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Regras comuns que garantem a conectividade rodoviária fundamental do transporte de 
mercadorias no contexto da saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da 
União

Proposta de regulamento (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de evitar perturbações graves 
daí resultantes, incluindo no que respeita à 
ordem pública, afigura-se, portanto, 
necessário estabelecer um conjunto 
temporário de medidas que permita aos 
transportadores rodoviários de mercadorias 
licenciados no Reino Unido transportar 
mercadorias por via rodoviária entre este 
território e os restantes vinte e sete 
Estados-Membros. Por forma a assegurar 
um equilíbrio adequado entre o Reino 
Unido e os restantes Estados-Membros, os 
direitos assim concedidos devem estar 
subordinados à concessão de direitos 
equivalentes e estar sujeitos a certas 
condições que garantam uma concorrência 
leal.

(4) A fim de evitar perturbações graves 
daí resultantes, incluindo no que respeita à 
ordem pública, afigura-se, portanto, 
necessário estabelecer um conjunto 
temporário de medidas que permita aos 
transportadores rodoviários de mercadorias 
licenciados no Reino Unido transportar 
mercadorias por via rodoviária entre este 
território e os restantes vinte e sete 
Estados-Membros ou do território do 
Reino Unido para o território do Reino 
Unido, transitando por um ou vários 
Estados-Membros. Por forma a assegurar 
um equilíbrio adequado entre o Reino 
Unido e os restantes Estados-Membros, os 
direitos assim concedidos devem estar 
subordinados à concessão de direitos 
equivalentes e estar sujeitos a certas 
condições que garantam uma concorrência 
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leal.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Transporte bilateral», (2) «Transporte autorizado»,

a) As deslocações em carga de um 
veículo cujos pontos de partida e de 
chegada se situam no território da União e 
no território do Reino Unido, 
respetivamente, com ou sem trânsito por 
um ou vários Estados-Membros ou países 
terceiros;

a) As deslocações em carga de um 
veículo do território da União para o 
território do Reino Unido ou vice versa, 
com ou sem trânsito por um ou vários 
Estados-Membros ou países terceiros;

b) As deslocações sem carga 
relacionadas com os transportes a que se 
refere a alínea a);

b) As deslocações em carga de um 
veículo do território do Reino Unido para 
o território do Reino Unido, com trânsito 
pelo território da União;

b-A) As deslocações sem carga 
relacionadas com os transportes a que se 
referem as alíneas a) e b);

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Licença do Reino Unido», uma 
licença emitida pelo Reino Unido para fins 
de transporte internacional, incluindo 
transporte bilateral;

(5) «Licença do Reino Unido», uma 
licença emitida pelo Reino Unido para fins 
de transporte internacional, com respeito a 
um transporte autorizado;

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito de transporte bilateral Direito de transporte autorizado
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os transportadores rodoviários de 
mercadorias do Reino Unido podem, nas 
condições estabelecidas no presente 
regulamento, efetuar transportes bilaterais.

1. Os transportadores rodoviários de 
mercadorias do Reino Unido podem, nas 
condições estabelecidas no presente 
regulamento, efetuar transportes 
autorizados.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os transportes bilaterais das espécies 
seguintes podem ser efetuados por pessoas 
singulares ou coletivas sedeadas no Reino 
Unido, sem que seja necessária uma 
licença do Reino Unido na aceção do 
artigo 2.º, n.º 5:

2. Os transportes autorizados das 
espécies seguintes podem ser efetuados por 
pessoas singulares ou coletivas sedeadas no 
Reino Unido, sem que seja necessária uma 
licença do Reino Unido na aceção do 
artigo 2.º, n.º 5:

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No decurso de um transporte bilateral em 
conformidade com o presente regulamento 
aplicam-se as seguintes regras:

No decurso de um transporte autorizado 
em conformidade com o presente 
regulamento aplicam-se as seguintes 
regras:

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao determinar que os direitos 
concedidos pelo Reino Unido aos 
transportadores rodoviários de mercadorias 
da União não são, de jure ou de facto, 

2. Ao determinar que os direitos 
concedidos pelo Reino Unido aos 
transportadores rodoviários de mercadorias 
da União não são, de jure ou de facto, 
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equivalentes aos concedidos aos 
transportadores rodoviários de mercadorias 
do Reino Unido ao abrigo do presente 
regulamento, ou que esses direitos não se 
encontram igualmente disponíveis para 
todos os transportadores rodoviários de 
mercadorias da União, a Comissão pode, 
de molde a restabelecer a equivalência, por 
meio de atos delegados:

equivalentes aos concedidos aos 
transportadores rodoviários de mercadorias 
do Reino Unido ao abrigo do presente 
regulamento, ou que esses direitos não se 
encontram igualmente disponíveis para 
todos os transportadores rodoviários de 
mercadorias da União, a Comissão pode, 
de molde a restabelecer a equivalência, por 
meio de atos delegados:

a) Estabelecer limites para a capacidade 
permitida disponível aos transportadores 
rodoviários de mercadorias do Reino 
Unido ou relativamente ao número de 
viagens ou a ambos;

a) Suspender a aplicação do artigo 3.º, 
n.ºs 1 e 2, do presente regulamento, caso 
não tenham sido concedidos direitos 
equivalentes aos transportadores 
rodoviários de mercadorias da União ou 
caso os direitos concedidos sejam 
mínimos; 

b) Suspender a aplicação do presente 
regulamento; bem como

b) Estabelecer limites para a 
capacidade admissível à disposição dos 
transportadores rodoviários de 
mercadorias do Reino Unido ou 
relativamente ao número de viagens ou a 
ambos; bem como

c) Adotar quaisquer outras medidas 
adequadas.

c) Adotar quaisquer outras medidas 
adequadas, tais como direitos financeiros 
ou restrições operacionais.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao determinar que, em resultado de 
qualquer das situações referidas no n.º 3, 
essas condições são consideravelmente 
menos favoráveis do que as condições de 
que beneficiam os transportadores 
rodoviários de mercadorias do Reino 
Unido, a Comissão pode, para remediar a 
situação, por meio de atos delegados:

2. Ao determinar que, em resultado de 
qualquer das situações referidas no n.º 3, 
essas condições são consideravelmente 
menos favoráveis do que as condições de 
que beneficiam os transportadores 
rodoviários de mercadorias do Reino 
Unido, a Comissão pode, para remediar a 
situação, por meio de atos delegados:

a) Estabelecer limites para a capacidade 
admissível à disposição dos 
transportadores rodoviários de mercadorias 
do Reino Unido ou relativamente ao 
número de viagens ou a ambos;

a) Suspender a aplicação do artigo 3.º, 
n.ºs 1 e 2, do presente regulamento, caso 
não tenham sido concedidos direitos 
equivalentes aos transportadores 
rodoviários de mercadorias da União ou 
caso os direitos concedidos sejam 
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mínimos; 

b) Suspender a aplicação do presente 
regulamento; bem como

b) Estabelecer limites para a 
capacidade permitida disponível aos 
transportadores rodoviários de 
mercadorias do Reino Unido ou 
relativamente ao número de viagens ou a 
ambos; bem como

c) Adotar quaisquer outras medidas 
adequadas.

c) Adotar quaisquer outras medidas 
adequadas, tais como direitos financeiros 
ou restrições operacionais.


