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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 – n.º 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. A última operação de 

descarga no quadro de uma operação de 

cabotagem deve ter lugar no prazo de 48 

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 operações de cabotagem autorizadas 

nos termos do primeiro parágrafo devem 

ter um caráter temporário e o trabalho do 

condutor que efetua essas operações deve 

estar organizado de modo a permitir que o 

condutor descanse no seu domicílio ou 

noutro local por ele escolhido, em 

conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 561/2006. 

 2-A. As empresas de transporte rodoviário 
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não podem efetuar operações de 

cabotagem com o mesmo veículo ou, no 

caso de uma combinação de veículos 

acoplados, com o respetivo veículo a 

motor, no Estado-Membro de 

acolhimento, no prazo de sete dias a 

contar do fim da sua operação de 

cabotagem. 

 2-B. A realização destas operações tem 

como propósito o regresso ao 

Estado-Membro de estabelecimento da 

empresa. 

Or. en 

 


