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22.3.2019 A8-0204/156

Alteração 156
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Todos os anos, os 
Estados-Membros devem elaborar um 
relatório sobre a utilização de veículos a 
motor com uma massa máxima autorizada 
em carga não superior a 3,5 toneladas ou 
combinações de veículos com uma massa 
máxima autorizada em carga não 
superior a 3,5 toneladas no seu território e 
enviá-lo à Comissão, o mais tardar em 30 
de junho do ano seguinte ao final do 
período de apresentação de relatórios. Esse 
relatório deve incluir:

3. Todos os anos, os 
Estados-Membros devem elaborar um 
relatório sobre a utilização de veículos a 
motor com uma massa máxima autorizada 
em carga, incluindo a dos reboques, entre 
2,4 e 3,5 toneladas envolvidos no 
transporte internacional e estabelecidos 
no seu território e enviá-lo à Comissão, o 
mais tardar em 30 de junho do ano seguinte 
ao final do período de apresentação de 
relatórios. Esse relatório deve incluir:

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/157

Alteração 157
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O número de autorizações 
concedidas a operadores que exerçam a 
atividade de transportador rodoviário de 
mercadorias exclusivamente por meio de 
veículos a motor com uma massa máxima 
autorizada em carga não superior a 
3,5 toneladas ou combinações de veículos 
com uma massa máxima autorizada em 
carga não superior a 3,5 toneladas;

(a) O número de autorizações 
concedidas a operadores que exerçam a 
atividade de transportador rodoviário de 
mercadorias exclusivamente por meio de 
veículos a motor com uma massa máxima 
autorizada em carga, incluindo a dos 
reboques, entre 2,4 e 3,5 toneladas 
envolvidos no transporte internacional;
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22.3.2019 A8-0204/158

Alteração 158
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O número de veículos com uma 
massa máxima autorizada em carga não 
superior a 3,5 toneladas registados no 
Estado-Membro, por ano civil;

(b) O número de veículos a motor com 
uma massa máxima autorizada em carga, 
incluindo a dos reboques, entre 2,4 e 3,5 
toneladas envolvidos no transporte 
internacional, registados no Estado-
Membro, por ano civil;
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22.3.2019 A8-0204/159

Alteração 159
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O número total de veículos com 
uma massa máxima autorizada em carga 
não superior a 3,5 toneladas matriculados 
no Estado-Membro a partir de 31 de 
dezembro de cada ano;

(c) O número total de veículos a motor 
com uma massa máxima autorizada em 
carga, incluindo a dos reboques, entre 2,4 
e 3,5 toneladas envolvidos no transporte 
internacional, matriculados no 
Estado-Membro a partir de 31 de dezembro 
de cada ano;

Or. en



AM\1180510PT.docx PE621.710v01-00

PT Unida na diversidade PT

22.3.2019 A8-0204/160

Alteração 160
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A parte estimada de veículos a 
motor com uma massa máxima autorizada 
em carga não superior a 3,5 toneladas ou 
combinações de veículos com uma massa 
máxima autorizada em carga não 
superior a 3,5 toneladas no total das 
atividades de transporte rodoviário de 
todos os veículos matriculados num 
Estado-Membro, discriminada por 
programas nacionais, internacionais e 
operações de cabotagem.

(d) A parte estimada de veículos a 
motor com uma massa máxima autorizada 
em carga, incluindo a dos reboques, entre 
2,4 e 3,5 toneladas, ou inferior a 2,4 
toneladas, no total das atividades de 
transporte rodoviário de todos os veículos 
matriculados num Estado-Membro, 
discriminada por programas nacionais, 
internacionais e operações de cabotagem.
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22.3.2019 A8-0204/161

Alteração 161
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4.  Com base nas informações 
recolhidas pela Comissão nos termos do 
n.º 3, e de outros elementos, a Comissão 
deve, o mais tardar em 31 de dezembro de 
2024, apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
evolução do número total de veículos a 
motor com uma massa máxima autorizada 
em carga não superior a 3,5 toneladas ou 
combinações de veículos com uma massa 
máxima autorizada em carga não 
superior a 3,5 toneladas que efetuam 
operações de transporte rodoviário 
nacional e internacional. Com base neste 
relatório, deve reavaliar se é necessário 
propor medidas suplementares.

4. Com base nas informações 
recolhidas pela Comissão nos termos do 
n.º 3, e de outros elementos, a Comissão 
deve, o mais tardar em 31 de dezembro de 
2024, apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
evolução do número total de veículos a 
motor com uma massa máxima autorizada 
em carga, incluindo a dos reboques, entre 
2,4 e 3,5 toneladas que efetuam operações 
de transporte rodoviário. Com base neste 
relatório, deve reavaliar se é necessário 
propor medidas suplementares.
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22.3.2019 A8-0204/162

Alteração 162
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Todos os anos, os 
Estados-Membros apresentam um relatório 
à Comissão sobre os pedidos apresentados 
ao abrigo do artigo 18.º, n.º 3, e n.º 4, sobre 
as respostas recebidas de outros Estados-
Membros e sobre as medidas que foram 
adotadas com base nas informações 
prestadas.;

5. Todos os anos, os 
Estados-Membros apresentam um relatório 
à Comissão sobre os pedidos apresentados 
ao abrigo do artigo 18.º, sobre as respostas 
recebidas de outros Estados-Membros e 
sobre as medidas que foram adotadas com 
base nas informações prestadas.
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22.3.2019 A8-0204/163

Alteração 163
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) É aditado o n.º 5-A com a seguinte 
redação:
«5-A. Com base nas informações 
recolhidas pela Comissão nos termos do 
n.º 5, e de outros elementos, a Comissão, o 
mais tardar em 31 de dezembro de 2020, 
apresenta um relatório detalhado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
o estado da cooperação administrativa 
entre os Estados-Membros, sobre 
quaisquer eventuais deficiências a este 
respeito e sobre possíveis formas de 
melhorar a cooperação. Com base neste 
relatório, deve avaliar se é necessário 
propor medidas suplementares.».

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/164

Alteração 164
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1072/2009
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao n.º 1 do artigo 1.º é aditado o 
seguinte parágrafo: 
«Os prazos referidos no artigo 8.º, n.º 2, e 
no artigo 8.º, n.º 2-A, do presente 
regulamento são igualmente aplicáveis ao 
transporte rodoviário de mercadorias na 
entrada ou na saída, no âmbito da parte 
inicial e/ou terminal nacional de um 
transporte combinado, nas condições 
previstas na Diretiva 92/106/CEE do 
Conselho.». 

Or. en


