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22.3.2019 A8-0204/165

Alteração 165
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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

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

Texto em vigor Alteração

(1-B) O artigo 1.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:

2. No caso de transportes com origem 
num Estado-Membro e com destino a um 
país terceiro, e vice-versa, o presente 
regulamento é aplicável ao trajeto efetuado 
no território dos Estados-Membros 
atravessados em trânsito. Não é aplicável 
ao trajeto efetuado no território do 
Estado-Membro de carga ou de descarga, 
enquanto não tiver sido celebrado o 
necessário acordo entre a Comunidade e o 
país terceiro em causa.

«2. No caso de transportes com origem 
num Estado-Membro e com destino a um 
país terceiro, e vice-versa, o presente 
regulamento é aplicável ao trajeto efetuado 
no território dos Estados-Membros 
atravessados em trânsito. No entanto, este 
trajeto em trânsito ficará excluído da 
aplicação da diretiva relativa aos 
trabalhadores destacados. Não é aplicável 
ao trajeto efetuado no território do 
Estado-Membro de carga ou de descarga, 
enquanto não tiver sido celebrado o 
necessário acordo entre a Comunidade e o 
país terceiro em causa.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/166

Alteração 166
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 1072/2009
Artigo 1 – n.º 5 – alínea c)

Texto em vigor Alteração

(1-C) No n.º 5, a alínea c) passa a ter a 
seguinte redação:

c) Transportes de mercadorias em veículos 
cujo peso total em carga autorizada, 
incluindo a dos reboques, não exceda 
3,5 toneladas;

c) Transportes de mercadorias em veículos 
cujo peso total em carga autorizada, 
incluindo a dos reboques, seja inferior a 
2,4 toneladas;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/167

Alteração 167
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação à evolução 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 2 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
alínea: 
7-A. «Trânsito», deslocações em carga 
efetuadas por um veículo através de um 
ou mais Estados-Membros ou países 
terceiros em que o ponto de partida e o 
ponto de chegada não são nesses 
Estados-Membros ou países terceiros.

Or. en

Justificação

A definição é necessária para estabelecer as regras sobre o destacamento de condutores no 
documento COM (2017) 0278.
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22.3.2019 A8-0204/168

Alteração 168
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1072/2009
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Ao n.º 1 é aditada a seguinte 
alínea:
«b-A) Realizem os serviços de transporte 
internacional com veículos equipados 
com tacógrafos inteligentes, tal como 
estabelecido no artigo 3.º e no capítulo II 
do Regulamento (UE) n.º 165/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A.»
__________________
1-A Regulamento (CE) n.º 165/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de fevereiro de 2014, relativo à utilização 
de tacógrafos nos transportes rodoviários, 
que revoga o Regulamento (CEE) 
n.º 3821/85 do Conselho relativo à 
introdução de um aparelho de controlo no 
domínio dos transportes rodoviários e que 
altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à harmonização de determinadas 
disposições em matéria social no domínio 
dos transportes rodoviários (JO L 60 de 
28.2.2014, p. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/169

Alteração 169
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1072/2009
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após a entrega das mercadorias 
transportadas no decurso de um transporte 
internacional proveniente de um 
Estado-Membro ou de um país terceiro 
para um Estado-Membro de acolhimento, 
os transportadores de mercadorias referidos 
no n.º 1 ficam autorizados a efetuar, com o 
mesmo veículo ou, tratando-se de um 
conjunto de veículos a motor, com o 
respetivo veículo a motor, operações de 
cabotagem no território do Estado-Membro 
de acolhimento ou em Estados-Membros 
contíguos. A última operação de descarga 
no quadro de uma operação de cabotagem 
deve ter lugar no prazo de 5 dias a contar 
da última operação de descarga realizada 
no Estado-Membro de acolhimento no 
quadro do transporte internacional com 
destino a este último;

2. Após a entrega das mercadorias 
transportadas no decurso de um transporte 
internacional proveniente de um 
Estado-Membro ou de um país terceiro 
para um Estado-Membro de acolhimento, 
os transportadores de mercadorias referidos 
no n.º 1 não ficam autorizados a efetuar, 
com o mesmo veículo ou, tratando-se de 
um conjunto de veículos a motor, com o 
respetivo veículo a motor, operações de 
cabotagem no território do Estado-Membro 
de acolhimento. A última operação de 
descarga no quadro de uma operação de 
cabotagem deve ter lugar no prazo de 3 
dias a contar da última operação de 
descarga realizada no Estado-Membro de 
acolhimento no quadro do transporte 
internacional com destino a este último, 
sob reserva do contrato de transporte 
aplicável;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/170

Alteração 170
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1072/2009
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserido o seguinte número:
«2-A. Após o termo do período de 3 dias 
referido no n.º 2, os transportadores de 
mercadorias não têm permissão para 
efetuar, com o mesmo veículo ou, 
tratando-se de um conjunto de veículos a 
motor, com o respetivo veículo a motor, 
operações de cabotagem no território do 
mesmo Estado-Membro de acolhimento 
no prazo de 60 horas após o regresso ao 
Estado-Membro de estabelecimento do 
transportador de mercadorias, até que 
seja efetuado um novo transporte 
internacional proveniente do 
Estado-Membro onde a empresa esteja 
estabelecida.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/171

Alteração 171
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1072/2009
Artigo 8 – n.º 4-A

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os elementos de prova referidos no 
n.º 3 devem ser apresentados ou 
transmitidos ao agente de inspeção 
autorizado do Estado-Membro de 
acolhimento mediante pedido e durante o 
controlo de estrada. Podem ser 
apresentados ou transmitidos 
eletronicamente, mediante a utilização de 
um formato estruturado passível de revisão 
que possa ser usado diretamente para 
armazenamento e tratamento por 
computador, como o eCMR ou IMI.* 
Durante os controlos na estrada, o condutor 
está autorizado a contactar a sede da 
empresa, o gestor de transportes ou 
qualquer outra pessoa ou entidade que 
possa apresentar os elementos de prova 
referidos no n.º 3.

4-A. Os elementos de prova referidos no 
n.º 3 devem ser apresentados ou 
transmitidos ao agente de inspeção 
autorizado do Estado-Membro de 
acolhimento mediante pedido e durante o 
controlo de estrada. Os Estados-Membros 
devem aceitar a apresentação ou 
transmissão dos elementos de prova em 
suporte eletrónico, mediante a utilização 
de um formato estruturado passível de 
revisão que possa ser usado diretamente 
para armazenamento e tratamento por 
computador, como a guia de remessa 
eletrónica prevista na Convenção relativa 
ao Contrato de Transporte Internacional 
de Mercadorias por Estrada (eCMR). 
Durante os controlos na estrada, o condutor 
está autorizado a contactar a sede da 
empresa, o gestor de transportes ou 
qualquer outra pessoa ou entidade que 
possa apresentar os elementos de prova 
referidos no n.º 3.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/172

Alteração 172
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1072/2009
Artigo 9 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No artigo 9.º, n.º 1, é aditada a 
seguinte alínea:
«e-A) as remunerações e as férias anuais 
remuneradas, tal como previsto nas 
alíneas b) e c) do primeiro parágrafo do 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A.
__________________
1-A Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços (JO L 18 de 
21.1.1997, p. 1).»

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/173

Alteração 173
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 1072/2009
Artigo 10-A – título

Texto da Comissão Alteração

Controlos Execução inteligente

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/174

Alteração 174
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 1072/2009
Artigo 10-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro organiza os 
controlos de modo a que, a partir de 1 de 
janeiro de 2020, em cada ano civil, pelo 
menos, 2 % de todas as operações de 
cabotagem efetuadas no seu território 
sejam objeto de controlo. Essa 
percentagem deve ser aumentada para, 
pelo menos, 3 % a partir de 1 de janeiro 
de 2022. A base para o cálculo da 
percentagem é a totalidade das atividades 
de cabotagem no Estado-Membro em 
termos de toneladas-quilómetro para o 
ano t–2, tal como comunicado pelo 
Eurostat.

1. Para fazer cumprir as obrigações 
estipuladas no presente capítulo, os 
Estados-Membros asseguram a aplicação 
no seu território de uma estratégia 
nacional coerente de execução. Essa 
estratégia deve incidir sobre as empresas 
com uma classificação de risco elevado, 
nos termos do artigo 9.º da 
Diretiva 2006/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A.

__________________
1-A Diretiva 2006/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de março 
de 2006, relativa a exigências mínimas no 
que respeita à execução dos 
Regulamentos (CEE) n.º 3820/85 e (CEE) 
n.º 3821/85 do Conselho, quanto às 
disposições sociais no domínio das 
atividades de transporte rodoviário (JO L 
102 de 11.4.2006, p. 35).

Or. en
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