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Alteração  77 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Marek Jurek, Evžen Tošenovský, Valdemar 

Tomaševski, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Richard Sulík 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 26 – n.º 3 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(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; 

(b) O número de veículos a motor com 

uma massa máxima autorizada em carga, 

incluindo a dos reboques, entre 2,8 e 3,5 

toneladas, envolvidos no transporte 

internacional, registados no 

Estado-Membro, por ano civil; 

Or. en 

(Artigo 26 – n.º 3 – alínea b) 
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Alteração  78 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek Jurek, Valdemar 

Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Zdzisław 

Krasnodębski 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 26 – n.º 3 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(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; 

(c) O número total de veículos a motor 

com uma massa máxima autorizada em 

carga, incluindo a dos reboques, entre 2,8 

e 3,5 toneladas, envolvidos no transporte 

internacional, matriculados no Estado-

Membro a partir de 31 de dezembro de 

cada ano; 

Or. en 

(Artigo 26 – n.º 3 – alínea c) 
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Alteração  79 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Stanisław 

Ożóg, Sławomir Kłosowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, 

Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Marek Jurek, Czesław Hoc 

em nome do Grupo ECR 

Edward Czesak 

 

Relatório A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 26 – n.º 3 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(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. 

(d) A parte estimada de veículos a 

motor com uma massa máxima autorizada 

em carga, incluindo a dos reboques, entre 

2,8 e 3,5 toneladas, bem como os veículos 

com menos de 2.8 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. 

Or. en 

(Artigo 26 – n.º 3 – alínea d) 
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Alteração  80 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Sławomir Kłosowski, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek Jurek, Richard Sulík, 

Mirosław Piotrowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni 

Legutko 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 

Regulamento (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 26 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

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. 

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, incluindo a dos reboques, entre 

2,8 e 3,5 toneladas que efetuam operações 

de transporte rodoviário internacional. 

Com base neste relatório, deve reavaliar se 

é necessário propor medidas 

suplementares. 

Or. en 

(Artigo 26 – n.º 4 
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Alteração  81 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward 

Czesak, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek 

Jurek, Mirosław Piotrowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 1072/2009 

Artigo 8 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Após a entrega das mercadorias 

transportadas no decurso de um transporte 

internacional proveniente de um 

Estado-Membro ou de um país terceiro 

para um Estado-Membro de acolhimento, 

os transportadores de mercadorias referidos 

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

mesmo veículo ou, tratando-se de um 

conjunto de veículos a motor, com o 

respetivo veículo a motor, operações de 

cabotagem no território do Estado-Membro 

de acolhimento ou em Estados-Membros 

contíguos. A última operação de descarga 

no quadro de uma operação de cabotagem 

deve ter lugar no prazo de 5 dias a contar 

da última operação de descarga realizada 

no Estado-Membro de acolhimento no 

quadro do transporte internacional com 

destino a este último. 

2. Após a entrega das mercadorias 

transportadas no decurso de um transporte 

internacional proveniente de um 

Estado-Membro ou de um país terceiro 

para um Estado-Membro de acolhimento, 

os transportadores de mercadorias referidos 

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

mesmo veículo ou, tratando-se de um 

conjunto de veículos a motor, com o 

respetivo veículo a motor, 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 dez 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 

(Artigo 8 – n.º 2 

 


