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22.3.2019 A8-0204/209

Alteração 209
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

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
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Atualmente, os Estados-Membros 
têm o direito de impor requisitos adicionais 
ao acesso à atividade de transportador 
rodoviário, para além dos especificados no 
Regulamento (CE) n.º 1071/2009. A 
necessidade dessa possibilidade para 
satisfazer os imperativos não ficou 
demonstrada e a mesma suscitou 
disparidades de acesso. É, pois, adequado 
suprimi-la.

(3) Atualmente, os Estados-Membros 
têm o direito de impor requisitos adicionais 
ao acesso à atividade de transportador 
rodoviário, para além dos especificados no 
Regulamento (CE) n.º 1071/2009.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/210

Alteração 210
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

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
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As regras relativas aos transportes 
nacionais efetuados a título temporário por 
transportadores de mercadorias não 
residentes num Estado-Membro de 
acolhimento («cabotagem») devem ser 
claras, simples e de fácil aplicação, 
mantendo-se, ao mesmo tempo, em geral, 
o nível de liberalização alcançado até à 
data.

(13) As regras relativas aos transportes 
nacionais efetuados a título temporário por 
transportadores de mercadorias não 
residentes num Estado-Membro de 
acolhimento («cabotagem») devem ser 
claras, simples e de fácil aplicação.

Or. en

Justificação

Foi precisamente o atual nível de liberalização que criou as condições para o «dumping» 
social e a concorrência desleal no setor do transporte rodoviário. Para combater a 
exploração salarial e pôr termo ao encerramento de empresas de transporte rodoviário em 
países com condições sociais e salariais de elevado nível, é imperativo corrigir esse erro, em 
vez de o perpetuar.
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22.3.2019 A8-0204/211

Alteração 211
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

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
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para o efeito, e a fim de facilitar o 
controlo e eliminar a incerteza, a limitação 
do número de operações de cabotagem na 
sequência de um transporte internacional 
deverá ser suprimida, embora o número 
de dias disponíveis para essas operações 
deva ser reduzido.

(14) Para o efeito, e a fim de facilitar o 
controlo e eliminar a incerteza, a limitação 
do número de operações de cabotagem na 
sequência de um transporte internacional 
deverá ser reduzida a dois dias. Deve ser 
obrigatório um período de espera de 7 dias 
entre o regresso obrigatório ao país de 
origem e a nova ordem seguinte.

Or. en

Justificação

A cabotagem é o principal instrumento de desenvolvimento do «dumping» social e da 
concorrência desleal no setor do transporte rodoviário. Para pôr termo a esta situação, a 
cabotagem tem de ser reduzida ao mínimo, determinando que os camiões não são autorizados 
a circular em vazio.
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22.3.2019 A8-0204/212

Alteração 212
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

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 2Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 3.º, é suprimido o n.º 2; Suprimido

Or. en

Justificação

Atendendo à especificidade dos mercados internos de cada Estado-Membro – em que, muitas 
vezes, a oferta excede a procura e a maior parte das empresas exerce a sua atividade sem 
atravessar fronteiras –, não pode ser excluída a possibilidade de manter requisitos nacionais 
adicionais, desde que estes sejam proporcionados e não discriminatórios. A presente 
alteração está necessariamente relacionada com a omissão, através de uma alteração 
específica, da segunda frase do considerando 3 da proposta.
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22.3.2019 A8-0204/213

Alteração 213
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
em nome do Grupo ENF

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 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 ficam autorizados a efetuar – com 
o mesmo veículo ou, tratando-se de um 
conjunto de veículos a motor, com o 
respetivo veículo a motor – transporte 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 2 dias a contar 
da última operação de descarga realizada 
no Estado-Membro de acolhimento no 
quadro do transporte internacional com 
destino a este último, com um período de 
espera obrigatório de 7 dias entre o 
regresso obrigatório ao país de origem e a 
nova ordem seguinte.

Or. en

(Regulamento (CE) n.º 1072/2009)
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Justificação

A cabotagem é o principal instrumento de desenvolvimento do «dumping» social e da 
concorrência desleal no setor do transporte rodoviário. Para pôr termo a esta situação, a 
cabotagem tem de ser reduzida ao mínimo, determinando que os camiões não são autorizados 
a circular em vazio.


