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Alteração  25 

Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Considerando que o Presidente da 

Comissão Europeia, Jean-Claude 

Juncker, fez menção à previsível criação 

de uma Autoridade Europeia do Trabalho 

no seu discurso sobre o Estado da União 

de 2017; 

Or. en 

 

Alteração  26 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as 

regras relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se 

aplicavam às empresas que exercem 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 

que não ultrapassem esses limites. O 

número destas empresas, envolvidas em 

operações de transporte nacional e 

internacional, tem vindo a aumentar. Em 

resultado disso, vários Estados-Membros 

Suprimido 
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decidiram aplicar as regras em matéria de 

acesso à atividade de transportador 

rodoviário, previstas no Regulamento 

(CE) n.º 1071/2009 para essas empresas. 

A fim de assegurar um nível mínimo de 

profissionalização para o setor com 

veículos de massa máxima autorizada em 

carga não superior a 3,5 toneladas graças 

à aplicação de regras comuns, 

harmonizando assim as condições de 

concorrência entre todos os operadores, 

esta disposição deve ser suprimida, ao 

passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

passar a ter caráter vinculativo. 

Or. en 

 

Alteração  27 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar, em 

conformidade com as regras comuns, um 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. 
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nível mínimo de profissionalização do 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga de 3,5 toneladas, 

harmonizando assim as condições de 

concorrência entre todos os operadores, 

esta disposição deve ser suprimida; ao 

passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

passar a ter caráter vinculativo. 

Or. nl 

 

Alteração  28 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas tanto em operações 

de transporte nacional como 

internacional, tem vindo a aumentar. Em 

resultado disso, vários Estados-Membros 

decidiram aplicar as regras em matéria de 

acesso à atividade de transportador 

rodoviário, previstas no Regulamento 

(CE) n.º 1071/2009 para essas empresas. A 

fim de assegurar, em conformidade com 

as regras comuns, um nível mínimo de 

profissionalização do setor com veículos 

de massa máxima autorizada em carga de 

3,5 toneladas, harmonizando assim as 

condições de concorrência entre todos os 

operadores, esta disposição deve ser 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas tem vindo a aumentar, e isto 

principalmente no mercado nacional de 

transportes devido à utilização de veículos 

ligeiros de mercadorias em cidades e 

trajetos mais curtos. Para essas empresas 

que efetuam atividades de transporte 

internacional é todavia adequado que os 

requisitos relativos ao estabelecimento 

efetivo e estável e à capacidade financeira 

apropriada passem a ter caráter vinculativo. 

Desse modo, é possível assegurar uma 

concorrência mais justa no mercado 

interno sem impor encargos 

administrativos e financeiros 

desnecessários às empresas, 
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suprimida; a passo que os requisitos 

relativos ao estabelecimento efetivo e 

estável e à capacidade financeira 

apropriada devem passar a ter caráter 

vinculativo. 

especialmente às PME. 

Or. nl 

 

Alteração  29 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram 

aplicar as regras em matéria de acesso à 

atividade de transportador rodoviário 

previstas no Regulamento (CE) n.º 

1071/2009 para essas empresas. A fim de 

assegurar um nível mínimo de 

profissionalização para o setor com 

veículos de massa máxima autorizada em 

carga não superior a 3,5 toneladas graças 

à aplicação de regras comuns, 

harmonizando assim as condições de 

concorrência entre todos os operadores, 

esta disposição deve ser suprimida, ao 

passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. A fim de assegurar a 

profissionalização para o setor graças à 

aplicação de regras comuns, é necessário 

igualmente o alargamento, de modo 

proporcionado e não discriminatório, de 

todos os requisitos para o acesso à 

atividade de transportador rodoviário às 

empresas que operam exclusivamente por 

meio de veículos a motor ou de 

combinações de veículos com uma massa 

máxima autorizada em carga não 

superior a 3,5 toneladas. 
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passar a ter carácter vinculativo. 

Or. it 

 

Alteração  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar um 

nível mínimo de profissionalização para o 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas graças à aplicação de regras 

comuns, harmonizando assim as 

condições de concorrência entre todos os 

operadores, esta disposição deve ser 

suprimida, ao passo que os requisitos 

relativos ao estabelecimento efetivo e 

estável e à capacidade financeira 

apropriada devem passar a ter carácter 

vinculativo. 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar um 

nível mínimo de profissionalização para o 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga não superior a 3,5 

toneladas e de garantir uma concorrência 

leal e justa entre todos os operadores do 

setor, esta disposição deve ser suprimida, 

ao passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

passar a ter carácter vinculativo para todos 

os veículos utilizados no transporte 

internacional rodoviário e todas as 

operações de cabotagem, 

independentemente da sua massa. 
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Or. fr 

 

Alteração  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar um 

nível mínimo de profissionalização para o 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas graças à aplicação de regras 

comuns, harmonizando assim as condições 

de concorrência entre todos os operadores, 

esta disposição deve ser suprimida, ao 

passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

passar a ter caráter vinculativo. 

(2) (Não se aplica à versão 

portuguesa.) (Não se aplica à versão 

portuguesa.) Em resultado disso, vários 

Estados-Membros decidiram aplicar as 

regras em matéria de acesso à atividade de 

transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar um 

nível mínimo de profissionalização para o 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas para o transporte 

internacional graças à aplicação de regras 

comuns, harmonizando assim as condições 

de concorrência entre todos os operadores, 

os requisitos para exercer a atividade de 

transportador rodoviário devem ser 

igualmente aplicáveis. 

Or. en 
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Alteração  32 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar um 

nível mínimo de profissionalização para o 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas graças à aplicação de regras 

comuns, harmonizando assim as condições 

de concorrência entre todos os operadores, 

esta disposição deve ser suprimida, ao 

passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

passar a ter caráter vinculativo. 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar um 

nível mínimo de profissionalização para o 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas graças à aplicação de regras 

comuns, harmonizando assim as condições 

de concorrência entre todos os operadores, 

os requisitos de acesso à profissão devem 

tornar-se vinculativos para os operadores 

que utilizem veículos de massa máxima 

autorizada em carga de 2,4 a 

3,5 toneladas em operações de transporte 

internacional. 

Or. en 

Justificação 

Os veículos comerciais ligeiros que operam a nível internacional com uma massa em carga 

de 2,4 a 3,5 toneladas são incluídos no âmbito de aplicação para assegurar condições de 

concorrência equitativas entre os veículos pesados e os veículos comerciais ligeiros. Assim, 

os quatro requisitos devem aplicar-se ao exercício da atividade de transportador rodoviário. 
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Alteração  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar um 

nível mínimo de profissionalização para o 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas graças à aplicação de regras 

comuns, harmonizando assim as condições 

de concorrência entre todos os operadores, 

esta disposição deve ser suprimida, ao 

passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

passar a ter caráter vinculativo. 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar um 

nível mínimo de profissionalização para o 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga não superior a 3,5 

toneladas graças à aplicação de regras 

comuns, harmonizando assim as condições 

de concorrência entre todos os operadores, 

esta disposição deve ser suprimida, ao 

passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

passar a ter caráter vinculativo para as 

empresas que efetuem operações de 

transporte internacional. 

Or. fr 

 

Alteração  34 

Karima Delli, Terry Reintke 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de assegurar um 

nível mínimo de profissionalização para o 

setor com veículos de massa máxima 

autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas graças à aplicação de regras 

comuns, harmonizando assim as condições 

de concorrência entre todos os operadores, 

esta disposição deve ser suprimida, ao 

passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

passar a ter caráter vinculativo. 

(2) Até à data, e salvo disposição em 

contrário da legislação nacional, as regras 

relativas ao acesso à profissão de 

transportador rodoviário não se aplicavam 

às empresas que exercem 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 que não 

ultrapassem esses limites. O número destas 

empresas, envolvidas em operações de 

transporte nacional e internacional, tem 

vindo a aumentar. Em resultado disso, 

vários Estados-Membros decidiram aplicar 

as regras em matéria de acesso à atividade 

de transportador rodoviário, previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 para 

essas empresas. A fim de clarificar o 

âmbito de aplicação do referido 

regulamento e evitar lacunas, assegurar 

um nível mínimo de profissionalização 

para o setor com veículos de massa 

máxima autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas graças à aplicação de regras 

comuns, harmonizando assim as condições 

de concorrência entre todos os operadores, 

esta disposição deve ser suprimida, ao 

passo que os requisitos relativos ao 

estabelecimento efetivo e estável e à 

capacidade financeira apropriada devem 

passar a ter caráter vinculativo. 

Or. en 

 

Alteração  35 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) Quanto ao requisito de idoneidade 

financeira para as empresas que exercem 

a atividade de transportador rodoviário de 

mercadorias exclusivamente por meio de 

veículos a motor ou de combinações de 

veículos com uma massa máxima 

autorizada em carga não superior a 3,5 

toneladas, considera-se que os montantes 

devem ter também em conta, para além do 

número de veículos, o princípio da 

proporcionalidade em função da 

dimensão das empresas; 

Or. it 

 

Alteração  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) Na sua avaliação de impacto, a 

Comissão estima que as poupanças para 

as empresas se situem entre os 2,7 a 

5,2 mil milhões de EUR no período de 

2020-2035. 

Or. en 

 

Alteração  37 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Atualmente, os Estados-Membros 

têm o direito de impor requisitos adicionais 

(3) Atualmente, os Estados-Membros 

têm o direito de impor requisitos adicionais 
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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. 

ao acesso à atividade de transportador 

rodoviário, para além dos especificados no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009. 

Or. nl 

 

Alteração  38 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Os Estados-Membros têm 

atualmente 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. nl 

 

Alteração  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

(3) Os Estados-Membros têm o direito 

de impor requisitos adicionais ao acesso à 

atividade de transportador rodoviário, para 

além dos especificados no Regulamento 
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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. 

(CE) n.º 1071/2009. Tal possibilidade é 

necessária para assegurar condições de 

concorrência equitativas e a aplicação de 

normas comuns nos Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  40 

Mara Bizzotto 

 

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 para 

essas empresas. 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 para 

essas empresas. Os Estados-Membros 

devem poder continuar a introduzir 

requisitos adicionais proporcionados e 

não discriminatórios que tenham em 

conta as especificidades do seu mercado 

interno. 

Or. it 

 

Alteração  41 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Embora a atividade do transporte 

rodoviário na UE represente 5 milhões de 

postos de trabalho diretos e seja 

responsável por quase 2% do PIB, a UE 

depara-se com uma escassez de 

condutores profissionais. A fim de 



 

AM\1144073PT.docx 15/153 PE616.759v01-00 

 PT 

facilitar o acesso dos jovens a este grupo 

profissional e manter os atuais 

trabalhadores, sobretudo no caso das 

PME, é importante pôr fim à pressão 

descendente sobre as condições de 

trabalho no setor, decorrente da 

concorrência internacional em matéria de 

custos salariais e aplicar, tanto quanto 

possível, o princípio do salário igual para 

trabalho igual no setor do transporte 

rodoviário internacional. 

Or. nl 

 

Alteração  42 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) A avaliação dos Regulamentos 

(CE) n.º 1071/2009 e n.º 1072/2009 

demonstrou que tanto as instituições 

públicas como as empresas de transporte 

estão sujeitas a encargos administrativos e 

regulamentares desnecessários. Uma 

clarificação das regras e uma maior 

simplificação administrativa, em 

conformidade com os objetivos REFIT, 

são necessárias para um setor dos 

transportes competitivo e eficiente. Para 

tal, os desenvolvimentos tecnológicos 

devem também ser mais apoiados e 

aproveitados. 

Or. nl 

 

Alteração  43 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 
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Texto da Comissão Alteração 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável. 

(4) Salienta que a atual legislação 

social da UE no setor do transporte 

rodoviário facilitou o dumping social, a 

deslocalização selvagem e, de um modo 

geral, a proliferação de práticas ilícitas 

responsáveis pela concorrência desleal no 

setor, tais como a cabotagem abusiva ou o 

fenómeno das empresas fictícias; é 

necessário, portanto, que os Estados-

Membros possam atuar com vista a 
garantir que os transportadores rodoviários 

estabelecidos no seu território nele têm 

uma presença efetiva e estável, exercendo 

nele as suas atividades. Por conseguinte, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável, 

intensificar os controlos e combater as 

práticas desleais que ameaçam todo o 

setor, tanto em Itália como na Europa em 

geral; 

Or. it 

 

Alteração  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável. 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades, 

incluindo o processo de faturação direta 

junto dos seus clientes ou, caso exista um 

sistema de filiação, de faturação efetuada, 

de forma proporcional, pela empresa-

mãe. Por conseguinte, e à luz da 

experiência, é necessário clarificar as 

disposições relativas à existência de um 
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estabelecimento efetivo e estável, bem 

como de um sistema de faturação direta, 

junto do beneficiário do sistema existente, 

de modo a assegurar uma transferência 

proporcional dos lucros e a evitar a 

subfaturação no Estado-Membro que 

presta o serviço e o subpagamento dos 

trabalhadores nesse Estado-Membro. 

Or. en 

 

Alteração  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável. 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar e reforçar as 

disposições do artigo 5.º do Regulamento 

(CE) n.º 1071/2009 relativas à existência 

de um estabelecimento efetivo e estável, a 

fim de combater o estabelecimento das 

chamadas empresas fictícias. 

Or. fr 

 

Alteração  46 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 
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num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável. 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável e pôr 

termo às chamadas empresas fictícias, 

uma vez que a prática ilegal dessas 

empresas se mantém e está mesmo a 

aumentar. 

Or. nl 

 

Alteração  47 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável. 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável, pondo 

assim termo às chamadas empresas 

fictícias. 

Or. nl 

 

Alteração  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) É necessário garantir que os (4) É necessário garantir que os 
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transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável. 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável e pôr 

termo às chamadas empresas fictícias. 

Or. fr 

 

Alteração  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável. 

(4) É necessário garantir que os 

transportadores rodoviários estabelecidos 

num Estado-Membro têm uma presença 

efetiva e estável nesse Estado-Membro, 

exercendo nele as suas atividades. Por 

conseguinte, e à luz da experiência, é 

necessário clarificar as disposições 

relativas à existência de um 

estabelecimento efetivo e estável. Para 

esse efeito, as disposições aplicáveis do 

presente regulamento devem ser 

alinhadas com as de outros atos 

legislativos que prevejam um 

estabelecimento efetivo e estável, 

nomeadamente o artigo 4.º da 

Diretiva 2014/67/CE. 

Or. en 

 

Alteração  50 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) A presença de empresas fictícias e 

do falso trabalho independente no setor 

dos transportes distorce o bom 

funcionamento do mercado interno, 

enfraquecendo, ao mesmo tempo, as 

condições laborais dos seus 

trabalhadores. Há que lutar com 

determinação contra estas práticas ilegais 

que, embora minoritárias, prejudicam a 

imagem do setor, uma vez que reduzem 

ilegalmente os custos laborais e não 

asseguram o correto cumprimento da 

legislação laboral. No entanto, é 

reconhecido que as diferenças salariais 

decorrentes das disparidades económicas 

e sociais entre os Estados-Membros não 

constituem, de forma alguma, uma 

violação das leis, concorrência desleal, 

distorção do mercado ou dumping social. 

Or. en 

 

Alteração  51 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) A presença de empresas fictícias e 

do falso trabalho independente no setor 

dos transportes distorce o bom 

funcionamento do mercado interno, 

enfraquecendo, ao mesmo tempo, as 

condições laborais dos seus 

trabalhadores. Há que lutar com 

determinação contra estas práticas ilegais 

que, embora minoritárias, prejudicam a 

imagem do setor, uma vez que reduzem 

ilegalmente os custos laborais e não 

asseguram o correto cumprimento da 

legislação laboral. 
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Or. nl 

 

Alteração  52 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) A liberdade de estabelecimento é 

uma pedra angular do mercado interno. A 

prática ilegal das empresas fictícias 

ameaça, contudo, o funcionamento e a 

sustentabilidade do mercado interno. A 

avaliação apontou para uma necessidade 

evidente de requisitos de estabelecimento 

claros, de um controlo e cumprimento 

mais eficazes, e de uma melhor 

cooperação entre os Estados-Membros. A 

UE tem de intensificar a luta contra a 

fraude e a concorrência desleal a fim de 

criar condições de concorrência 

equitativas. 

Or. nl 

 

Alteração  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) A presença de empresas fictícias e 

do falso trabalho independente no setor 

dos transportes distorce o bom 

funcionamento do mercado interno, 

enfraquecendo, ao mesmo tempo, as 

condições laborais dos seus 

trabalhadores. Há que lutar com 

determinação contra estas práticas ilegais 

que, embora minoritárias, prejudicam a 

imagem do setor, uma vez que reduzem 
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ilegalmente os custos laborais e não 

asseguram o correto cumprimento da 

legislação laboral. 

Or. fr 

 

Alteração  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) A fim de assegurar o bom 

funcionamento do mercado europeu do 

transporte rodoviário de mercadorias, é 

necessário combater as empresas de 

fachada. Neste contexto, é necessária uma 

ação decidida para pôr termo a tal 

prática, incluindo a cooperação 

reforçada, controlos conjuntos, a fixação 

de metas e o intercâmbio das melhores 

práticas entre os Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-B) O setor do transporte rodoviário 

depara-se atualmente com uma escassez 

de condutores profissionais, em especial 

entre os jovens e as mulheres. É 

imperativo tomar medidas suplementares 

para que o acesso ao mercado seja mais 

fácil e atrativo para os jovens e as 

mulheres, bem como para manter os 



 

AM\1144073PT.docx 23/153 PE616.759v01-00 

 PT 

atuais trabalhadores do setor. Para o 

efeito, é necessário reduzir o trabalho 

fraudulento e precário envidando esforços 

no sentido de combater a utilização 

abusiva dos contratos a termo certo, a 

utilização dos estágios para substituir os 

contratos de trabalho regulares e o falso 

trabalho independente. 

Or. en 

 

Alteração  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Tendo em conta o seu potencial 

para afetar consideravelmente as condições 

para uma concorrência leal no mercado dos 

transportes rodoviários, as infrações graves 

das regras fiscais nacionais devem ser 

aditadas aos artigos relevantes em matéria 

de avaliação da idoneidade. 

(6) Tendo em conta o seu potencial 

para afetar consideravelmente as condições 

para uma concorrência leal no mercado dos 

transportes rodoviários, as infrações graves 

das regras fiscais nacionais devem ser 

aditadas aos artigos relevantes em matéria 

de avaliação da idoneidade e, além disso, 

devem ser objeto de sanções dissuasivas 

proporcionais à infração constatada. 

Or. fr 

 

Alteração  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

Suprimido 
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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. 

Or. pl 

 

Alteração  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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. 

(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 e a cabotagem ou à 

legislação aplicável às obrigações 

contratuais devem ser contempladas nos 

elementos relevantes para a avaliação da 

idoneidade. 

Or. en 

 

Alteração  59 

Robert Rochefort 

 

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 

(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 
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trabalhadores ou à legislação aplicável às 

obrigações contratuais devem ser 

contempladas nos elementos relevantes 

para a avaliação da idoneidade. 

trabalhadores, a cabotagem ou à legislação 

aplicável às obrigações contratuais devem 

ser contempladas nos elementos relevantes 

para a avaliação da idoneidade. 

Or. fr 

 

Alteração  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. 

(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, a cabotagem ou à legislação 

aplicável às obrigações contratuais devem 

ser contempladas nos elementos relevantes 

para a avaliação da idoneidade. 

Or. fr 

 

Alteração  61 

Helga Stevens 

 

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 

(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, a cabotagem ou à legislação 

aplicável às obrigações contratuais devem 

ser contempladas nos elementos relevantes 



 

PE616.759v01-00 26/153 AM\1144073PT.docx 

PT 

para a avaliação da idoneidade. para a avaliação da idoneidade. 

Or. nl 

 

Alteração  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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. 

(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 às regras da 

União sobre o destacamento de 

trabalhadores e a cabotagem ou à 

legislação aplicável às obrigações 

contratuais devem ser contempladas nos 

elementos relevantes para a avaliação da 

idoneidade. 

Or. en 

 

Alteração  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) As regras da União Europeia em 

matéria de destacamento de trabalhadores 

visam os trabalhadores que são 

fisicamente deslocados, por um período 

determinado, para outro Estado-Membro, 

diferente daquele em que normalmente 

exercem a sua atividade. Devido à 

natureza móvel dos trabalhadores 

pertencentes ao setor do transporte 

rodoviário, devem ser flexibilizados os 
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procedimentos administrativos que essas 

empresas têm de cumprir. Assim, devem 

ser excluídas da avaliação da idoneidade. 

Or. es 

 

Alteração  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Dada a importância da concorrência 

leal no mercado, as infrações às regras da 

União relevantes sobre esta matéria devem 

ser tidas em conta na avaliação da 

idoneidade dos gestores de transportes e 

das empresas de transporte. A atribuição de 

poderes à Comissão para definir o grau de 

gravidade das infrações relevantes deve, 

pois, ser clarificada em conformidade. 

(8) Dada a importância da concorrência 

leal no mercado, as infrações às regras da 

União relevantes sobre esta matéria e os 

trabalhadores em causa devem ser tidos 

em conta na avaliação da idoneidade dos 

gestores de transportes e das empresas de 

transporte. A atribuição de poderes à 

Comissão para definir o grau de gravidade 

das infrações relevantes deve, pois, ser 

clarificada em conformidade. 

Or. en 

 

Alteração  65 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) As empresas 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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo de capacidade 

financeira, a fim de garantir que dispõem 

Suprimido 
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dos meios necessários para efetuar as 

operações de forma estável e duradoura. 

No entanto, uma vez que as operações em 

causa são geralmente de dimensão 

limitada, os requisitos correlatos devem 

ser menos exigentes do que as aplicáveis 

aos operadores que utilizem veículos ou 

conjuntos de veículos acima desse limite. 

Or. en 

 

Alteração  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) As empresas 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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo de capacidade 

financeira, a fim de garantir que dispõem 

dos meios necessários para efetuar as 

operações de forma estável e duradoura. 

No entanto, uma vez que as operações em 

causa são geralmente de dimensão 

limitada, os requisitos correlatos devem 

ser menos exigentes do que as aplicáveis 

aos operadores que utilizem veículos ou 

conjuntos de veículos acima desse limite. 

(10) As empresas 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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo de capacidade 

financeira, a fim de garantir que dispõem 

dos meios necessários para efetuar as 

operações de forma estável e duradoura. 

Or. en 

Justificação 

A utilização crescente de veículos comerciais ligeiros nas operações de transporte 

internacional não justifica esse tratamento especial para atingir o objetivo de um melhor 

controlo. 
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Alteração  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) As empresas 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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo de capacidade 

financeira, a fim de garantir que dispõem 

dos meios necessários para efetuar as 

operações de forma estável e duradoura. 

No entanto, uma vez que as operações em 

causa são geralmente de dimensão 

limitada, os requisitos correlatos devem ser 

menos exigentes do que as aplicáveis aos 

operadores que utilizem veículos ou 

conjuntos de veículos acima desse limite. 

(10) As empresas 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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo e suficiente de 

capacidade financeira, a fim de garantir 

que dispõem dos meios necessários para 

efetuar as operações de forma estável e 

duradoura e cumprir as suas obrigações 

em matéria de salários e contribuições 

sociais relativas aos trabalhadores do 

setor. No entanto, uma vez que as 

operações em causa são geralmente de 

dimensão limitada, os requisitos correlatos 

devem ser menos exigentes do que as 

aplicáveis aos operadores que utilizem 

veículos ou conjuntos de veículos acima 

desse limite. 

Or. en 

 

Alteração  68 

Robert Rochefort 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) As empresas que exerçam a 

atividade de transportador rodoviário de 

mercadorias exclusivamente por meio de 

veículos a motor com uma massa máxima 

(10) A fim de evitar as distorções de 

concorrência e de ter em consideração a 

evolução das atividades de transporte 

internacional das empresas que exerçam a 
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autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas ou de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo de capacidade 

financeira, a fim de garantir que dispõem 

dos meios necessários para efetuar as 

operações de forma estável e duradoura. 

No entanto, uma vez que as operações em 

causa são geralmente de dimensão 

limitada, os requisitos correlatos devem 

ser menos exigentes do que as aplicáveis 

aos operadores que utilizem veículos ou 

conjuntos de veículos acima desse limite. 

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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite, 

estas devem ser obrigadas a cumprir 
requisitos semelhantes aos aplicáveis aos 

operadores que utilizem veículos ou 

conjuntos de veículos acima desse limite. 

Or. fr 

 

Alteração  69 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) As empresas 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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo de capacidade 

financeira, a fim de garantir que dispõem 

dos meios necessários para efetuar as 

operações de forma estável e duradoura. 

No entanto, uma vez que as operações em 

causa são geralmente de dimensão 

limitada, os requisitos correlatos devem ser 

menos exigentes do que as aplicáveis aos 

operadores que utilizem veículos ou 

conjuntos de veículos acima desse limite. 

(10) As empresas 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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo de capacidade 

financeira, a fim de garantir que dispõem 

dos meios necessários para efetuar as 

operações de forma estável e duradoura. 

No entanto, uma vez que as operações em 

causa são geralmente de dimensão 

limitada, os requisitos correlatos devem ser 

menos exigentes do que as aplicáveis aos 

operadores que utilizem veículos ou 

conjuntos de veículos acima desse limite e 

não devem constituir um encargo 

excessivo para as empresas mais 

pequenas ou para os trabalhadores 

independentes. 

Or. nl 
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Alteração  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) As empresas 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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo de capacidade 

financeira, a fim de garantir que dispõem 

dos meios necessários para efetuar as 

operações de forma estável e duradoura. 

No entanto, uma vez que as operações em 

causa são geralmente de dimensão 

limitada, os requisitos correlatos devem 

ser menos exigentes do que as aplicáveis 

aos operadores que utilizem veículos ou 

conjuntos de veículos acima desse limite. 

(10) As empresas 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 de combinações de 

veículos que não excedam esse limite 

devem ter um nível mínimo de capacidade 

financeira, a fim de garantir que dispõem 

dos meios necessários para efetuar as 

operações de forma estável e duradoura. As 

regras aplicáveis aos operadores que 

exerçam a atividade de transportador 

rodoviário de mercadorias por meio de 
veículos a motor com uma massa máxima 

autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas ou conjuntos desse tipo de 

veículos são as estabelecidas no 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009. 

Or. fr 

 

Alteração  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

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 

(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 
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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, 
deverá 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. 

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 e o número de 

trabalhadores contratados 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. 

Or. es 

 

Alteração  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

continuamente atualizadas 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. Além disso, os 

registos eletrónicos nacionais devem ser 

interoperáveis e os dados neles contidos 

devem ser diretamente acessíveis aos 

funcionários de todos os Estados-
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Membros que efetuam controlos na 

estrada. As regras sobre o registo 

eletrónico nacional devem, por 

conseguinte, ser alteradas em 

conformidade. 

Or. en 

 

Alteração  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 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. Além disso, os 

registos eletrónicos nacionais devem ser 

interoperáveis e os dados neles contidos 

devem ser diretamente acessíveis aos 

funcionários de todos os Estados-

Membros que efetuam controlos na 

estrada. As regras sobre o registo 

eletrónico nacional devem, por 

conseguinte, ser alteradas em 

conformidade. 

Or. fr 
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Alteração  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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, 

mantendo-se, ao mesmo tempo, o nível de 

liberalização alcançado até à data. 

Or. en 

 

Alteração  75 

Helga Stevens 

 

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, 

mantendo-se, ao mesmo tempo, em geral, o 

nível de liberalização alcançado até à data. 

As operações de cabotagem correspondam 

aos objetivos da eficiência energética; 

uma vez que o transporte em vazio é 

evitado, é possível reduzir o consumo de 

combustível e a emissão de gases com 

efeito de estufa. A cabotagem não deve, 

contudo, ser utilizada de forma abusiva 

para escapar à legislação sociolaboral 

aplicável do Estado-Membro de 

acolhimento. Tal compromete não só as 

condições de concorrência equitativas, 
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mas também os direitos e a segurança 

rodoviária dos trabalhadores. 

Or. nl 

 

Alteração  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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»), a fim de 

evitar um regresso sem carga, devem ser 

claras, simples de aplicar por todos os 

transportadores e de fácil controlo, 

garantindo assim os direitos dos 

trabalhadores rodoviários e favorecendo 

uma concorrência leal entre as empresas, 

sem no entanto atentar contra o princípio 

da livre circulação de serviços no seio do 

mercado interno. 

Or. fr 

 

Alteração  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

(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 
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claras, simples e de fácil aplicação, 

mantendo-se, ao mesmo tempo, o nível de 

liberalização alcançado até à data. 

claras, simples, justas e de fácil aplicação, 

garantindo uma concorrência leal em 

igualdade de condições entre todos os 

transportadores de mercadorias e 

salvaguardando os benefícios e a 

integridade do mercado interno da União. 

Para o efeito, é imperativo que as regras 

da UE sobre o destacamento de 

trabalhadores e a legislação aplicável às 

obrigações contratuais sejam aplicadas no 

início das operações de cabotagem. 

Or. en 

 

Alteração  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. fr 

 

Alteração  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

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 

(13) As regras relativas aos transportes 

nacionais efetuados a título temporário por 

transportadores de mercadorias não 
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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. 

residentes num Estado-Membro de 

acolhimento («cabotagem») devem ser 

claras, simples e de fácil aplicação. 

Or. en 

 

Alteração  80 

Georges Bach 

 

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, 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, justas e de fácil aplicação, 

bem como permitir uma concorrência leal 

em igualdade de condições entre todos os 

transportadores de mercadorias, sem que 

haja uma maior liberalização. 

Or. en 

 

Alteração  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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, 

(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 e apoiar 
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mantendo-se, ao mesmo tempo, em geral, 

o nível de liberalização alcançado até à 

data. 

a concorrência leal. 

Or. en 

 

Alteração  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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, 

prosseguindo, ao mesmo tempo, a 

liberalização. 

Or. pl 

 

Alteração  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) Para garantir o caráter temporário 

e evitar qualquer eventual distorção do 

mercado provocada pelas empresas 

fictícias ou pelos denominados motoristas 

nómadas, é necessário permitir que as 

operações de cabotagem tenham como 

propósito o regresso ao país de 

estabelecimento da empresa. 

Or. es 
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Alteração  84 

Jeroen Lenaers 

 

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. 

Suprimido 

Or. nl 

 

Alteração  85 

Mara Bizzotto 

 

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. 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 
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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 e o risco de 

cabotagem sistemática, a limitação do 

número de operações de cabotagem na 

sequência de um transporte internacional 

deverá ser mantida, e o número de dias 

disponíveis para essas operações deverá ser 

reduzido. A possibilidade de cabotagem 

deve ser limitada a três dias com uma 

única operação, o que seria suficiente 

para evitar o regresso vazio de carga de 

um transporte internacional. 

Or. fr 

 

Alteração  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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) A fim de reduzir o impacto 

ambiental e de evitar trajetos em vazio, as 

operações de cabotagem devem ser 

permitidas na sequência de um transporte 

internacional para ou a partir do Estado-

Membro de estabelecimento do 

transportador. 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 período de 

tempo disponível para essas operações 

nesse Estado-Membro deva ser reduzido. 

Or. en 

 

Alteração  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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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 suprimida, embora o número de 

dias disponíveis para essas operações deva 

ser regulamentado de forma proporcional, 

de modo a evitar os trajetos em vazio e as 

práticas de concorrência desleal. 

Or. en 

 

Alteração  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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, reforçar a concorrência leal em 

igualdade de condições e eliminar a 

incerteza e a concorrência desleal, 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 fortemente reduzido. 

Or. en 

 

Alteração  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 
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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 suprimida. 

Or. pl 

Justificação 

Em conformidade com os princípios definidos nos Livros Brancos da União Europeia, deve 

existir uma liberalização progressiva dos serviços de cabotagem. Propõe-se, por conseguinte, 

estabelecer sete dias como o período previsto para a realização das operações de cabotagem, 

sem indicar o número máximo de operações, que é difícil de controlar. 

 

Alteração  91 

Helga Stevens 

 

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 suprimida, embora o número de 

dias disponíveis para essas operações deva 

ser reduzido, em consonância com o 

verdadeiro objetivo da cabotagem. 

Or. nl 

 

Alteração  92 

Robert Rochefort 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 
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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, eliminar a incerteza e ter em 

consideração o facto de que a cabotagem 

não constitui uma forma operatória 

habitual do transporte rodoviário, a 

limitação do número de operações de 

cabotagem na sequência de um transporte 

internacional deverá ser mantida. 

Or. fr 

 

Alteração  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

cabotagem, na sua antiga interpretação 

derrogatória ao direito do Estado-

Membro de acolhimento, é, assim, 

proibida. Qualquer operação de 

cabotagem deverá ser remunerada 

segundo as regras em vigor no Estado 

onde se realiza. 

Or. fr 

 

Alteração  94 

Mara Bizzotto 

 

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 

(14) Opõe-se firmemente a todas as 

formas de liberalização da cabotagem, 

cuja consequência seria uma maior 
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cabotagem na sequência de um transporte 

internacional deverá ser suprimida, 

embora o número de dias disponíveis para 

essas operações deva ser reduzido. 

desestabilização do setor, favorecendo a 

concorrência desleal e selvagem, a 

insegurança rodoviária e a perda de 

rentabilidade; 

Or. it 

 

Alteração  95 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) O considerando 17 do 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 estipula 

expressamente que as empresas de 

transporte que efetuam operações de 

cabotagem são abrangidas pelo âmbito de 

aplicação da diretiva relativa ao 

destacamento de trabalhadores. Uma vez 

que a cabotagem implica uma 

participação direta no mercado dos 

transportes do Estado-Membro de 

acolhimento, só assim é possível alcançar 

condições de concorrência equitativas. 

Or. nl 

 

Alteração  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) É proibido realizar operações de 

cabotagem com veículos matriculados no 

estrangeiro. 

Or. fr 
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Alteração  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-B) A aplicação e execução efetivas do 

presente regulamento são postas em causa 

quando outra legislação da União é 

indevidamente utilizada pelos 

transportadores para contornar as regras 

relativas à cabotagem, o que contraria a 

intenção do legislador. Por conseguinte, a 

Diretiva 92/106 /CEE do Conselho1-A 

(«Diretiva relativa aos transportes 

combinados») deve ser alterada de forma 

a que as transportadoras não a possam 

invocar para contornar as regras de 

cabotagem estabelecidas no presente 

regulamento. 

 __________________ 

 1-A Diretiva 92/106/CEE do Conselho, de 7 de 

dezembro de 1992, relativa ao estabelecimento de 

regras comuns para certos transportes combinados 

de mercadorias entre Estados-Membros (JO L 368 

de 17.12.1992, p. 38). 

Or. fr 

 

Alteração  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Os meios através dos quais os 

transportadores rodoviários podem provar 

a conformidade com as regras das 

operações de cabotagem devem ser 

clarificados. A utilização e a transmissão 

de informação eletrónica sobre o transporte 

devem ser reconhecidas enquanto meios 

(15) A aplicação eficaz e eficiente das 

regras é um pré-requisito para a 

existência de uma concorrência leal no 

mercado interno e para garantir a 

proteção dos direitos dos trabalhadores. 

Uma maior digitalização da aplicação é 

essencial para libertar capacidade de 
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comprovativos legítimos, o que irá 

simplificar a prestação de elementos de 

prova relevantes e o seu tratamento pelas 

autoridades competentes. O formato 

utilizado para esse efeito deve garantir a 

fiabilidade e a autenticidade. Tendo em 

conta a utilização crescente do intercâmbio 

eletrónico eficiente de informações nos 

transportes e na logística, é importante 

assegurar a coerência nos quadros 

regulamentares e nas disposições relativas 

à simplificação dos procedimentos 

administrativos. 

execução, reduzir encargos 

administrativos desnecessários e melhor 

visar as empresas de transporte de alto 

risco. É necessária uma rápida 

atualização, bem como a utilização de 

tacógrafos inteligentes e documentos de 

transporte eletrónicos (eCMR). Os meios 

através dos quais os transportadores 

rodoviários podem provar a conformidade 

com as regras das operações de cabotagem 

devem ser clarificados. A utilização e a 

transmissão de informação eletrónica sobre 

o transporte devem ser reconhecidas 

enquanto meios comprovativos legítimos, o 

que irá simplificar a prestação de 

elementos de prova relevantes e o seu 

tratamento pelas autoridades competentes. 

O formato utilizado para esse efeito deve 

garantir a fiabilidade e a autenticidade. 

Tendo em conta a utilização crescente do 

intercâmbio eletrónico eficiente de 

informações nos transportes e na logística, 

é importante assegurar a coerência nos 

quadros regulamentares e nas disposições 

relativas à simplificação dos 

procedimentos administrativos. 

Or. en 

 

Alteração  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) A maior digitalização dos 

instrumentos de aplicação é um pré-

requisito para assegurar o bom 

funcionamento do mercado interno, 

reduzir encargos administrativos 

desnecessários e proceder a uma 

aplicação eficaz e eficiente das regras no 

setor rodoviário; 
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Or. en 

 

Alteração  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) As empresas de transportes são os 

destinatários das regras em matéria de 

transportes internacionais e, como tal, estão 

sujeitas às consequências de eventuais 

infrações cometidas. No entanto, a fim de 

evitar abusos por parte de empresas que 

contratam serviços de transporte prestados 

por transportadores rodoviários de 

mercadorias, os Estados-Membros devem 

igualmente prever sanções para os 

expedidores e os transitários que, com 

conhecimento de causa, comissionem 

serviços de transporte que impliquem 

infrações às disposições do Regulamento 

(CE) n.º 1072/2009. 

(16) As empresas de transportes são os 

destinatários das regras em matéria de 

transportes internacionais e, como tal, estão 

sujeitas às consequências de eventuais 

infrações cometidas. No entanto, a fim de 

evitar abusos por parte de empresas que 

contratam serviços de transporte prestados 

por transportadores rodoviários de 

mercadorias, os Estados-Membros devem 

igualmente prever sanções para os 

expedidores e os transitários, assim como 

outros contratantes, que com 

conhecimento de causa, comissionem 

serviços de transporte que impliquem 

infrações às disposições do Regulamento 

(CE) n.º 1072/2009. 

Or. en 

Justificação 

É da maior importância que a presente disposição abranja todos os intervenientes que 

comissionem serviços de transporte que impliquem infrações. 

 

Alteração  101 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Na medida em que o presente 

regulamento introduz um certo grau de 

(17) Na medida em que o presente 

regulamento introduz um certo grau de 
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harmonização em domínios ainda não 

harmonizados pelo direito da União, em 

especial no que respeita ao transporte 

com veículos comerciais ligeiros e às 

práticas de execução da lei, os seus 

objetivos, a saber, aproximar as condições 

de concorrência e melhorar a execução da 

lei, não podem ser suficientemente 

alcançados pelos Estados-Membros, 

podendo, todavia, em virtude da natureza 

dos objetivos prosseguidos, combinada 

com a natureza transfronteiras do 

transporte rodoviário, ser mais bem 

alcançados a nível da União. 

Consequentemente, a União pode adotar 

medidas de acordo com o princípio da 

subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 

do Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade, tal como mencionado 

no referido artigo, o presente regulamento 

limita-se ao mínimo necessário para 

alcançar os seus objetivos. 

harmonização em domínios ainda não 

harmonizados pelo direito da União, os 

seus objetivos, a saber, aproximar as 

condições de concorrência e melhorar a 

execução da lei, não podem ser 

suficientemente alcançados pelos Estados-

Membros, podendo, todavia, em virtude da 

natureza dos objetivos prosseguidos, 

combinada com a natureza transfronteiras 

do transporte rodoviário, ser mais bem 

alcançados a nível da União. 

Consequentemente, a União pode adotar 

medidas de acordo com o princípio da 

subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 

do Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade, tal como mencionado 

no referido artigo, o presente regulamento 

limita-se ao mínimo necessário para 

alcançar os seus objetivos. 

Or. en 

 

Alteração  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1-A (novo) 

1072/2009 

Artigo 1 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 1-A. Ao artigo 1.º, n.º 1, é aditado o 

seguinte parágrafo: 

 «O presente regulamento é igualmente 

aplicável ao início ou ao fim de um trajeto 

de transporte rodoviário de mercadorias 

no âmbito do transporte combinado, nas 

condições previstas na 

Diretiva 92/106/CEE do Conselho.» 

Or. en 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=PT) 

 

Alteração  103 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) A alínea a) é suprimida; Suprimido 

Or. nl 

 

Alteração  104 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) é suprimida a alínea a); Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  105 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) a alínea a) é suprimida; i) a alínea a) passa a ter a seguinte 

redação: 

 «as empresas que exerçam a atividade de 

transportador rodoviário de mercadorias 

exclusivamente por meio de veículos a 

motor ou de conjuntos de veículos com 

um peso em carga admissível inferior a 

3,5 toneladas e que não realizem 



 

PE616.759v01-00 50/153 AM\1144073PT.docx 

PT 

transportes internacionais. Todavia, os 

Estados-Membros podem reduzir este 

limite para a totalidade ou parte das 

categorias de transportes rodoviários.» 

Or. nl 

 

Alteração  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) a alínea a) é suprimida; i) a alínea a) passa a ter a seguinte 

redação: 

 «a) As empresas que exerçam a 

atividade de transportador rodoviário de 

mercadorias exclusivamente por meio de 

veículos a motor ou de combinações de 

veículos com uma massa máxima 

autorizada em carga não superior a 3,5 

toneladas e que efetuem exclusivamente 

transportes nacionais.»; 

Or. it 

 

Alteração  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) é suprimida a alínea a); i) a alínea a) passa a ter a seguinte 

redação: 

 a) Às empresas que exerçam a 
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atividade de transportador rodoviário de 

mercadorias exclusivamente por meio de 

veículos a motor ou de conjuntos de 

veículos cujo peso em carga admissível 

seja inferior a 3,5 toneladas; 

Or. en 

Justificação 

Os veículos ligeiros deviam ser incluídos no âmbito do regulamento. 

 

Alteração  108 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-A) A) Às empresas que exerçam a 

atividade de transportador rodoviário de 

mercadorias exclusivamente por meio de 

veículos a motor ou de conjuntos de 

veículos cujo peso em carga admissível 

seja inferior a 2,4 toneladas; 

 a-A) Às empresas que exerçam a 

atividade de transportador rodoviário de 

mercadorias exclusivamente por meio de 

veículos a motor ou de conjuntos de 

veículos cujo peso em carga admissível 

seja inferior a 3,5 toneladas que efetuem 

exclusivamente transportes nacionais; 

Or. en 

Justificação 

Os veículos comerciais ligeiros que operam a nível internacional com uma massa em carga 

de 2,4 a 3,5 toneladas são incluídos no âmbito de aplicação para assegurar condições de 

concorrência equitativas entre os veículos pesados e os veículos comerciais ligeiros. 
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Alteração  109 

Robert Rochefort 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) É aditado o seguinte n.º 6: Suprimido 

«6. O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não 

são aplicáveis às empresas 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. 

 

Porém, os Estados-Membros podem:  

a) exigir que as referidas empresas 

apliquem parcial ou totalmente as 

disposições a que se refere o primeiro 

parágrafo; 

 

b) reduzir o limite referido no 

primeiro parágrafo para a totalidade ou 

parte das categorias de transportes 

rodoviários.»; 

 

Or. fr 

Justificação 

Dado o aumento da utilização de veículos comerciais ligeiros para o transporte 

internacional, e para garantir uma boa concorrência entre os veículos comerciais ligeiros e 

pesados, é essencial alargar as regras de acesso à profissão de transportador rodoviário às 

empresas que operam o transportador rodoviário com veículos comerciais ligeiros com uma 

massa em carga admissível não superior a 3,5 toneladas. 

 

Alteração  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) é aditado o seguinte n.º 6: Suprimido 

«6. O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não 

são aplicáveis às empresas que exerçam a 

atividade de transportador rodoviário de 

mercadorias exclusivamente por meio de 

veículos a motor ou de combinações de 

veículos com uma massa máxima 

autorizada em carga não superior a 

3,5 toneladas. 

 

Porém, os Estados-Membros podem:  

a) exigir que as referidas empresas 

apliquem parcial ou totalmente as 

disposições a que se refere o primeiro 

parágrafo; 

 

b) reduzir o limite referido no 

primeiro parágrafo para a totalidade ou 

parte das categorias de transportes 

rodoviários.»; 

 

Or. it 

 

Alteração  111 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1, n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) é aditado o seguinte n.º 6: Suprimido 

«6. Artigo 3, n.º 1, alínea b) O artigo 3.º, 

n.º 1, alíneas b) e d), e os artigos 4.º, 6.º, 

8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não são aplicáveis 

às empresas que exerçam a atividade de 

transportador rodoviário de mercadorias 
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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. 

Porém, os Estados-Membros podem:  

a) exigir que as referidas empresas 

apliquem parcial ou totalmente as 

disposições a que se refere o primeiro 

parágrafo; 

 

b) reduzir o limite referido no 

primeiro parágrafo para a totalidade ou 

parte das categorias de transportes 

rodoviários.;» 

 

Or. nl 

 

Alteração  112 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) é aditado o seguinte n.º 6: Suprimido 

«6. O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não 

são aplicáveis às empresas 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. 

 

Porém, os Estados-Membros podem:  

a) exigir que as referidas empresas 

apliquem parcial ou totalmente as 

disposições a que se refere o primeiro 

parágrafo; 
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b) reduzir o limite referido no 

primeiro parágrafo para a totalidade ou 

parte das categorias de transportes 

rodoviários.;» 

 

Or. en 

Justificação 

Os veículos comerciais ligeiros que operam a nível internacional com uma massa em carga 

de 2,4 a 3,5 toneladas são incluídos no âmbito de aplicação para assegurar condições de 

concorrência equitativas entre os veículos pesados e os veículos comerciais ligeiros. Assim, 

os quatro requisitos devem aplicar-se ao exercício da atividade de transportador rodoviário. 

 

Alteração  113 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 6 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) é aditado o seguinte n.º 6: Suprimido 

«6. O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não 

são aplicáveis às empresas 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. 

 

Porém, os Estados-Membros podem:  

a) exigir que as referidas empresas 

apliquem parcial ou totalmente as 

disposições a que se refere o primeiro 

parágrafo; 

 

b) reduzir o limite referido no 

primeiro parágrafo para a totalidade ou 

parte das categorias de transportes 

rodoviários.;» 
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Or. en 

 

Alteração  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) é aditado o seguinte n.º 6: Suprimido 

«6. O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não 

são aplicáveis às empresas 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. 

 

Porém, os Estados-Membros podem:  

a) exigir que as referidas empresas 

apliquem parcial ou totalmente as 

disposições a que se refere o primeiro 

parágrafo; 

 

b) reduzir o limite referido no 

primeiro parágrafo para a totalidade ou 

parte das categorias de transportes 

rodoviários.;» 

 

Or. en 

Justificação 

Tais isenções conferem uma vantagem concorrencial desleal aos veículos com menos de 

3,5 toneladas. 

 

Alteração  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) é aditado o seguinte n.º 6: Suprimido 

«6. O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não 

são aplicáveis às empresas 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. 

 

Porém, os Estados-Membros podem:  

a) exigir que as referidas empresas 

apliquem parcial ou totalmente as 

disposições a que se refere o primeiro 

parágrafo; 

 

b) reduzir o limite referido no 

primeiro parágrafo para a totalidade ou 

parte das categorias de transportes 

rodoviários.;» 

 

Or. en 

 

Alteração  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

1071/2009 

Artigo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) é aditado o seguinte n.º 6: Suprimido 

«6. O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não 
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são aplicáveis às empresas 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. 

Porém, os Estados-Membros podem:  

a) exigir que as referidas empresas 

apliquem parcial ou totalmente as 

disposições a que se refere o primeiro 

parágrafo; 

 

b) reduzir o limite referido no 

primeiro parágrafo para a totalidade ou 

parte das categorias de transportes 

rodoviários.;» 

 

Or. en 

 

Alteração  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não 

são aplicáveis às empresas 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. 

O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º são 

igualmente aplicáveis às empresas 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. 

Or. fr 
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Justificação 

Todas as condições estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 1071/2009 relativas ao exercício 

da atividade de transportador rodoviário de mercadorias devem aplicar-se, de forma 

uniforme, nomeadamente aos veículos a motor com uma massa máxima autorizada em carga 

não superior a 3,5 toneladas ou às combinações de veículos com uma massa máxima 

autorizada em carga não superior a 3,5 toneladas. 

 

Alteração  118 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 6 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º não 

são aplicáveis às empresas 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. 

O artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e d), e os 

artigos 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 14.º, 19.º e 21.º são 

igualmente aplicáveis às empresas 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. 

Or. fr 

 

Alteração  119 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 1 – n.º 6 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

Porém, os Estados-Membros podem: Suprimido 

a) exigir que as referidas empresas 

apliquem parcial ou totalmente as 
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disposições a que se refere o primeiro 

parágrafo; 

b) reduzir o limite referido no 

primeiro parágrafo para a totalidade ou 

parte das categorias de transportes 

rodoviários.»; 

 

Or. fr 

 

Alteração  120 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 3 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

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

Or. nl 

 

Alteração  121 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

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

Or. nl 

 

Alteração  122 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 
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Texto da Comissão Alteração 

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

Or. it 

 

Alteração  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

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

Or. it 

 

Alteração  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (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 

A fim de aplicar as regras no domínio do transporte rodoviário, é da maior importância que 

os Estados-Membros possam introduzir os requisitos necessários. 

 

Alteração  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (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; (2) No artigo 3.º, o n.º 2 passa a ter a 

seguinte redação: 

 2. Os Estados-Membros podem impor 

requisitos suplementares, que devem ser 

proporcionados e não discriminatórios, a 

preencher pelas empresas para serem 

autorizadas a exercer a atividade do 

transporte rodoviário. 

Or. en 

 

Alteração  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Dispor de um estabelecimento com 

instalações onde conserva os principais 

documentos da empresa, nomeadamente os 

contratos comerciais, os documentos 

contabilísticos, os documentos de gestão 

do pessoal, os contratos de trabalho, os 

documentos que contenham dados relativos 

aos tempos de condução e repouso, e 

qualquer outro documento a que a 

autoridade competente deva poder ter 

acesso para verificar o preenchimento dos 

requisitos previstos no presente 

regulamento;; 

a) Dispor de um estabelecimento com 

instalações adequadas, proporcionais às 

atividades da empresa, onde conserva os 

principais documentos da mesma ou 

permite o acesso aos mesmos, sob a forma 

escrita ou eletrónica, nomeadamente os 

contratos comerciais, os documentos 

contabilísticos, os documentos de gestão 

do pessoal, os contratos de trabalho, os 

documentos que contenham dados relativos 

à cabotagem, às regras sobre o 

destacamento de trabalhadores e aos 

tempos de condução e repouso, e qualquer 

outro documento a que a autoridade 

competente deva poder ter acesso para 

verificar o preenchimento dos requisitos 
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previstos no presente regulamento; 

Or. en 

Justificação 

A fim de combater as empresas de fachada de forma eficaz, é necessário dar atenção à 

atividade substantiva dos veículos no país de estabelecimento. 

 

Alteração  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Dispor de um estabelecimento com 

instalações onde conserva os principais 

documentos da empresa, nomeadamente os 

contratos comerciais, os documentos 

contabilísticos, os documentos de gestão 

do pessoal, os contratos de trabalho, os 

documentos que contenham dados relativos 

aos tempos de condução e repouso, e 

qualquer outro documento a que a 

autoridade competente deva poder ter 

acesso para verificar o preenchimento dos 

requisitos previstos no presente 

regulamento;»; 

a) Dispor de um estabelecimento com 

instalações onde conserva os principais 

documentos da empresa, nomeadamente os 

contratos comerciais, os documentos 

contabilísticos, os documentos de gestão 

do pessoal, os contratos de trabalho, os 

documentos que contenham dados relativos 

aos tempos de condução e repouso, e 

qualquer outro documento a que a 

autoridade competente deva poder ter 

acesso para verificar o preenchimento dos 

requisitos previstos no presente 

regulamento; Os Estados-Membros podem 

exigir que os transportadores 

estabelecidos no seu território também 

tenham outros documentos à disposição 

nas suas instalações a qualquer momento; 

Or. en 

 

Alteração  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Dispor de um estabelecimento com 

instalações adequadas, proporcionais às 

atividades da empresa, onde conserva os 

principais documentos da empresa, ou 

onde permite o acesso aos mesmos, sob a 

forma escrita ou eletrónica, nomeadamente 

os contratos comerciais, os documentos 

contabilísticos, os documentos de gestão 

do pessoal, os contratos de trabalho, os 

documentos que contenham dados relativos 

à cabotagem e aos tempos de condução e 

repouso, e qualquer outro documento a que 

a autoridade competente deva poder ter 

acesso para verificar o preenchimento dos 

requisitos previstos no presente 

regulamento;»; 

a) Dispor de um estabelecimento com 

instalações adequadas ao exercício das 

atividades da empresa, onde conserva, em 

suporte de papel e/ou eletrónico, os 

principais documentos da empresa, 

nomeadamente os contratos comerciais, os 

documentos contabilísticos, os documentos 

de gestão do pessoal, os contratos de 

trabalho, os documentos que contenham 

dados relativos aos destacamentos e aos 

tempos de condução e repouso, e qualquer 

outro documento a que a autoridade 

competente deva poder ter acesso em 

qualquer momento para verificar o 

preenchimento dos requisitos previstos no 

presente regulamento; 

Or. it 

 

Alteração  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Dispor de um estabelecimento com 

instalações onde conserva os principais 

documentos da empresa, nomeadamente os 

contratos comerciais, os documentos 

contabilísticos, os documentos de gestão 

do pessoal, os contratos de trabalho, os 

documentos que contenham dados relativos 

aos tempos de condução e repouso, e 

qualquer outro documento a que a 

autoridade competente deva poder ter 

acesso para verificar o preenchimento dos 

a) Dispor de um estabelecimento com 

instalações onde conserva os principais 

documentos da empresa, nomeadamente os 

contratos comerciais, os documentos 

contabilísticos, os documentos de gestão 

do pessoal, os contratos de trabalho, os 

documentos que contenham dados relativos 

aos tempos de condução e repouso, à 

cabotagem, ao destacamento, e qualquer 

outro documento a que a autoridade 

competente deva poder ter acesso para 
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requisitos previstos no presente 

regulamento;»; 

verificar o preenchimento dos requisitos 

previstos no presente regulamento;» 

Or. fr 

 

Alteração  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – Alínea a-A) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) É aditada a seguinte alínea a-A): 

 a-A) Dispõe de áreas de estacionamento 

proporcionais à dimensão da sua frota de 

veículos; 

Or. it 

 

Alteração  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Realizar uma parte substancial das 

suas operações de transporte utilizando os 

veículos referidos na alínea b) no Estado-

Membro de estabelecimento; 

Or. en 

Justificação 

Os requisitos relativos ao estabelecimento efetivo devem ser muito mais claros e precisos, a 

fim de combater eficazmente as chamadas «empresas de fachada». 
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Alteração  132 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Exercer uma parte substancial da 

sua atividade no Estado-Membro de 

estabelecimento; 

Or. fr 

 

Alteração  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea c) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Gerir as operações de transporte 

realizadas com os veículos referidos na 

alínea b), com os equipamentos técnicos 

adequados situados no território desse 

Estado-Membro;; 

d) Gerir efetiva e regularmente uma 

parte substancial das operações de 

transporte realizadas utilizando os veículos 

referidos na alínea b) no Estado-Membro 

de estabelecimento e disponibilizar 

espaços de estacionamento proporcionais 

ao tamanho da frota de veículos e aos 
equipamentos técnicos adequados situados 

no território desse Estado-Membro; 

Or. en 

 

Alteração  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea c) 
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Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Gerir as operações de transporte 

realizadas com os veículos referidos na 

alínea b), com os equipamentos técnicos 

adequados situados no território desse 

Estado-Membro; 

d) Gerir as operações de transporte 

realizadas com os veículos referidos na 

alínea b), com parques de estacionamento 

proporcionais ao tamanho da frota de 

veículos e com os equipamentos técnicos 

adequados situados no território desse 

Estado-Membro; 

Or. fr 

 

Alteração  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea c) 

1071/2009 

Artigo 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Gerir as operações de transporte 

realizadas com os veículos referidos na 

alínea b) com os equipamentos técnicos 

adequados situados no território desse 

Estado-Membro; 

d) Dispor de um centro operacional 

no território desse Estado-Membro com 

espaço de estacionamento suficiente para 

uma utilização regular pelos veículos 

referidos na alínea b) e pelos equipamentos 

técnicos adequados; 

Or. en 

 

Alteração  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração 

e) Deter ativos e empregar pessoal 

proporcional à atividade do 

estabelecimento.; 

e) Deter ativos e empregar pessoal 

proporcional às atividades da empresa; 

Or. en 

 

Alteração  137 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) deter ativos e empregar pessoal 

proporcional à atividade do 

estabelecimento; 

e) dispor dos meios necessários para 

cumprir os requisitos acima referidos; 

Or. nl 

 

Alteração  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) É aditada a seguinte alínea f): 

 f) Conter uma ligação clara entre as 

operações de transporte realizadas 

utilizando os veículos referidos na alínea 

b) e o Estado-Membro de estabelecimento. 

Or. fr 
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Alteração  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d-B) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-B) é aditada a seguinte alínea g): 

 g) O estabelecimento possuir um 

representante regular em todos os 

Estados-Membros onde opera, que possa 

permitir o acesso a qualquer 

documentação útil para verificar o 

respeito das condições previstas no 

presente regulamento. 

Or. fr 

 

Alteração  140 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) É aditada a seguinte alínea f): 

 f) Dispor de um centro de 

exploração, localizado nesse Estado-

Membro, com os equipamentos 

necessários, nomeadamente lugares de 

estacionamento de veículos em número 

suficiente para serem utilizados 

regularmente pelos seus veículos. 

Or. fr 

 

Alteração  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 d-A) É aditada a seguinte alínea f): 

 f) Realizar uma parte substancial das 

operações de transporte no Estado-

Membro de estabelecimento, utilizando os 

veículos referidos na alínea b) 

Or. en 

 

Alteração  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) É aditada a seguinte alínea f): 

 f) Dispor de um centro operacional, 

situado nesse Estado-Membro, com os 

equipamentos necessários, nomeadamente 

lugares de estacionamento de veículos em 

número suficiente para uma utilização 

regular pelos veículos referidos na 

alínea b). 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração, sugerida pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes, 

provém da versão inicial da Proposta de Regulamento que estabelece regras comuns no que 

se refere aos requisitos para o exercício da atividade de transportador rodoviário 

(COM(2007) 263 final/2) 

 

Alteração  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) É aditada a seguinte alínea f): 

 f) Conter uma ligação clara entre as 

operações de transporte realizadas 

utilizando os veículos referidos na alínea 

b) e o Estado-Membro de estabelecimento. 

Or. en 

 

Alteração  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) É aditada a seguinte alínea f): 

 f) Faturar diretamente os serviços 

prestados junto dos respetivos 

beneficiários ou, caso exista um sistema 

de filiação, a faturação deve ser efetuada, 

de forma proporcional, pela empresa-

mãe; 

Or. en 

 

Alteração  145 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1– parágrafo 1 - ponto 3-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 5 – parágrafo 2 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) é aditado o seguinte n.º 2: 

 «A avaliação do verdadeiro 

estabelecimento estável é sempre uma 
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avaliação individual e global, na qual são 

tidos em conta todos os elementos úteis.» 

Or. nl 

 

Alteração  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

xi) o destacamento de trabalhadores; Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) 

Regulamento n.º 1071/2009 

Artigo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

xi) destacamento de trabalhadores; xi) legislação social e laboral; 

Or. pl 

Justificação 

Continuam a existir incertezas sobre como aplicar as regras de destacamento no contexto do 

transporte internacional, pelo que não se deve relacionar a reputação da empresa com a 

aplicação destas regras. O seu incumprimento pode não ser deliberado e sim provocado 

justamente pela falta da clareza jurídica. 

 

Alteração  148 

Karima Delli, Terry Reintke 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea xi-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 xi-A) cabotagem 

Or. en 

 

Alteração  149 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) – subalínea xi) – A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 xi – A) cabotagem 

Or. nl 

 

Alteração  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) (nova) 

1071/2009 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 xii-A) cabotagem 

Or. en 

 

Alteração  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – alínea b) – subalínea xii-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 xii-A) à cabotagem; 

Or. it 

 

Alteração  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – alínea b) – subalínea xii-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 xii-A) cabotagem 

Or. en 

Justificação 

As empresas que exercem a atividade do transporte rodoviário que não cumpram as regras 

sobre o destacamento de trabalhadores devem sofrer consequências ao nível da sua 

idoneidade e poder perder a licença comunitária. 

 

Alteração  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – subalínea xii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 xii-A) cabotagem; 
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Or. fr 

 

Alteração  154 

Robert Rochefort 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

 xii-A) cabotagem; 

Or. fr 

 

Alteração  155 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) – subalínea iii) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea xii-A) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 xii-A) cabotagem. 

Or. fr 

 

Alteração  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da alínea b) do terceiro 

parágrafo do n. º 1, quando o gestor de 

Para efeitos do n. º 1, terceiro parágrafo, 

alínea b), quando o gestor de transportes 
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transportes ou a empresa de transportes 

tiver sido objeto de condenação penal 

grave ou de sanção em um ou mais 

Estados-Membros por uma das infrações 

muito graves às regras da União 

enumeradas no anexo IV, a autoridade 

competente do Estado-Membro de 

estabelecimento deve efetuar, atempada e 

oportunamente, uma inspeção 

administrativa que deverá incluir, se 

necessário, uma inspeção no local das 

instalações da empresa em questão. 

ou a empresa de transportes tiver sido 

objeto de condenação penal ou de sanção 

em um ou mais Estados-Membros por uma 

das infrações às regras da União 

enumeradas no anexo IV, a autoridade 

competente do Estado-Membro de 

estabelecimento deve efetuar, atempada e 

oportunamente, uma inspeção 

administrativa que deverá incluir, se 

necessário, uma inspeção no local das 

instalações da empresa em questão. 

Or. en 

 

Alteração  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 2-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Define o grau de gravidade das 

infrações em função do seu potencial para 

criarem um risco de morte ou de 

ferimentos graves e distorcer a 

concorrência no mercado dos transportes 

rodoviários, afetando nomeadamente a 

condições de trabalho dos trabalhadores 

do setor dos transportes; 

b) Define o nível de gravidade das 

infrações em função do seu potencial de 

criar um risco de morte ou ferimentos 

graves; 

Or. en 

 

Alteração  158 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 2-A 
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Texto da Comissão Alteração 

b) Define o grau de gravidade das 

infrações em função do seu potencial para 

criarem um risco de morte ou de 

ferimentos graves e distorcer a 

concorrência no mercado dos transportes 

rodoviários, afetando nomeadamente a 

condições de trabalho dos trabalhadores do 

setor dos transportes; 

b) Define o grau de gravidade das 

infrações em função do seu potencial para 

criarem um risco de morte ou de 

ferimentos graves e distorcer a 

concorrência no mercado dos transportes 

rodoviários, bem como do incumprimento 

ou da aplicação deficiente da legislação 

laboral da União aplicável; 

Or. nl 

 

Alteração  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c) 

Regulamento n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 2-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Define o grau de gravidade das 

infrações em função do seu potencial para 

criarem um risco de morte ou de 

ferimentos graves e distorcer a 

concorrência no mercado dos transportes 

rodoviários, afetando nomeadamente a 

condições de trabalho dos trabalhadores 

do setor dos transportes; 

b) Define o grau de gravidade das 

infrações em função do seu potencial para 

criarem um risco de morte ou de 

ferimentos graves e perigo para a saúde e 

para a segurança de trabalhador devido 

ao incumprimento da legislação laboral; 

Or. pl 

Justificação 

Não se pode colocar o risco de distorção do mercado no mesmo nível que riscos para a 

saúde. Deve haver uma concentração em riscos mais graves, o que justifica a introdução do 

perigo para a saúde e para a segurança do trabalhador. 

 

Alteração  160 

Helga Stevens 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – n.º 2-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Define o grau de gravidade das 

infrações em função do seu potencial para 

criarem um risco de morte ou de 

ferimentos graves e distorcer a 

concorrência no mercado dos transportes 

rodoviários, afetando nomeadamente a 

condições de trabalho dos trabalhadores 

do setor dos transportes; 

b) Define o grau de gravidade das 

infrações em função do seu potencial para 

criarem um risco de morte ou de 

ferimentos graves e distorcer a 

concorrência no mercado dos transportes 

rodoviários, infringindo nomeadamente a 

legislação sociolaboral aplicável; 

Or. nl 

 

Alteração  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) No n.º 1, o primeiro parágrafo 

passa a ter a seguinte redação: 

Suprimido 

«Para preencher o requisito previsto no 

artigo 3.º, n.º 1, alínea c), a empresa deve, 

de forma permanente, poder cumprir em 

qualquer momento as suas obrigações 

financeiras no decurso do exercício 

contabilístico anual. A empresa deve 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

por outra pessoa devidamente acreditada, 

que dispõe anualmente de um capital 

social num total de pelo menos 9 000 

EUR, no caso de ser utilizado um único 

veículo, e de 5 000 EUR por cada veículo 

adicional utilizado. As empresas que 

exerçam a atividade de transportador 

rodoviário de mercadorias exclusivamente 

por meio de veículos a motor com uma 
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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 devem demonstrar, com 

base nas contas anuais, depois de 

certificadas por um auditor ou outra 

pessoa devidamente acreditada, que, todos 

os anos, têm à sua disposição um capital 

social num montante total de, pelo menos, 

1 800 EUR, quando é utilizado um único 

veículo, e 900 EUR por cada veículo 

adicional utilizado.;» 

Or. en 

 

Alteração  162 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para preencher o requisito previsto no 

artigo 3.º, n.º 1, alínea c), a empresa deve, 

de forma permanente, poder cumprir em 

qualquer momento as suas obrigações 

financeiras no decurso do exercício 

contabilístico anual. A empresa deve 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

por outra pessoa devidamente acreditada, 

que dispõe anualmente de um capital social 

num total de pelo menos 9 000 EUR, no 

caso de ser utilizado um único veículo, e de 

5 000 EUR por cada veículo adicional 

utilizado. As empresas 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 devem 

Para preencher o requisito previsto no 

artigo 3.º, n.º 1, alínea c), a empresa deve, 

de forma permanente, poder cumprir em 

qualquer momento as suas obrigações 

financeiras no decurso do exercício 

contabilístico anual. A empresa deve 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

por outra pessoa devidamente acreditada, 

que dispõe anualmente de um capital social 

num total de pelo menos 9 000 EUR, no 

caso de ser utilizado um único veículo, e de 

5 000 EUR por cada veículo adicional 

utilizado com uma massa máxima 

autorizada em carga superior a 

3,5 toneladas. 
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demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

outra pessoa devidamente acreditada, que, 

todos os anos, têm à sua disposição um 

capital social num montante total de, pelo 

menos, 1 800 EUR, quando é utilizado um 

único veículo, e 900 EUR por cada 

veículo adicional utilizado.; 

Or. en 

 

Alteração  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para preencher o requisito previsto no 

artigo 3.º, n.º 1, alínea c), a empresa deve, 

de forma permanente, poder cumprir em 

qualquer momento as suas obrigações 

financeiras no decurso do exercício 

contabilístico anual. A empresa deve 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

por outra pessoa devidamente acreditada, 

que dispõe anualmente de um capital social 

num total de pelo menos 9 000 EUR, no 

caso de ser utilizado um único veículo, e de 

5 000 EUR por cada veículo adicional 

utilizado. As empresas 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 devem 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

outra pessoa devidamente acreditada, que, 

todos os anos, têm à sua disposição um 

Para preencher o requisito previsto no 

artigo 3.º, n.º 1, alínea c), a empresa deve, 

de forma permanente, poder cumprir em 

qualquer momento as suas obrigações 

financeiras no decurso do exercício 

contabilístico anual. A empresa deve 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

por outra pessoa devidamente acreditada, 

que dispõe anualmente de um capital social 

num total de pelo menos 9 000 EUR, no 

caso de ser utilizado um único veículo, e de 

5 000 EUR por cada veículo adicional 

utilizado. As empresas 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 devem 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

outra pessoa devidamente acreditada, que, 

todos os anos, têm à sua disposição um 
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capital social num montante total de, pelo 

menos, 1 800 EUR, quando é utilizado um 

único veículo, e 900 EUR por cada veículo 

adicional utilizado; 

capital social num montante total de, pelo 

menos, 1 800 EUR, quando é utilizado um 

único veículo, e 900 EUR por cada veículo 

adicional utilizado. Além disso, as 

empresas devem demonstrar que têm à 

sua disposição um montante proporcional 

a um salário mensal por trabalhador 

móvel ao nível do país onde exercem 

habitualmente a sua atividade; 

Or. en 

 

Alteração  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para preencher o requisito previsto no 

artigo 3.º, n.º 1, alínea c), a empresa deve, 

de forma permanente, poder cumprir em 

qualquer momento as suas obrigações 

financeiras no decurso do exercício 

contabilístico anual. A empresa deve 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

por outra pessoa devidamente acreditada, 

que dispõe anualmente de um capital social 

num total de pelo menos 9 000 EUR, no 

caso de ser utilizado um único veículo, e de 

5 000 EUR por cada veículo adicional 

utilizado. As empresas 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 devem 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

outra pessoa devidamente acreditada, que, 

Para preencher o requisito previsto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, a empresa 

deve poder cumprir em qualquer momento 

as suas obrigações financeiras no decurso 

do exercício contabilístico anual. A 

empresa deve demonstrar, com base nas 

contas anuais, depois de certificadas por 

um auditor ou por outra pessoa 

devidamente acreditada, que: 
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todos os anos, têm à sua disposição um 

capital social num montante total de, pelo 

menos, 1 800 EUR, quando é utilizado um 

único veículo, e 900 EUR por cada veículo 

adicional utilizado.; 

 a) dispõe anualmente de um capital 

social num total de pelo menos 9 000 EUR, 

no caso de ser utilizado um único veículo, 

e de 5 000 EUR por cada veículo adicional 

utilizado; e 

 b) dispõe de um montante 

equivalente a dois meses de salário por 

cada trabalhador móvel empregado, ao 

nível do país onde ou a partir do qual 

exercem habitualmente as suas atividades. 

 As empresas 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 devem demonstrar, com base 

nas contas anuais, depois de certificadas 

por um auditor ou outra pessoa 

devidamente acreditada, que, todos os 

anos, têm à sua disposição um capital 

social num montante total de, pelo menos, 

1 800 EUR, quando é utilizado um único 

veículo, e 900 EUR por cada veículo 

adicional utilizado. 

Or. en 

Justificação 

O presente regulamento tem de obrigar os operadores a terem um fundo de garantia social 

proporcional ao número de condutores recrutados no Estado-Membro de estabelecimento. 

Tal fará com que os transportadores possam cumprir em qualquer momento as suas 

obrigações em matéria de salários e contribuições sociais e poderá pôr termo às práticas 

atuais, em que os transportadores declaram falência e encerram filiais, ficando a dever 

salários aos condutores e contribuições sociais aos Estados-Membros. 

 

Alteração  165 

Jeroen Lenaers 



 

AM\1144073PT.docx 83/153 PE616.759v01-00 

 PT 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1– ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para preencher o requisito previsto na 

alínea c), do n.º 1 do artigo 3.º, a empresa 

deve poder cumprir em qualquer momento 

as suas obrigações financeiras no decurso 

do exercício contabilístico anual. A 

empresa deve demonstrar, com base nas 

contas anuais, depois de certificadas por 

um auditor ou por outra pessoa 

devidamente acreditada, que dispõe 

anualmente de um capital social num total 

de pelo menos 9 000 EUR, no caso de ser 

utilizado um único veículo, e de 5 000 

EUR por cada veículo adicional utilizado. 

As empresas 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 devem demonstrar, com base 

nas contas anuais, depois de certificadas 

por um auditor ou outra pessoa 

devidamente acreditada, que, todos os 

anos, têm à sua disposição um capital 

social num montante total de, pelo menos, 

1 800 EUR, quando é utilizado um único 

veículo, e 900 EUR por cada veículo 

adicional utilizado; 

Para preencher o requisito previsto na 

alínea c), do n.º 1 do artigo 3.º, a empresa 

deve poder cumprir em qualquer momento 

as suas obrigações financeiras no decurso 

do exercício contabilístico anual. A 

empresa deve demonstrar, com base nas 

contas anuais, depois de certificadas por 

um auditor ou por outra pessoa 

devidamente acreditada, que dispõe 

anualmente de um capital social num total 

de pelo menos 9 000 EUR, no caso de ser 

utilizado um único veículo, e de 5 000 

EUR por cada veículo adicional utilizado 

com mais de 3,5 toneladas ou de 1 000 

EUR por cada veículo adicional cuja 

massa autorizada em carga não exceda as 

3,5 toneladas. As empresas 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 devem 

demonstrar, com base nas contas anuais, 

depois de certificadas por um auditor ou 

outra pessoa devidamente acreditada, que, 

todos os anos, têm à sua disposição um 

capital social num montante total de, pelo 

menos, 1 800 EUR, quando é utilizado um 

único veículo, e 900 EUR por cada veículo 

adicional utilizado; 

Or. nl 

 

Alteração  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 



 

PE616.759v01-00 84/153 AM\1144073PT.docx 

PT 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 7 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Em derrogação do n.º 1, na 

ausência de contas anuais certificadas, a 

autoridade competente deve aceitar que 

uma empresa demonstre a sua capacidade 

financeira por meio de uma declaração, 

como, por exemplo, uma garantia bancária, 

de um documento emitido por uma 

instituição financeira que estabeleça o 

acesso ao crédito em nome da empresa, ou 

por outro documento vinculativo que prove 

que a empresa tem à sua disposição os 

montantes especificados no primeiro 

parágrafo do n.º 1; 

2. Em derrogação do n.º 1, na 

ausência de contas anuais certificadas, a 

autoridade competente deve aceitar que 

uma empresa demonstre a sua capacidade 

financeira por meio de uma declaração, 

como, por exemplo, uma garantia bancária, 

uma apólice de seguro, de um documento 

emitido por uma instituição financeira que 

estabeleça o acesso ao crédito em nome da 

empresa, ou por outro documento 

vinculativo que prove que a empresa tem à 

sua disposição os montantes especificados 

no primeiro parágrafo do n.º 1; 

Or. hu 

Alteração  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 8 – n.º 5 

 

Texto em vigor Alteração 

 (6-A) O artigo 8.º, n.º 5, passa a ter a 

seguinte redação: 

Os Estados-Membros podem promover 

uma formação periódica sobre os temas 

enumerados no anexo I, com intervalos de 

10 anos, a fim de assegurar que os gestores 

de transportes estejam a par da evolução 

do setor. 

«Os Estados-Membros podem promover 

uma formação periódica sobre os temas 

enumerados no anexo I, com intervalos de 

três anos, a fim de assegurar que a pessoa 

ou as pessoas referidas no artigo 8.º, n.º 1, 
estejam suficientemente a par da evolução 

do setor.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 
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Alteração  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) No artigo 12.º, n.º 2, é suprimido o 

segundo parágrafo; 

(8) No artigo 12.º, n.º 2, o segundo 

parágrafo passa a ter a seguinte redação; 

 «Os Estados-Membros devem proceder a 

controlos, pelo menos de três em três 

anos, para verificar se as empresas 

preenchem os requisitos previstos no 

artigo 3.º.» 

Or. en 

 

Alteração  169 

Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) No artigo 12.º, n.º 2, é suprimido o 

segundo parágrafo; 

(8) No artigo 12.º, o n.º 2 passa a ter a 

seguinte redação: 

 «Os Estados-Membros devem proceder a 

controlos, pelo menos de três em três 

anos, para verificar se as empresas 

preenchem os requisitos previstos no 

artigo 3.º.» 

Or. en 

 

Alteração  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo) 

1071/2009/CE 

Artigo 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Os Estados-Membros devem 

proceder a controlos, pelo menos de três 

em três anos, para verificar se as 

empresas preenchem os requisitos 

previstos no artigo 3.º. 

Or. en 

 

Alteração  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo) 

1071/2009 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (8-A) No artigo 12.º, n.º 2, o primeiro 

parágrafo é alterado do seguinte modo:  

2. Até 31 de dezembro de 2014, os 

Estados-Membros procedem a controlos, 

pelo menos de cinco em cinco anos, para 

verificar se as empresas preenchem os 

requisitos previstos no artigo 3.º. 

«2. Os Estados-Membros procedem a 

controlos, pelo menos de dois em 2 anos, 

para verificar se as empresas preenchem os 

requisitos previstos no artigo 3.º.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=PT) 

 

Alteração  172 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea -a) (nova) 
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Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -a) O n.º 1 é alterado do seguinte 

modo: 

 1. Para efeitos da execução do 

presente regulamento, nomeadamente dos 

artigos 11.º a 14.º e 26.º, cada Estado-

Membro deve manter um registo 

eletrónico nacional das empresas de 

transporte rodoviário autorizadas a 

exercer a atividade de transportador 

rodoviário por uma autoridade 

competente por ele designada. O 

tratamento dos dados contidos nesse 

registo deve ser efetuado sob o controlo da 

autoridade pública designada para o 

efeito. Os dados relevantes contidos no 

registo eletrónico nacional devem ser 

acessíveis em tempo real a todas as 

autoridades competentes do Estado-

Membro em causa. 

Or. fr 

 

Alteração  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 11 – alínea -a) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -a) É inserido o seguinte número: 

 «1-A. A fim de aumentar a eficácia da 

aplicação transfronteiras e dos controlos 

seletivos, os dados constantes dos registos 

eletrónicos nacionais devem estar 

acessíveis em tempo a todas as 

autoridades de inspeção competentes de 

todos os Estados-Membros. 
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 A Autoridade Europeia do Trabalho é 

responsável pela monitorização e pelo 

acesso aos dados constantes dos registos 

eletrónicos nacionais. 

Or. en 

Justificação 

O acesso aos dados dos registos eletrónicos nacionais em tempo real por parte das 

autoridades de inspeção competentes é necessário para uma melhor aplicação. A criação de 

uma lista negra no setor da aviação ajudaria a impedir que as empresas não cumpridoras 

desta legislação realizassem operações de transporte internacional. Estes aspetos devem ser 

da competência da Autoridade Europeia do Trabalho, que, tal como referiu Jean-Claude 

Juncker no seu discurso sobre o Estado da União de 2017, deverá ser criada até ao final de 

2018. 

 

Alteração  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) São aditadas as seguintes alíneas g), 

h), i) e j): 

i) São aditadas as seguintes alíneas g), 

h), i), j) e k): 

Or. en 

 

Alteração  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) São aditadas as seguintes alíneas g), 

h), i) e j): 

i) são aditadas as seguintes alíneas g) 

e h):  

Or. es 
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Alteração  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 g-A) Os dados seguintes sobre cada 

trabalhador, incluindo o pessoal móvel: 

nome, nacionalidade, Estado-Membro de 

residência, Estado-Membro onde foi 

registado o contrato de trabalho, Estado-

Membro onde são pagas as contribuições 

para a segurança social e o número de 

seguro social ou nacional; 

Or. en 

 

Alteração  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009/CE 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea g-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 g-B) O total dos ativos e passivos, do 

capital social e do volume de negócios 

durante os dois anos anteriores; 

Or. en 

 

Alteração  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 
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Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea g-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 g-C) A classificação do risco da 

empresa nos termos do artigo 9.º da 

Diretiva 2006/22/CE; 

Or. en 

 

Alteração  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

h) O número de trabalhadores; h) O número de trabalhadores e os 

respetivos nomes, nacionalidade, país de 

residência, Estado-Membro onde são 

pagas as contribuições sociais e número 

de segurança social; 

Or. en 

 

Alteração  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

h) O número de trabalhadores; h) O número de trabalhadores ao 

serviço da empresa no último ano civil; 

Or. pl 
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Justificação 

O aditamento do período de referência contribui para a segurança jurídica da disposição. 

 

Alteração  181 

Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea h-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 h-A) Os dados seguintes sobre cada 

trabalhador, incluindo o pessoal móvel: 

nome, nacionalidade, Estado-Membro de 

residência, Estado-Membro onde foi 

registado o contrato de trabalho, Estado-

Membro onde são pagas as contribuições 

para a segurança social e o número de 

seguro social ou nacional; 

Or. en 

 

Alteração  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) O total dos ativos e passivos, do 

capital social e do volume de negócios 

durante os últimos dois anos; 

Suprimido 

Or. es 

 

Alteração  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

1071/2009 

Artigo 16 - n.º 2 - alínea j-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 j-A) Os dados seguintes sobre os 

condutores da empresa: nome, 

nacionalidade, país de residência, Estado-

Membro de registo do contrato de 

trabalho e Estado-Membro onde são 

pagas as contribuições para a segurança 

social 

Or. en 

 

Alteração  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) O total dos ativos e passivos, do 

capital social e do volume de negócios 

durante os últimos dois anos; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) O total dos ativos e passivos, do i) O relatório financeiro anual ou 
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capital social e do volume de negócios 

durante os últimos dois anos; 
outros documentos que demonstrem a 

capacidade financeira referidos no 

artigo 7.º, n.º 2; 

Or. pl 

Justificação 

Suscita dúvidas a adequação da transmissão de todos os dados propostos pela Comissão. É 

difícil justificar que estes dados possam reforçar o cumprimento das regras relativas ao 

acesso à atividade de transportador rodoviário. Propõe-se, em vez disso, incluir informações 

sobre os documentos que confirmam a capacidade financeira da empresa. 

 

Alteração  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea i) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

 

Texto da Comissão Alteração 

j) A classificação do risco da 

empresa nos termos do artigo 9.º da 

Diretiva 2006/22/CE.»; 

Suprimido 

Or. es 

 

Alteração  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 11 – alínea a) – subalínea i-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-A) é aditada a seguinte alínea c-A): 

 » 

 c-A) Os nomes e todas as informações 

pertinentes das empresas de transporte 

rodoviário anteriormente geridas pelos 
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gestores de transportes; 

 » 

Or. en 

 

Alteração  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea ii) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

«Os Estados-Membros podem optar por 

manter os dados referidos nas alíneas e) 

a j) do primeiro parágrafo em registos 

separados. Nesse caso, os dados relevantes 

devem ser disponibilizados a pedido ou ser 

diretamente acessíveis a todas as 

autoridades competentes do Estado-

Membro em questão. As informações 

solicitadas devem ser fornecidas no prazo 

de cinco dias úteis a contar da data de 

receção do pedido. Os dados referidos nas 

alíneas a) a d) do primeiro parágrafodevem 

ser acessíveis ao público, em conformidade 

com as disposições relevantes em matéria 

de proteção de dados pessoais. 

«Os Estados-Membros podem optar por 

manter os dados referidos nas alíneas e) 

a j) do primeiro parágrafo em registos 

separados. Nesse caso, os dados relevantes 

devem ser diretamente acessíveis a todas as 

autoridades competentes do Estado-

Membro em questão. As informações 

solicitadas devem ser fornecidas no prazo 

de cinco dias úteis a contar da data de 

receção do pedido. Os dados referidos nas 

alíneas a) a d) do primeiro parágrafodevem 

ser acessíveis ao público, em conformidade 

com as disposições relevantes em matéria 

de proteção de dados pessoais. 

Or. fr 

 

Alteração  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea ii) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

«Os Estados-Membros podem optar por 

manter os dados referidos nas alíneas e) 

Os Estados-Membros podem optar por 

manter os dados referidos nas alíneas e) 
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a j) do primeiro parágrafo em registos 

separados. Nesse caso, os dados relevantes 

devem ser disponibilizados a pedido ou ser 

diretamente acessíveis a todas as 

autoridades competentes do Estado-

Membro em questão. As informações 

solicitadas devem ser fornecidas no prazo 

de cinco dias úteis a contar da data de 

receção do pedido. Os dados referidos nas 

alíneas a) a d) do primeiro parágrafo 

devem ser acessíveis ao público, em 

conformidade com as disposições 

relevantes em matéria de proteção de dados 

pessoais. 

a h) do primeiro parágrafo em registos 

separados. Nesse caso, os dados relevantes 

devem ser disponibilizados a pedido ou ser 

diretamente acessíveis a todas as 

autoridades competentes do Estado-

Membro em questão. As informações 

solicitadas devem ser fornecidas no prazo 

de cinco dias úteis a contar da data de 

receção do pedido. Os dados referidos nas 

alíneas a) a d) do primeiro parágrafo 

devem ser acessíveis ao público, em 

conformidade com as disposições 

relevantes em matéria de proteção de dados 

pessoais. 

Or. es 

 

Alteração  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) O parágrafo -1 é adicionado como 

se segue: 

 «Para efeitos de uma aplicação 

transfronteiras mais eficaz, os dados 

constantes dos registos eletrónicos 

nacionais devem estar totalmente 

acessíveis, em tempo real, às autoridades 

competentes de todos os 

Estados-Membros»; 

Or. en 

 

Alteração  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a-A) (nova) 
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1071/2009 

Artigo 16 - n.º 2 - alínea c) 

 

Texto em vigor Alteração 

 a-A) O artigo 16.º, n.º 2, alínea c), é 

alterado do seguinte modo: 

c) Os nomes dos gestores de 

transportes designados para preencher os 

requisitos de idoneidade e de capacidade 

profissional ou, se for caso disso, o nome 

de um representante legal; 

«(c) Os nomes dos gestores de 

transportes designados para preencher os 

requisitos de idoneidade e de capacidade 

profissional ou, se for caso disso, o nome 

de um representante legal; os nomes das 

empresas anteriormente geridas pelos 

gestores de transportes;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=PT) 

 

Alteração  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a-B) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 - alínea c) 

 

Texto em vigor Alteração 

 a-B) O artigo 16.º, n.º 2, alínea c), é 

alterado do seguinte modo: 

c) Os nomes dos gestores de 

transportes designados para preencher os 

requisitos de idoneidade e de capacidade 

profissional ou, se for caso disso, o nome 

de um representante legal; 

«(c) Os nomes dos gestores de 

transportes designados para preencher os 

requisitos previstos no artigo 3.º relativos 

à idoneidade e à capacidade profissional 

ou, se for caso disso, o nome de um 

representante legal;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 
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Alteração  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 5 

 

Texto em vigor Alteração 

 b-A) O n.º 5 passa a ter a seguinte 

redação: 

5. Sem prejuízo dos n.ºs 1 e 2, os Estados-

Membros tomam as medidas necessárias 

para que os registos eletrónicos nacionais 

estejam interligados e acessíveis em toda a 

Comunidade através dos pontos de 

contacto nacionais indicados no 

artigo 18.º. A acessibilidade através dos 

pontos de contacto nacionais e a 

interligação devem ser efetivas 

até 31 de Dezembro de 2012, de modo que 

as autoridades competentes dos Estados-

Membros possam consultar o registo 

eletrónico nacional de todos os Estados-

Membros. 

«5. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para que os registos 

eletrónicos nacionais estejam interligados e 

interoperáveis em toda a União, e também 

ligados ao portal previsto no Regulamento 

(UE) n.º 165/2014, de modo que os dados 

referidos no n.º 2 estejam diretamente 

acessíveis a todas as autoridades 

competentes e aos organismos de controlo 

de todos os Estados-Membros.» 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Alteração  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 16 – n.º 6 

 

Texto em vigor Alteração 

 b-B) O n.º 6 passa a ter a seguinte 

redação: 

6. As normas comuns relativas à 

aplicação do n.º 5, tais como o formato dos 

dados trocados, os procedimentos técnicos 

«6. É conferido à Comissão o poder de 

adotar atos delegados nos termos do 

artigo 24.º relativamente à definição e à 
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de consulta eletrónica dos registos 

eletrónicos nacionais dos outros Estados-

Membros e a promoção da 

interoperabilidade desses registos com 

outras bases de dados pertinentes são 

aprovadas pela Comissão pelo 

procedimento consultivo a que se refere o 

n.º 2 do artigo 25.o e, pela primeira vez, 

antes de 31 de Dezembro de 2010. Estas 
normas comuns determinam qual a 

autoridade responsável pelo acesso, 

utilização e atualização dos dados e, para 

esse efeito, incluem normas sobre o 

registo e a supervisão dos dados. 

atualização de normas comuns que 

garantam que os registos eletrónicos 

nacionais estão inteiramente 

interconectados e são interoperáveis, quer 

entre si quer com o portal previsto no 

Regulamento (UE) n.º 165/2014 para que 

uma autoridade competente ou um 

organismo de controlo de qualquer um 

dos Estados-Membros possa aceder 

diretamente ao registo eletrónico nacional 

de todos os Estados-Membros, nos termos 

do n.º 5. Estas normas comuns incluem 

normas sobre o formato dos dados 

trocados, os procedimentos técnicos de 

consulta eletrónica dos registos eletrónicos 

nacionais dos outros Estados-Membros e a 

interoperabilidade desses registos, bem 

como normas específicas sobre o acesso, o 

registo e a supervisão dos dados.» 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Alteração  195 

Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A fim de assegurar que todas as 

regras da UE em matéria de 

trabalhadores móveis sejam aplicadas de 

forma justa, simples e eficaz, uma 

Autoridade Europeia do Trabalho será 

responsável por inspecionar e aplicar as 

referidas regras. A Autoridade Europeia 

do Trabalho deve prestar apoio 

operacional e jurídico aos Estados-

Membros, aos parceiros sociais e aos 

trabalhadores para fazer cumprir a 

legislação social e realizar inspeções a 

nível europeu. 

Or. en 
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Alteração  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 - alínea -a) (nova) 

1071/2009 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 -a) O n.º 2 é alterado do seguinte 

modo: 

2. O registo eletrónico nacional deve 

conter pelo menos os seguintes dados: a) O 

nome e a forma jurídica da empresa; b) O 

endereço do seu estabelecimento; c) Os 

nomes dos gestores de transportes 

designados para preencher os requisitos de 

idoneidade e de capacidade profissional ou, 

se for caso disso, o nome de um 

representante legal; d) O tipo de 

autorização, o número de veículos 

abrangidos e, se for caso disso, o número 

de série da licença comunitária e das cópias 

certificadas; e) O número, a categoria e o 

tipo das infrações graves a que se refere o 

artigo 6.º, n.º 1, alínea b), que tenham 

dado origem a uma condenação ou sanção 

nos dois últimos anos; f) O nome das 

pessoas declaradas inaptas para dirigir as 

atividades de transporte de uma empresa, 

enquanto a idoneidade dessas pessoas não 

tiver sido restabelecida, nos termos do 

artigo 6.º, n.º 3, bem como as medidas de 

reabilitação aplicáveis. Para os efeitos da 

alínea e), os Estados-Membros podem, até 

31 de dezembro de 2015, optar por incluir 

no registo eletrónico nacional apenas as 

infrações muito graves referidas no 

anexo I. 

«2. O registo eletrónico nacional deve 

conter pelo menos os seguintes dados: a) O 

nome e a forma jurídica da empresa; b) O 

endereço do seu estabelecimento; c) Os 

nomes dos gestores de transportes 

designados para preencher os requisitos de 

idoneidade e de capacidade profissional ou, 

se for caso disso, o nome de um 

representante legal; d) O tipo de 

autorização, o número de veículos 

abrangidos e, se for caso disso, o número 

de série da licença comunitária e das cópias 

certificadas; e) O número, a categoria e o 

tipo das infrações graves a que se refere o 

artigo 6.º, n.º 1, alínea b), que tenham 

dado origem a uma condenação ou sanção 

nos dois últimos anos; f) O nome das 

pessoas declaradas inaptas para dirigir as 

atividades de transporte de uma empresa, 

enquanto a idoneidade dessas pessoas não 

tiver sido restabelecida, nos termos do 

artigo 6.º, n.º 3, bem como as medidas de 

reabilitação aplicáveis. Para os efeitos da 

alínea e), os Estados-Membros podem, até 

31 de dezembro de 2015, optar por incluir 

no registo eletrónico nacional apenas as 

infrações muito graves referidas no 

anexo I. 

 Para efeitos de uma aplicação 

transfronteiras eficaz, os dados constantes 

dos registos eletrónicos nacionais devem 

estar acessíveis em tempo real às 

autoridades competentes de todos os 

Estados-Membros. 
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 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=PT) 

 

Alteração  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 18 – ponto 3-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A fim de facilitar a cooperação 

entre as administrações e o intercâmbio 

de boas práticas em matéria de controlos, 

os Estados-Membros devem trabalhar em 

concertação com a plataforma europeia 

contra o trabalho não declarado e a 

autoridade europeia do trabalho. 

Or. fr 

 

Alteração  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 18 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Se o Estado-Membro requerido 

considerar que o pedido não está 

suficientemente fundamentado, deve 

notificar o Estado-Membro requerente em 

conformidade no prazo de dez dias úteis. O 

Estado-Membro requerente deve 

fundamentar o seu pedido. Se tal não for 

4. Relativamente aos n.os 1 e 2, se o 

Estado-Membro requerido considerar que o 

pedido não está suficientemente 

fundamentado, deve notificar o Estado-

Membro requerente em conformidade no 

prazo de cinco dias úteis. O 

Estado-Membro requerente deve 
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possível, o pedido pode ser rejeitado pelo 

Estado-Membro. 

fundamentar o seu pedido e os Estados-

Membros em causa devem discutir entre 

si para encontrar uma solução para as 

dificuldades levantadas. Se tal não for 

possível, o pedido pode ser rejeitado pelo 

Estado-Membro requerido. Nesse caso, o 

Estado-Membro requerente pode 

submeter a queixa à Comissão, que 

poderá tomar as medidas que considerar 

necessárias. 

Or. en 

 

Alteração  199 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 18 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. No caso de ser difícil ou impossível 

satisfazer um pedido de informação ou 

efetuar verificações, inspeções e 

investigações, o Estado-Membro em causa 

deve informar o Estado-Membro 

requerente em conformidade no prazo de 

dez dias úteis, apresentando-se as razões 

pertinentes. Os Estados-Membros em causa 

devem discutir entre si, com vista a 

encontrar uma solução para as dificuldades 

levantadas. 

5. No caso de ser difícil ou impossível 

satisfazer um pedido de informação ou 

efetuar verificações, inspeções e 

investigações, o Estado-Membro em causa 

deve informar o Estado-Membro 

requerente em conformidade no prazo de 

dez dias úteis, apresentando-se as razões 

pertinentes. Os Estados-Membros em causa 

devem colaborar e discutir entre si, com 

vista a encontrar uma solução para as 

dificuldades levantadas. 

Or. nl 

 

Alteração  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 18 – n.º 6 
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Texto da Comissão Alteração 

6. Em resposta aos pedidos previstos 

no n.º 3, os Estados-Membros devem 

fornecer as informações solicitadas e 

efetuar as necessárias verificações, 

inspeções e inquéritos no prazo de vinte e 

cinco dias úteis a contar da data de receção 

do pedido, a menos que tenham informado 

o Estado-Membro requerente de que o 

pedido não está suficientemente 

fundamentado, ou da impossibilidade ou 

das dificuldades, nos termos do n.º 4 e do 

n.º 5. 

6. Em resposta aos pedidos previstos 

no n.º 3, os Estados-Membros devem 

fornecer as informações solicitadas e 

efetuar as necessárias verificações, 

inspeções e inquéritos no prazo de quinze 

dias úteis a contar da data de receção do 

pedido, a menos que seja mutuamente 

acordado outro prazo entre os Estados-

Membros em questão. Se tal não for 

possível, o pedido pode ser rejeitado pelo 

Estado-Membro. Nesse caso, o Estado-

Membro requerente pode submeter a 

queixa à Comissão, que poderá tomar as 

medidas que considerar necessárias; 

Or. en 

 

Alteração  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

 9-A. Os Estados-Membros devem 

proceder a controlos transfronteiras de 

empresas de transporte associadas 

(empresas-mãe e filiais) para identificar 

infrações de transferência de lucros 

desproporcional ou subfaturação; 

Or. en 

 

Alteração  202 

Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 
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Texto da Comissão Alteração 

 9-A. A fim de maximizar a 

transparência, deve ser publicada uma 

lista comunitária dos transportadores 

rodoviários de mercadorias que não 

cumpram os requisitos jurídicos 

aplicáveis. Esta lista comunitária deve 

basear-se em critérios comuns 

estabelecidos ao nível da UE e revistos 

anualmente pela Autoridade Europeia do 

Trabalho. Os transportadores rodoviários 

de mercadorias incluídos na lista 

comunitária devem ser objeto de uma 

proibição de exercício de atividade, 

aplicável em todo o território dos Estados-

Membros. Em casos excecionais, os 

Estados-Membros podem tomar medidas 

unilaterais. Perante uma situação de 

emergência ou um problema de 

segurança imprevisto, Estados-Membros 

podem emitir imediatamente uma 

proibição de exercício de atividade no seu 

próprio território. 

Or. en 

Justificação 

O setor da aviação dispõe de uma lista negra mundial das companhias aéreas que não 

cumprem as normas de segurança. As companhias aéreas constantes desta lista ficam 

proibidas de exercer atividade enquanto não forem retiradas da mesma. Devido ao facto de o 

cumprimento das regras no setor dos transportes rodoviários estar intimamente ligado à 

segurança rodoviária, deve ser elaborada uma lista semelhante assim que possível, que deve 

ficar sob a responsabilidade da Autoridade Europeia do Trabalho a criar brevemente. 

 

Alteração  203 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 

Regulamento (CE) n.º 1071/ 2009 

Artigo 26 
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Texto da Comissão Alteração 

(16) No artigo 26.º são aditados os 

seguintes n.os 3, 4 e 5: 

Suprimido 

«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: 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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. 
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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. 

 

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.;» 

 

Or. en 

 

Alteração  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 1 

1072/2009 

Artigo 1 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O transporte de contentores vazios ou 

paletes é considerado como transporte de 

mercadorias por conta de outrem, sempre 

que for realizado no âmbito de um 

contrato de transporte.; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

O transporte de contentores vazios ou 

paletes é considerado como transporte de 

mercadorias por conta de outrem, sempre 

que for realizado no âmbito de um 

contrato de transporte.; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  206 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

O transporte de contentores vazios ou 

paletes é considerado como transporte de 

mercadorias por conta de outrem, sempre 

que for realizado no âmbito de um 

contrato de transporte.; 

Para efeitos do capítulo III, o transporte 

de contentores vazios ou paletes não é 

considerado como transporte internacional 

de mercadorias por conta de outrem.; 

Or. en 

Justificação 

A cabotagem, numa base temporária e claramente ligada a uma operação de transporte 

internacional, pode aumentar a eficiência do transporte e reduzir os trajetos em vazio 

desnecessários. O atual regime de cabotagem é utilizado abusivamente pelas empresas que 

permitem a realização de operações de cabotagem de forma sistemática, o que tem de ser 

evitado para assegurar condições de concorrência equitativas. Por conseguinte, as operações 

de transporte internacional que transportem apenas contentores vazios ou paletes não devem 

gozar do direito de cabotagem. 
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Alteração  207 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 1 – parágrafo 1 – subparágrafo 1-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

O transporte de contentores vazios ou 

paletes é considerado como transporte de 

mercadorias por conta de outrem, sempre 

que for realizado no âmbito de um 

contrato de transporte.; 

Para efeitos da aplicação do Capítulo III 

em matéria de cabotagem, o transporte de 

contentores vazios ou paletes não é 

considerado como uma operação transporte 

de mercadorias por conta de outrem; 

Or. nl 

 

Alteração  208 

Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 1 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 No artigo 1.o, é aditado o parágrafo 

seguinte: 

 (1-A) «O presente regulamento é 

igualmente aplicável ao início ou ao fim 

de um trajeto de transporte rodoviário de 

mercadorias no âmbito do transporte 

combinado, nas condições previstas na 

Diretiva 92/106/CEE do Conselho.» 

Or. en 

 

Alteração  209 

Michael Detjen 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 1 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (1-A) 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. Este trajeto de 

trânsito deve ser abrangido pela diretiva 

relativa ao destacamento de 

trabalhadores. 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 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Alteração  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 1 – n.º 5 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. No artigo 1.º, n.º 5, é suprimida a 

alínea c). 

Or. fr 
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Justificação 

O presente Regulamento (CE) n.º 1072/2009 e todas as suas disposições devem ser 

igualmente aplicáveis aos veículos a motor com uma massa máxima autorizada em carga não 

superior a 3,5 toneladas ou às combinações de veículos com uma massa máxima autorizada 

em carga não superior a 3,5 toneladas. 

 

Alteração  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 2 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. «operações de cabotagem»: 

transportes nacionais por conta de outrem 

efetuados a título temporário num Estado-

Membro de acolhimento, que envolvam o 

transporte desde a recolha dos produtos 

num ou vários pontos de embarque até à 

sua entrega num ou vários pontos de 

entrega, tal como especificado na guia de 

remessa;; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 2 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Operações de cabotagem: 

transportes nacionais por conta de outrem 

efetuados a título temporário num Estado-

Membro de acolhimento, que envolvam o 

6. Operações de cabotagem: 

transportes nacionais por conta de outrem 

efetuados a título temporário num Estado-

Membro de acolhimento, que envolvam o 
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transporte desde a recolha dos produtos 

num ou vários pontos de embarque até à 

sua entrega num ou vários pontos de 

entrega, tal como especificado na guia de 

remessa;»; 

transporte desde a recolha dos produtos 

num ou vários pontos de embarque até à 

sua entrega num ou vários pontos de 

entrega, tal como especificado na guia de 

remessa, com o principal objetivo de evitar 

viagens sem carga; 

Or. fr 

Justificação 

A cabotagem não deve tornar-se um modo operatório habitual do transporte rodoviário. 

Deve ter como principal objetivo evitar viagens sem carga. 

 

Alteração  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

1072/2009 

Artigo 2 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. «operações de cabotagem»: 

transportes nacionais por conta de outrem 

efetuados a título temporário num Estado-

Membro de acolhimento, que envolvam o 

transporte desde a recolha dos produtos 

num ou vários pontos de embarque até à 

sua entrega num ou vários pontos de 

entrega, tal como especificado na guia de 

remessa; 

6. «operações de cabotagem»: 

transportes nacionais por conta de outrem 

efetuados a título temporário num 

Estado-Membro de acolhimento, que 

envolvam o transporte desde a recolha dos 

produtos num ponto de embarque até à sua 

entrega num ponto de entrega; 

Or. en 

 

Alteração  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 2 – ponto 6 
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Texto da Comissão Alteração 

6. «operações de cabotagem»: 

transportes nacionais por conta de outrem 

efetuados a título temporário num Estado-

Membro de acolhimento, que envolvam o 

transporte desde a recolha dos produtos 

num ou vários pontos de embarque até à 

sua entrega num ou vários pontos de 

entrega, tal como especificado na guia de 

remessa; 

6. operações de cabotagem»: 

transportes nacionais por conta de outrem 

efetuados a título temporário num Estado-

Membro de acolhimento, que envolvam o 

transporte desde a recolha dos produtos 

num ponto de embarque até à sua entrega 

num ponto de entrega; 

Or. en 

Justificação 

Embora a cabotagem, numa base temporária e claramente ligada a uma operação de 

transporte internacional de ou para o Estado-Membro de estabelecimento do transportador, 

possa aumentar a eficiência do transporte e reduzir os trajetos em vazio desnecessários, o 

atual regime de cabotagem é utilizado abusivamente pelas empresas que permitem a 

realização de operações de cabotagem de forma sistemática por parte dos condutores 

«nómadas». Este tipo de cabotagem sistemática deve ser evitado. 

 

Alteração  215 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 2 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Operações de cabotagem: 

transportes nacionais por conta de outrem 

efetuados a título temporário num Estado-

Membro de acolhimento, que envolvam o 

transporte desde a recolha dos produtos 

num ou vários pontos de embarque até à 

sua entrega num ou vários pontos de 

entrega, tal como especificado na guia de 

remessa; 

6. Operações de cabotagem: 

transportes nacionais por conta de outrem 

efetuados a título temporário num Estado-

Membro de acolhimento, que envolvam o 

transporte desde a recolha dos produtos 

num ponto de embarque até à sua entrega 

num ponto de entrega, tal como 

especificado na guia de remessa; 

Or. fr 
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Alteração  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 3 

 

Texto em vigor Alteração 

 (2-A) O artigo 3.º passa a ter a seguinte 

redação: 

Princípio geral «Princípio geral 

Os transportes internacionais são efetuados 

a coberto de uma licença comunitária, em 

conjugação com um certificado de 

motorista caso o motorista seja nacional de 

um país terceiro. 

Os transportes internacionais são efetuados 

a coberto de um tacógrafo inteligente, tal 

como estipulado no capítulo II do 

Regulamento (UE) n.º 165/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho*, e 
uma licença comunitária, em conjugação 

com um certificado de motorista caso o 

motorista seja nacional de um país 

terceiro.» 

 __________________ 

 * Regulamento (UE) 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 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

Justificação 

O tacógrafo inteligente facilitará o registo obrigatório e automático da posição do veículo no 

início e no fim do dia de trabalho, e permitirá recolher os dados do tempo de condução 

acumulado num determinado Estado-Membro. Tal criará a possibilidade de indicar o 

cumprimento das regras relativas, entre outras matérias, ao destacamento de trabalhadores e 
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à cabotagem. 

 

Alteração  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 3 

 

Texto em vigor Alteração 

 2-A) O artigo 3.º passa a ter a seguinte 

redação: 

Os transportes internacionais são efetuados 

a coberto de uma licença comunitária, em 

conjugação com um certificado de 

motorista caso o motorista seja nacional de 

um país terceiro. 

«Os transportes internacionais são 

efetuados a coberto de uma licença 

comunitária, em conjugação com a posse 

de um tacógrafo inteligente, nos termos 

do Regulamento (UE) n.º 165/2014, e de 

um certificado de motorista caso o 

motorista seja nacional de um país 

terceiro.» 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:PT:PDF) 

 

Alteração  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

1072/2009 

Artigo 3.º Princípio geral 

 

Texto em vigor Alteração 

 (2-A) O artigo 3.º é alterado do seguinte 

modo: 

Os transportes internacionais são efetuados 

a coberto de uma licença comunitária, em 

conjugação com um certificado de 

motorista caso o motorista seja nacional de 

«Os transportes internacionais são 

efetuados a coberto de um tacógrafo 

inteligente, tal como estipulado no 

capítulo II do Regulamento (UE) 
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um país terceiro. n.º 165/2014; uma licença comunitária, em 

conjunção com um certificado de motorista 

quando o motorista for nacional de um país 

terceiro.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=PT) 

 

Alteração  219 

Jeroen Lenaers 

 

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 

a) O n.º 2 passa a ter a seguinte 

redação: 

Suprimido 

«  

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;» 

 

Or. nl 
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Alteração  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento 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, até três 

operações de cabotagem após o transporte 

internacional proveniente de um Estado-

Membro ou de um país terceiro para o 
Estado-Membro de acolhimento. A 

primeira operação de carga no quadro de 

uma operação de cabotagem pode ter 

início a partir das 00h00 do dia seguinte 

ao da última descarga de um transporte 

internacional proveniente de um Estado-

Membro ou de um país terceiro. A última 

operação de descarga no quadro de uma 

operação de cabotagem, antes da saída do 

Estado-Membro de acolhimento, deve ter 

lugar no prazo de sete dias a contar da 

última operação de descarga realizada no 

Estado-Membro de acolhimento no quadro 

do transporte internacional com destino a 

este último. No prazo referido no primeiro 

parágrafo, os transportadores rodoviários 

podem efetuar uma parte ou a totalidade 

das operações de cabotagem autorizadas 

nos termos do referido parágrafo em 

qualquer Estado-Membro, na condição de 

se limitarem a uma operação de 

cabotagem por Estado-Membro no prazo 

de três dias a contar da entrada sem carga 

no território desse Estado-Membro. O 

período de cabotagem termina às 24h00 

do sétimo dia. 
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Or. en 

 

Alteração  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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, 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 24 horas a 

contar da última operação de descarga 

realizada no Estado-Membro de 

acolhimento no quadro do transporte 

internacional com destino a este último. 

 As empresas de transporte rodoviário não 

podem efetuar operações de cabotagem 

com o mesmo veículo ou, tratando-se de 

um conjunto de veículos a motor, com o 

respetivo veículo a motor, no Estado-

Membro de acolhimento no prazo de sete 

dias a contar do fim do período de 

24 horas referido no primeiro parágrafo. 

Or. en 

 

Alteração  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

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, 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 um dia a contar 

da última operação de descarga realizada 

no Estado-Membro de acolhimento no 

quadro do transporte internacional com 

destino a este último. 

 As empresas de transporte rodoviário não 

podem efetuar operações de cabotagem 

com o mesmo veículo ou, tratando-se de 

um conjunto de veículos a motor, com o 

respetivo veículo a motor, no mesmo 

Estado-Membro de acolhimento no prazo 

de sete dias a contar do fim do período de 

um dia referido no n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 2 
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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; 

Or. fr 

 

Alteração  224 

Georges Bach 

 

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 

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. A última operação de 
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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; 

descarga no quadro de uma operação de 

cabotagem deve ter lugar no prazo de três 

dias a contar da última operação de 

descarga realizada no Estado-Membro de 

acolhimento no quadro desse transporte 

internacional com destino a este último, no 

âmbito de um contrato de transporte. O 

mesmo veículo não pode efetuar 

operações de cabotagem no mesmo 

Estado-Membro de acolhimento no prazo 

de sete dias a contar do fim da sua 

operação de cabotagem; 

Or. en 

Justificação 

A fim de ajudar a evitar a realização de operações de cabotagem de forma sistemática, as 

operações de cabotagem do transportador devem ser seguidas de um período de pausa antes 

de o transportador ser autorizado a realizar outra operação de cabotagem no mesmo Estado-

Membro de acolhimento. 

 

Alteração  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 

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 uma 

combinação de veículos, 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 
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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.»; 

dias a contar da última operação de 

descarga realizada no Estado-Membro de 

acolhimento no quadro do transporte 

internacional com destino a este último. 

 Os veículos a que se refere o primeiro 

parágrafo do presente número devem 

regressar ao Estado-Membro de origem o 

mais tardar no prazo de duas semanas a 

contar do momento em que saíram desse 

Estado-Membro. 

Or. it 

 

Alteração  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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, operações de 

cabotagem no território do Estado-Membro 

de acolhimento, por forma a evitar o 

regresso sem carga. A última operação de 

descarga no quadro da única operação de 

cabotagem autorizada 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; 

Or. fr 
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Justificação 

A cabotagem deve ser enquadrada e limitada a uma operação a realizar num prazo de três 

dias, a fim de evitar situações de concorrência desleal entre transportadoras. Esta prática 

não deve tornar-se um modo operatório habitual do transporte rodoviário. Deve apenas dar 

resposta às preocupações ambientais e de rentabilidade económica do transporte 

internacional, evitando viagens sem carga. 

 

Alteração  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento 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, 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 6 dias a contar 

da última operação de descarga realizada 

no Estado-Membro de acolhimento no 

quadro do transporte internacional com 

destino a este último.; 

Or. en 

 

Alteração  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 
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Regulamento 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, 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 7 dias a contar 

da última operação de descarga realizada 

no Estado-Membro de acolhimento no 

quadro do transporte internacional com 

destino a este último. 

Or. pl 

Justificação 

Em conformidade com os princípios definidos nos Livros Brancos da União Europeia, deve 

existir uma liberalização progressiva dos serviços de cabotagem. Propõe-se, por conseguinte, 

estabelecer sete dias como o período previsto para a realização das operações de cabotagem, 

sem indicar o número máximo de operações, que é difícil de controlar. 

Alteração  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

2. Após a entrega das mercadorias 

transportadas no decurso de um transporte 
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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.; 

internacional efetuado a partir de ou com 

destino ao Estado-Membro de 

estabelecimento do transportador de 

mercadorias, este último fica autorizado 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 48 horas contar da última 

operação de descarga realizada no Estado-

Membro de acolhimento no quadro desse 

transporte internacional com destino a este 

último, no âmbito de um contrato de 

transporte. 

Or. en 

 

Alteração  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 

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 7 dias a contar 

da última operação de descarga realizada 

no Estado-Membro de acolhimento no 
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quadro do transporte internacional com 

destino a este último.; 

quadro do transporte internacional com 

destino a este último.; 

Or. en 

 

Alteração  231 

Georgi Pirinski 

 

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, 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 sete dias a 

contar da última operação de descarga 

realizada no Estado-Membro de 

acolhimento no quadro do transporte 

internacional com destino a este último. 

Or. en 

 

Alteração  232 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1– ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 2 
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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, 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 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.; 

Or. nl 

 

Alteração  233 

Claude Rolin 

 

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 

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 
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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.»; 

contíguos. A última operação de descarga 

no quadro de uma operação de cabotagem 

deve ter lugar no prazo de 1 dia a contar da 

última operação de descarga realizada no 

Estado-Membro de acolhimento no quadro 

do transporte internacional com destino a 

este último.»; 

Or. fr 

 

Alteração  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 2-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) É aditado o seguinte n.º 2-A: 

 2-A. Qualquer operação de cabotagem 

deverá ser remunerada segundo as regras 

em vigor no Estado onde se realiza. A 

cabotagem, na sua antiga interpretação 

derrogatória ao direito do Estado-

Membro de acolhimento, é, assim, 

proibida. 

Or. fr 

 

Alteração  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A realização destas operações tem 

como propósito o regresso ao Estado-

Membro de estabelecimento da empresa. 
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Or. es 

Alteração  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b) 

Regulamento 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os serviços nacionais de transporte 

rodoviário de mercadorias efetuados no 

Estado-Membro de acolhimento por um 

transportador de mercadorias não residente 

só são considerados conformes com o 

presente regulamento se o referido 

transportador puder apresentar provas 

claras da realização do transporte 

internacional com destino a este último.; 

Os serviços nacionais de transporte 

rodoviário de mercadorias efetuados no 

Estado-Membro de acolhimento por um 

transportador de mercadorias não residente 

só são considerados conformes com o 

presente regulamento se o referido 

transportador puder apresentar provas 

claras da realização do transporte 

internacional com destino a este último e 

de cada uma das operações consecutivas 

de cabotagem efetuadas com uma guia de 

remessa. As guias de remessa devem 

poder ser rapidamente disponibilizadas no 

veículo. 

 Cada guia de remessa deve incluir as 

matrículas do veículo trator e do reboque. 

A guia de remessa pode ser apresentada 

por via eletrónica, mediante a utilização 

de um formato estruturado passível de 

revisão que possa ser usado diretamente 

para armazenamento e tratamento por 

computador, como o eCMR. 

 Não são exigidos documentos adicionais 

para provar a observância das condições 

estabelecidas no presente artigo. 

 Devem ser conservados registos cobrindo 

os 28 dias anteriores. Os registos devem 

ser conservados na empresa. 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 

as guias de remessa dos 28 dias 

anteriores. 
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Or. en 

 

Alteração  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os serviços nacionais de transporte 

rodoviário de mercadorias efetuados no 

Estado-Membro de acolhimento por um 

transportador de mercadorias não residente 

só são considerados conformes com o 

presente regulamento se o referido 

transportador puder apresentar provas 

claras da realização do transporte 

internacional com destino a este último. 

Os serviços nacionais de transporte 

rodoviário de mercadorias efetuados no 

Estado-Membro de acolhimento por um 

transportador de mercadorias não residente 

só são considerados conformes com o 

presente regulamento se o referido 

transportador puder apresentar provas 

claras da realização do transporte 

internacional precedente de ou para o seu 

Estado-Membro de estabelecimento e se o 

valor do contrato de transporte do 

transporte internacional com destino a 

este último não for claramente inferior ao 

valor combinado dos contratos de 

transporte das operações de cabotagem. 

Or. en 

 

Alteração  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – alínea b) – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

«Os serviços nacionais de transporte 

rodoviário de mercadorias efetuados no 

Estado-Membro de acolhimento por um 

transportador de mercadorias não residente 

Os serviços nacionais de transporte 

rodoviário de mercadorias efetuados no 

Estado-Membro de acolhimento por um 

transportador de mercadorias não residente 



 

AM\1144073PT.docx 129/153 PE616.759v01-00 

 PT 

só são considerados conformes com o 

presente regulamento se o referido 

transportador puder apresentar provas 

claras da realização do transporte 

internacional com destino a este último.»; 

não são considerados conformes com o 

presente regulamento; 

Or. fr 

 

Alteração  239 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2– parágrafo 1– ponto 5 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os serviços nacionais de transporte 

rodoviário de mercadorias efetuados no 

Estado-Membro de acolhimento por um 

transportador de mercadorias não residente 

só são considerados conformes com o 

presente regulamento se o referido 

transportador puder apresentar provas 

claras da realização do transporte 

internacional com destino a este último; 

Os serviços nacionais de transporte 

rodoviário de mercadorias efetuados no 

Estado-Membro de acolhimento por um 

transportador de mercadorias não residente 

só são considerados conformes com o 

presente regulamento se o referido 

transportador puder apresentar provas 

claras da realização real do transporte 

internacional com destino a este último; 

Or. nl 

 

Alteração  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 - n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) É inserido o seguinte número: 

 «3-A. A fim de provar a observância das 

condições estabelecidas no presente 

artigo, as autoridades competentes do 
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Estado-Membro de acolhimento da 

operação de cabotagem devem verificar: 

 a) Os dados do tacógrafo do dia em 

curso e dos 56 dias anteriores; 

 b) As guias de remessa eletrónicas do 

dia em curso e dos 56 dias anteriores; 

 c) A notificação a que se refere o 

n.º 1.» 

Or. en 

 

Alteração  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 4 

 

Texto em vigor Alteração 

 b-A) O artigo 8.º, n.º 4, passa a ter a 

seguinte redação: 

Não se exigem documentos adicionais 

para provar que as condições estabelecidas 

no presente artigo foram respeitadas. 

«A fim de provar a observância das 

condições estabelecidas no presente artigo, 

as autoridades competentes do Estado-

Membro de acolhimento da operação de 

cabotagem podem exigir documentos 

adicionais e verificar os dados relativos: 

 a) Ao tacógrafo; 

 b) À guia de remessa eletrónica.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=pt) 

 

Alteração  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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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 

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.* 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. 

Os elementos de prova referidos no n.º 3 

devem ser conservados a bordo do veículo 

e 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 uma guia de remessa 

eletrónica (o 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 adicionais referidos no 

n.º 3. 

Or. en 

 

Alteração  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

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 

Os elementos de prova referidos no n.º 3 

devem ser conservados a bordo do veículo 

e 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 
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um formato estruturado passível de revisão 

que possa ser usado diretamente para 

armazenamento e tratamento por 

computador, como o 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. 

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.* 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 

 

Alteração  244 

Claude Rolin 

 

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 

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.* 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. 

Os elementos de prova referidos no n.º 3 

devem ser apresentados 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.* 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. fr 

 

Alteração  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c) 

Regulamento 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

_________________ Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Obsoleto. 

 

Alteração  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) É aditado o seguinte número: 

 «4-B. A fim de controlar de forma eficaz 

o cumprimento do presente regulamento, 

as empresas de transporte rodoviário 

devem notificar por escrito, mediante uma 

declaração, as autoridades nacionais 

competentes do Estado-Membro de 

acolhimento da atividade de cabotagem, o 

mais tardar no início da operação de 

cabotagem e na ou nas línguas oficiais do 

Estado-Membro de acolhimento, ou 

noutra(s) por ele aceite(s), das 

informações pertinentes necessárias para 

permitir um controlo eficaz das operações 

de cabotagem, incluindo pelo menos as 

seguintes: 

 a) A identidade do expedidor; 

 b) A duração prevista da operação de 

cabotagem; 
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 c) Os dados seguintes de cada 

condutor: nome, Estado-Membro de 

residência, Estado-Membro onde foi 

registado o contrato de trabalho, Estado-

Membro onde são pagas as contribuições 

para a segurança social e o número de 

seguro social ou nacional. 

Or. en 

 

Alteração  247 

Georges Bach 

 

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 em vigor Alteração 

 (5-A) O artigo 9.° é alterado da seguinte 

forma: 

Artigo 9 «Artigo 9.º 

Regras aplicáveis às operações de 

cabotagem 

Regras aplicáveis às operações de 

cabotagem 

1. A realização de operações de 

cabotagem está sujeita, salvo disposição 

em contrário da legislação comunitária, às 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas em vigor no Estado-

Membro de acolhimento no que se refere: 

1. A realização de operações de 

cabotagem está sujeita, salvo disposição 

em contrário da legislação comunitária, às 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas em vigor no Estado-

Membro de acolhimento no que se refere: 

a) Às condições do contrato de 

transporte; 

a) Às condições do contrato de 

transporte; 

b) Aos pesos e dimensões dos veículos 

rodoviários; 

b) Aos pesos e dimensões dos veículos 

rodoviários; 

c) Aos requisitos relativos ao 

transporte de determinadas categorias de 

mercadorias, nomeadamente mercadorias 

perigosas, géneros perecíveis e animais 

vivos; 

c) Aos requisitos relativos ao 

transporte de determinadas categorias de 

mercadorias, nomeadamente mercadorias 

perigosas, géneros perecíveis e animais 

vivos; 

d) Ao tempo de condução e aos 

períodos de repouso; 

d) Ao tempo de condução e aos 

períodos de repouso; 

e) Ao imposto sobre o valor e) Ao imposto sobre o valor 
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acrescentado (IVA) aplicável aos serviços 

de transporte. 

acrescentado (IVA) aplicável aos serviços 

de transporte; 

Os pesos e dimensões a que se refere a 

alínea b) do primeiro parágrafo podem, se 

for caso disso, ultrapassar os aplicáveis no 

Estado-Membro de estabelecimento do 

transportador, mas não podem em caso 

algum ultrapassar os limites fixados pelo 

Estado-Membro de acolhimento para o 

tráfego nacional, nem desrespeitar as 

características técnicas referidas nas provas 

a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º da 

Diretiva 96/53/CE do Conselho, 

de 25 de julho de 1996, que fixa as 

dimensões máximas autorizadas no tráfego 

nacional e internacional e os pesos 

máximos autorizados no tráfego 

internacional para certos veículos 

rodoviários em circulação na Comunidade. 

e-A) As remunerações salariais 

mínimas e as férias anuais remuneradas, 

tal como previsto no artigo 3.º, n.º 1, 

primeiro parágrafo, alíneas b) e c), da 

Diretiva 96/71/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho; 

As disposições legislativas, regulamentares 

e administrativas referidas no n.º 1 

aplicam-se aos transportadores não 

residentes nas mesmas condições que as 

impostas aos transportadores estabelecidos 

no Estado-Membro de acolhimento, a fim 

de evitar discriminação em razão da 

nacionalidade ou do local de 

estabelecimento. 

Os pesos e dimensões a que se refere a 

alínea b) do primeiro parágrafo podem, se 

for caso disso, ultrapassar os aplicáveis no 

Estado-Membro de estabelecimento do 

transportador, mas não podem em caso 

algum ultrapassar os limites fixados pelo 

Estado-Membro de acolhimento para o 

tráfego nacional, nem desrespeitar as 

características técnicas referidas nas provas 

a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º da 

Diretiva 96/53/CE do Conselho, 

de 25 de julho de 1996, que fixa as 

dimensões máximas autorizadas no tráfego 

nacional e internacional e os pesos 

máximos autorizados no tráfego 

internacional para certos veículos 

rodoviários em circulação na Comunidade. 

 As disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas 

referidas no n.º 1 aplicam-se aos 

transportadores não residentes nas 

mesmas condições que as impostas aos 

transportadores estabelecidos no Estado-

Membro de acolhimento, a fim de evitar 

discriminação em razão da nacionalidade 

ou do local de estabelecimento.» 

Or. en 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.300.01.0072.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2009

%3A300%3ATOC) 

Justificação 

A presente alteração visa clarificar que as condições dos trabalhadores destacados 

(remunerações salariais mínimas e as férias anuais remuneradas) são direta e plenamente 

aplicáveis a qualquer operação de cabotagem, desde o primeiro dia em que a referida 

operação é efetuada num Estado-Membro de acolhimento. 

 

Alteração  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) É aditado o seguinte artigo 8.º-A: 

 «Notificação eletrónica 

 As empresas de transporte rodoviário 

devem, através de uma notificação 

eletrónica ou por escrito, antes da 

realização de cada operação de 

cabotagem, assegurar que as autoridades 

competentes de todos os Estados-

Membros sejam devidamente informadas 

da operação de cabotagem e recebam as 

informações pertinentes necessárias para 

um controlo eficaz das operações de 

cabotagem, o mais tardar no seu início. 

Esta notificação deve ser efetuada numa 

das línguas oficiais do Estado-Membro de 

acolhimento, ou noutra língua aceitável, 

incluindo as seguintes informações: 

 i) o nome do expedidor; 

 ii) a duração prevista da operação de 

cabotagem; 

 iii) o nome do condutor, o seu país de 

residência, o país onde paga as suas 

contribuições sociais e o seu número de 
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segurança social;» 

Or. en 

 

Alteração  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 

Regulamento 1072/2009 

Artigo 9 – n.º 1 – alínea f) (nova) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (5-A) Ao artigo 9.º, n.º 1, é aditada a 

seguinte alínea f): 

. «f) A aplicação das regras derivadas 

da Diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera a 

Diretiva 2006/22/CE no que diz respeito 

aos requisitos de execução e estabelece 

regras específicas no que se refere à 

Diretiva 96/71/CE e à 

Diretiva 2014/67/UE para o destacamento 

de condutores do setor do transporte 

rodoviário;» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Justificação 

Os requisitos aplicáveis ao setor devem derivar unicamente de lex specialis. 

 

Alteração  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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) 
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Texto da Comissão Alteração 

 5-A) Ao artigo 9.º, n.º 1, é aditada a 

seguinte alínea: 

 «e-A) as remunerações salariais 

mínimas e as férias anuais remuneradas, 

tal como previsto no artigo 3.º, n.º 1, 

alíneas b) e c) do primeiro parágrafo da 

Diretiva 96/71/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho.» 

Or. it 

 

Alteração  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 

1072/2009 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 (5-A) O artigo 9.° é alterado da seguinte 

forma: 

1. A realização de operações de 

cabotagem está sujeita, salvo disposição 

em contrário da legislação comunitária, às 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas em vigor no Estado-

Membro de acolhimento no que se refere: 

a) Às condições do contrato de transporte; 

b) Aos pesos e dimensões dos veículos 

rodoviários; c) Aos requisitos relativos ao 

transporte de determinadas categorias de 

mercadorias, nomeadamente mercadorias 

perigosas, géneros perecíveis e animais 

vivos; d) Ao tempo de condução e aos 

períodos de repouso; e) Ao imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA) aplicável aos 

serviços de transporte. 

«1. A realização de operações de 

cabotagem está sujeita, salvo disposição 

em contrário da legislação comunitária, às 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas em vigor no Estado-

Membro de acolhimento no que se refere: 

a) Às condições do contrato de transporte; 

b) Aos pesos e dimensões dos veículos 

rodoviários; c) Aos requisitos relativos ao 

transporte de determinadas categorias de 

mercadorias, nomeadamente mercadorias 

perigosas, géneros perecíveis e animais 

vivos; d) Ao tempo de condução e aos 

períodos de repouso; e) Ao imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA) aplicável aos 

serviços de transporte; d) À condições do 

destacamento de trabalhadores.» 

Or. en 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=PT) 

 

Alteração  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-B (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 9 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) Ao artigo 9.º, n.º 1, é aditada a 

seguinte alínea: 

 e-A) As remunerações salariais 

mínimas e as férias anuais remuneradas, 

tal como previsto no artigo 3.º, n.º 1, 

primeiro parágrafo, alíneas b) e c), da 

Diretiva 96/71/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho*. 

 __________________ 

 * 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 

 

Alteração  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 10-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) É inserido o seguinte artigo 10.º-

A: 

Suprimido 

«Artigo 10-A  

Controlos  

1. Cada Estado-Membro organiza os  
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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. 

2. Os Estados-Membros devem visar 

as empresas classificadas como 

apresentando maior risco de infringir as 

disposições do presente capítulo que lhes 

são aplicáveis. Para esse efeito, os 

Estados-Membros devem, no âmbito do 

sistema de classificação dos riscos por 

eles criado nos termos do artigo 9.º da 

Diretiva 2006/22/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho *** e prorrogado, 

em conformidade com o artigo 12.º do 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho,**** 

tratar o risco de tais infrações como um 

risco por direito próprio. 

 

3. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos três vezes por ano, efetuar ações 

concertadas de controlo na estrada 

visando transportes de cabotagem. Esses 

controlos devem ser efetuados 

simultaneamente pelas autoridades 

nacionais responsáveis pela aplicação da 

legislação no domínio do transporte 

rodoviário de dois ou mais Estados-

Membros, operando nos respetivos 

territórios. Após os controlos concertados 

na estrada, os pontos de contacto 

nacionais designados em conformidade 

com o disposto no artigo 18.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho**** 

devem proceder ao intercâmbio de 

informações sobre o número e o tipo de 

infrações detetadas. 
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______________________  

*** 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). 

 

______________________ 

**** Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

outubro de 2009, que estabelece regras comuns no 

que se refere aos requisitos para o exercício da 

atividade de transportador rodoviário e que revoga 

a Diretiva 96/26/CE do Conselho (JO L 300 de 

14.11.2009, p. 51).;» 

 

Or. en 

 

Alteração  254 

Siôn Simon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 10-A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) É inserido o seguinte artigo 10.º-

A: 

 A fim de fazer cumprir as obrigações 

previstas 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 Conselho*, e 

deve ter por base as informações e os 

dados registados, processados ou 

armazenados durante um período de 56 

dias pelos tacógrafos inteligentes. É 

obrigatória a introdução do tacógrafo 

inteligente em todos os veículos que 

efetuem operações de transporte 

internacional e cabotagem, o mais tardar 
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até 2 de janeiro de 2020. 

 __________________ 

 * 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 e que revoga a Diretiva 88/599/CEE do 

Conselho  

Or. en 

 

Alteração  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 

Regulamento 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. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  256 

Helga Stevens 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 
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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. Cada Estado-Membro deve 

assegurar uma política efetiva de controlo 

e de execução no seu território. Além 

disso, 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. 

Or. nl 

 

Alteração  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 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. É proibido realizar operações de 

cabotagem com veículos matriculados no 

estrangeiro. Cada Estado-Membro 

organiza os controlos de modo a que, a 

partir de 1 de janeiro de 2020, em cada ano 

civil, pelo menos, 4 % de todas as 

operações de cabotagem efetuadas no seu 

território sejam objeto de controlo. Essa 

percentagem deve ser aumentada para, pelo 

menos, 6 % 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 
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termos de toneladas-quilómetro para o ano 

t–2, tal como comunicado pelo Eurostat. 

Or. fr 

 

Alteração  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 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. Cada Estado-Membro organiza os 

controlos de modo a que, a partir de 1 de 

janeiro de 2020, em cada ano civil, pelo 

menos, 8 % de todas as operações de 

cabotagem efetuadas no seu território 

sejam objeto de controlo. Essa 

percentagem deve ser aumentada para, pelo 

menos, 10 % 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. 

Or. en 

 

Alteração  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 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 

1. Cada Estado-Membro organiza os 

controlos de modo a que, a partir de 1 de 
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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. 

janeiro de 2020, em cada ano civil, pelo 

menos, 6 % de todas as operações de 

cabotagem efetuadas no seu território 

sejam objeto de controlo. Essa 

percentagem deve ser aumentada para, pelo 

menos, 8 % 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. 

Or. en 

 

Alteração  260 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 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. Cada Estado-Membro organiza os 

controlos de modo a que, a partir de 1 de 

janeiro de 2020, em cada ano civil, pelo 

menos, 4 % de todas as operações de 

cabotagem efetuadas no seu território 

sejam objeto de controlo. Essa 

percentagem deve ser aumentada para, pelo 

menos, 6 % 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. 

Or. nl 

 

Alteração  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 
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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. Cada Estado-Membro organiza os 

controlos de modo a que, a partir de 1 de 

janeiro de 2020, em cada ano civil, pelo 

menos, 5 % de todas as operações de 

cabotagem efetuadas no seu território 

sejam objeto de controlo. Essa 

percentagem deve ser aumentada para, pelo 

menos, 10 % 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. 

Or. it 

 

Alteração  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 10-A – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos três vezes por ano, efetuar ações 

concertadas de controlo na estrada visando 

transportes de cabotagem. Esses controlos 

devem ser efetuados simultaneamente 

pelas autoridades nacionais responsáveis 

pela aplicação da legislação no domínio do 

transporte rodoviário de dois ou mais 

Estados-Membros, operando nos respetivos 

territórios. Após os controlos concertados 

na estrada, os pontos de contacto nacionais 

designados em conformidade com o 

disposto no artigo 18.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho**** 

3. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos seis vezes por ano, efetuar ações 

concertadas de controlo na estrada visando 

transportes de cabotagem, quem podem ser 

efetuadas em conjunto com os controlos 

realizados em conformidade com a 

Diretiva 2006/22/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho. Esses controlos 

devem ser efetuados simultaneamente 

pelas autoridades nacionais responsáveis 

pela aplicação da legislação no domínio do 

transporte rodoviário de dois ou mais 

Estados-Membros, operando nos respetivos 

territórios. Após os controlos concertados 

na estrada, os pontos de contacto nacionais 
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devem proceder ao intercâmbio de 

informações sobre o número e o tipo de 

infrações detetadas. 

designados em conformidade com o 

disposto no artigo 18.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho**** 

devem proceder ao intercâmbio de 

informações sobre o número e o tipo de 

infrações detetadas. 

Or. en 

 

Alteração  263 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 10–A – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos três vezes por ano, efetuar ações 

concertadas de controlo na estrada visando 

transportes de cabotagem. Esses controlos 

devem ser efetuados simultaneamente 

pelas autoridades nacionais responsáveis 

pela aplicação da legislação no domínio do 

transporte rodoviário de dois ou mais 

Estados-Membros, operando nos respetivos 

territórios. Após os controlos concertados 

na estrada, os pontos de contacto nacionais 

designados em conformidade com o 

disposto no artigo 18.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho**** 

devem proceder ao intercâmbio de 

informações sobre o número e o tipo de 

infrações detetadas. 

3. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos seis vezes por ano, efetuar ações 

concertadas de controlo na estrada visando 

transportes de cabotagem, que podem 

coincidir com os controlos efetuados em 

conformidade com o artigo 5.º da Diretiva 

2006/22/CE. Esses controlos devem ser 

efetuados simultaneamente pelas 

autoridades nacionais responsáveis pela 

aplicação da legislação no domínio do 

transporte rodoviário de dois ou mais 

Estados-Membros, operando nos respetivos 

territórios. Após os controlos concertados 

na estrada, os pontos de contacto nacionais 

designados em conformidade com o 

disposto no artigo 18.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho**** 

devem proceder ao intercâmbio de 

informações sobre o número e o tipo de 

infrações detetadas. 

Or. nl 

Alteração  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 10-A – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos três vezes por ano, efetuar ações 

concertadas de controlo na estrada visando 

transportes de cabotagem. Esses controlos 

devem ser efetuados simultaneamente 

pelas autoridades nacionais responsáveis 

pela aplicação da legislação no domínio do 

transporte rodoviário de dois ou mais 

Estados-Membros, operando nos respetivos 

territórios. Após os controlos concertados 

na estrada, os pontos de contacto nacionais 

designados em conformidade com o 

disposto no artigo 18.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho**** 

devem proceder ao intercâmbio de 

informações sobre o número e o tipo de 

infrações detetadas. 

3. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos seis vezes por ano, efetuar ações 

concertadas de controlo na estrada visando 

transportes de cabotagem, que podem 

coincidir com os controlos efetuados em 

conformidade com o artigo 5.º da Diretiva 

2006/22/CE. Esses controlos devem ser 

efetuados simultaneamente pelas 

autoridades nacionais responsáveis pela 

aplicação da legislação no domínio do 

transporte rodoviário de dois ou mais 

Estados-Membros, operando nos respetivos 

territórios. Após os controlos concertados 

na estrada, os pontos de contacto nacionais 

designados em conformidade com o 

disposto no artigo 18.º, n.º 1, do 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho**** 

devem proceder ao intercâmbio de 

informações sobre o número e o tipo de 

infrações detetadas. 

Or. fr 

Alteração  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 10-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos uma vez por ano, efetuar controlos 

contabilísticos concertados junto das 

empresas de transporte que tenham filiais 

noutros Estados-Membros, a fim de 

detetar e sancionar práticas de 
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transferência de lucros desproporcional 

ou subfaturação. 

Or. en 

 

Alteração  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 14.º-A Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

Responsabilidade civil Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 14 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem prever 

sanções contra os expedidores, 

transitários, contratantes e 

subcontratantes em caso de 

incumprimento do disposto nos 

Capítulos II e III, se com conhecimento 

de causa procederem à comissão dos 

serviços de transporte que impliquem uma 

violação das disposições do presente 

regulamento. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 14-A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem prever 

sanções contra os expedidores, transitários, 

contratantes e subcontratantes em caso de 

incumprimento do disposto nos capítulos II 

e III, se com conhecimento de causa 

procederem à comissão dos serviços de 

transporte que impliquem uma violação das 

disposições do presente regulamento. 

Os Estados-Membros devem prever 

sanções eficazes e dissuasoras contra os 

expedidores, transitários, contratantes e 

subcontratantes em caso de incumprimento 

do disposto nos capítulos II e III, se 

procederem à comissão dos serviços de 

transporte que impliquem uma violação das 

disposições do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 14-A – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem prever 

sanções contra os expedidores, transitários, 

contratantes e subcontratantes em caso de 

incumprimento do disposto nos 

Capítulos II e III, se com conhecimento de 

causa procederem à comissão dos serviços 

de transporte que impliquem uma violação 

das disposições do presente regulamento. 

Os Estados-Membros devem prever 

sanções eficazes, proporcionadas e 

dissuasivas contra os expedidores, 

transitários, contratantes e subcontratantes 

em caso de incumprimento do disposto nos 

capítulos II e III, se estes contratarem 

serviços de transporte que impliquem uma 

violação das disposições do presente 

regulamento. 

Or. it 

Alteração  271 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 17 - n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Comissão elabora um relatório 

sobre a situação do mercado dos 

transportes rodoviários na União até ao 

final de 2022. Deve constar desse relatório 

uma análise da situação do mercado, 

nomeadamente uma avaliação da eficácia 

dos controlos e da evolução das condições 

de trabalho na profissão, bem como uma 

avaliação destinada a determinar se a 

harmonização das regras nos domínios, 

nomeadamente, da execução e das taxas 

de utilização das rodovias e da legislação 

em matéria social e de segurança 

progrediu de modo a que se possa encarar 

a prossecução da abertura dos mercados 

dos transportes rodoviários nacionais, 

incluindo o mercado de cabotagem.  

Or. en 
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Alteração  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 17 - n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Até 31 de janeiro de cada ano, o 

mais tardar, os Estados-Membros 

informam a Comissão do número de 

empresas de transporte que têm filiais 

noutros Estados-Membros e do número de 

empresas de transporte que tenham sido 

objeto de controlos por infrações de 

subfaturação e/ou transferência de lucros 

desproporcional. 

Or. en 

Alteração  273 

Michael Detjen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 5 - alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

(2) Uma vez efetuada a entrega das 

mercadorias transportadas à chegada de um 

transporte internacional com origem num 

Estado-Membro ou de um país terceiro e 

com destino ao Estado-Membro de 

acolhimento, os transportadores referidos 

no n.º 1 ficam autorizados a efetuar, com o 

mesmo veículo ou, tratando-se de um 

conjunto de veículos acoplados, com o 

veículo trator desse mesmo conjunto, o 

máximo de três operações de cabotagem 
na sequência do referido transporte 

internacional. A última operação de 

descarga no quadro de uma operação de 

cabotagem, antes da saída do Estado-

Membro de acolhimento, deve ter lugar no 

« (2) Uma vez efetuada a entrega das 

mercadorias transportadas à chegada de um 

transporte internacional com origem num 

Estado-Membro ou de um país terceiro e 

com destino ao Estado-Membro de 

acolhimento, os transportadores referidos 

no n.º 1 ficam autorizados a efetuar, com o 

mesmo veículo ou, tratando-se de um 

conjunto de veículos acoplados, com o 

veículo trator desse mesmo conjunto, uma 

operação de cabotagem na sequência do 

referido transporte internacional. A 

operação de descarga no quadro de uma 

operação de cabotagem, antes da saída do 

Estado-Membro de acolhimento, deve ter 

lugar no prazo de sete dias a contar da 
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prazo de sete dias a contar da última 

operação de descarga realizada no Estado-

Membro de acolhimento no quadro do 

transporte internacional com destino a este 

último. No prazo referido no primeiro 

parágrafo, os transportadores rodoviários 

podem efetuar uma parte ou a totalidade 

das operações de cabotagem autorizadas 

nos termos do referido parágrafo em 

qualquer Estado-Membro, na condição de 

se limitarem a uma operação de 

cabotagem por Estado-Membro no prazo 

de três dias a contar da entrada sem carga 

no território desse Estado-Membro. 

última operação de descarga realizada no 

Estado-Membro de acolhimento no quadro 

do transporte internacional com destino a 

este último. Nos sete dias subsequentes a 

esta operação de cabotagem, não são 

permitidas quaisquer outras operações de 

cabotagem neste Estado-Membro de 

acolhimento. Em derrogação, uma 

operação de cabotagem é sempre 

permitida quando o local geográfico de 

descarga no quadro de uma operação de 

cabotagem se situa mais perto da empresa 

do que o local de carga desta operação de 

cabotagem, sendo que o primeiro local de 

carga se deve situar num raio de 200 

quilómetros do local de descarga do 

último transporte internacional. 

 » 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

 


