Conselho adotou formalmente a sua 
posição em primeira leitura em 25 de janeiro de 2020, em conformidade com o acordo 
provisório. O Parlamento é agora convidado a proceder à sua segunda leitura e a aprovar a 
posição do Conselho, a fim de confirmar o acordo.

Principais elementos do acordo
O acordo alcançado melhora significativamente as disposições do regulamento em vigor no 
que respeita a uma série de elementos, por exemplo:
– É criado um sistema completo para as pessoas com mobilidade reduzida (PMR), que 
poderão viajar com assistência após uma pré-notificação de 24 horas, a partir de 30 de junho 
de 2026, em comparação com o período de 48 horas até agora aplicado. Até lá, a 
pré-notificação passa a ser de 36 horas. As PMR poderão viajar, se necessário, com um 
acompanhante ou um cão-assistente, sem custos adicionais. 
– Se ocorrerem atrasos superiores a 100 minutos, os operadores ferroviários terão a obrigação 
de proporcionar aos passageiros opções de reencaminhamento, independentemente das 
circunstâncias, e de os ajudar a encontrar as melhores alternativas, como é o caso das 
transportadoras aéreas. Se as circunstâncias o exigirem, terão de ser fornecidas refeições e 
bebidas e as despesas de alojamento serão reembolsadas.
– Foram introduzidas novas disposições pormenorizadas no que respeita a bicicletas, com a 
obrigação de as empresas ferroviárias disponibilizarem espaços específicos para o seu 
transporte:  todo o material circulante, novo ou remodelado, terá de estar equipado com um 
mínimo de 4 espaços para bicicletas, com a possibilidade de oferecer mais. A recusa de 
bicicletas num comboio específico deve ser devidamente justificada, com a possibilidade de 
os passageiros obterem reembolso se tal acontecer.
– Foi introduzida a obrigação de os operadores oferecerem bilhetes únicos para viagens 
compostas por serviços ferroviários sucessivos. Esta obrigação será aplicável a partir da data 
de aplicação aos serviços internacionais e de longa distância e, após cinco anos, também aos 
serviços regionais. 
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– Foram reforçadas as disposições gerais em matéria de informação aos passageiros, 
especialmente em caso de atraso, em que será obrigatório manter os passageiros informados 
sobre a evolução da situação assim que as informações estejam disponíveis. 
Foi inserida no texto uma cláusula de força maior semelhante à que se aplica aos passageiros 
dos transportes aéreos, mas com disposições muito pormenorizadas para evitar uma 
interpretação demasiado lata. Esta cláusula aplicar-se-á em caso de acontecimentos 
imprevistos, como condições meteorológicas extremas, catástrofes naturais de grandes 
proporções ou uma grande crise de saúde pública e dispensaria os operadores da obrigação de 
pagar indemnizações por atrasos (mas continuariam a ser aplicáveis outras obrigações de 
assistência aos passageiros e outras cláusulas de reembolso).
As novas regras serão aplicáveis daqui a dois anos. Durante o trílogo, foi negociada uma 
última prorrogação de cinco anos das atuais isenções para os serviços ferroviários nacionais 
para os Estados-Membros que têm vindo a recorrer a estas isenções. Os Estados-Membros 
podem também decidir, em circunstâncias específicas, isentar parcialmente os serviços 
transfronteiriços regionais, urbanos e suburbanos. No entanto, as isenções não podem 
aplicar-se às disposições relativas aos passageiros com mobilidade reduzida, às bicicletas, aos 
bilhetes únicos e ao reencaminhamento no caso de serviços transfronteiriços.

Recomendações
Uma vez que a posição do Conselho é conforme com o acordo provisório alcançado durante 
as negociações interinstitucionais, o relator recomenda a sua aprovação, sem alterações.
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