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21.3.2019 A8-0204/246

Alteração 246
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Tendo em conta o seu potencial 
para afetar consideravelmente o mercado 
do transporte rodoviário de mercadorias, 
bem como a proteção social dos 
trabalhadores, as infrações graves às 
regras da União sobre o destacamento de 
trabalhadores ou à legislação aplicável às 
obrigações contratuais devem ser 
contempladas nos elementos relevantes 
para a avaliação da idoneidade.

Suprimido
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21.3.2019 A8-0204/247

Alteração 247
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As informações sobre os 
transportadores incluídos nos registos 
eletrónicos nacionais devem ser tão 
completas quanto possível para permitir 
que as autoridades nacionais responsáveis 
pelo controlo do cumprimento das regras 
pertinentes possam dispor de uma visão 
adequada dos operadores que sejam objeto 
de inquérito. Em particular, a informação 
sobre o número de matrícula dos veículos 
à disposição dos operadores, o número de 
trabalhadores contratados, a notação de 
risco, bem como a informação financeira, 
deverão facilitar a execução das 
disposições dos Regulamentos (CE) 
n.º 1071/2009 e (CE) n.º 1072/2009 a nível 
nacional e transfronteiras. As regras sobre 
o registo eletrónico nacional devem, por 
conseguinte, ser alteradas em 
conformidade.

(11) As informações sobre os 
transportadores incluídos nos registos 
eletrónicos nacionais devem ser tão 
completas quanto possível para permitir 
que as autoridades nacionais responsáveis 
pelo controlo do cumprimento das regras 
pertinentes possam dispor de uma visão 
adequada dos operadores que sejam objeto 
de inquérito. Em particular, a informação 
sobre o número de veículos à disposição 
dos operadores, o número de motoristas 
contratados, a notação de risco, bem como 
a informação financeira, deverão facilitar a 
execução das disposições dos 
Regulamentos (CE) n.º 1071/2009 e (CE) 
n.º 1072/2009 a nível nacional e 
transfronteiras. As regras sobre o registo 
eletrónico nacional devem, por 
conseguinte, ser alteradas em 
conformidade.
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21.3.2019 A8-0204/248

Alteração 248
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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
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 e 
o número de dias disponíveis para essas 
operações devem ser suprimidos.
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