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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 – 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, no trajeto de regresso ao 

Estado-Membro de estabelecimento do 

transportador de mercadorias. 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, no 

âmbito do contrato de transporte 

aplicável; 

 No prazo referido no primeiro parágrafo, 

os transportadores de mercadorias podem 

efetuar operações de cabotagem num 

Estado-Membro, desde que a sua 

permanência nesse Estado-Membro não 

exceda 48 horas a contar da sua entrada 
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no território do mesmo. 

 2-A. Após o termo do período de 5 dias 

referido no primeiro parágrafo do n.º 2, 

os transportadores de mercadorias não 

têm permissão para 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 mesmo Estado-Membro de 

acolhimento no prazo de 72 horas após o 

regresso ao Estado-Membro de 

estabelecimento do transportador de 

mercadorias e até que seja efetuado um 

novo transporte internacional proveniente 

do Estado-Membro onde a empresa está 

estabelecida. 

 2-B. Caso o veículo não esteja equipado 

com um tacógrafo inteligente, os 

Estados-Membros podem exigir provas 

claras de que foram cumpridas as 

disposições referidas nos n.°s 2 e 2-A. 

Or. en 
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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 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-A. Para garantir que as regras relativas 

ao acesso à profissão de transportador 

rodoviário e sobre o acesso ao mercado 

dos transportes rodoviários são aplicadas 

de forma eficaz, uma agência europeia 

para o transporte terrestre deve ser 

responsável pela inspeção e pela 

aplicação das normas. Esta agência deve 

também prestar apoio operacional e 

jurídico aos Estados-Membros para fazer 

cumprir a legislação social e realizar 

inspeções a nível europeu. A agência 

europeia para o transporte terrestre deve 

ser responsável pela supervisão do registo 

europeu das empresas de transporte 

rodoviário. 

Or. en 

 


