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21.3.2019 A8-0204/110

Alteração 110
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
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, incluindo a dos reboques, não 
superior a 3,5 toneladas. O número destas 
empresas 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 evitar eventuais lacunas e assegurar um 
nível mínimo de profissionalização ao 
setor que recorre a veículos motorizados 
de massa máxima autorizada em carga, 
incluindo a dos reboques, de 2,4 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 
igualmente aplicar-se, evitando 
simultaneamente encargos 
administrativos desproporcionados. Uma 
vez que o presente regulamento apenas se 
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aplica às empresas que efetuam o 
transporte de mercadorias por conta de 
outrem, as empresas que efetuam 
operações de transporte por conta própria 
não estão abrangidas pela presente 
disposição.

Or. en



AM\1180509PT.docx PE621.710v01-00

PT Unida na diversidade PT

21.3.2019 A8-0204/111

Alteração 111
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
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 2,7 e 5,2 mil 
milhões de EUR no período 2020-2035.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Alteração 112
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
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) Para combater o fenómeno das 
chamadas «empresas de fachada» e 
garantir a concorrência leal e a igualdade 
de condições de concorrência no mercado 
interno, são necessários o estabelecimento 
de critérios mais claros, uma 
monitorização e aplicação mais intensivas 
e uma melhor cooperação entre os 
Estados-Membros. Os transportadores 
rodoviários estabelecidos num Estado-
Membro devem ter uma presença efetiva e 
estável nesse Estado-Membro e aí exercer, 
efetivamente, as suas atividades de 
transporte, assim como atividades 
substanciais. Por conseguinte, e à luz da 
experiência, é necessário clarificar e 
reforçar as disposições relativas à 
existência de um estabelecimento efetivo e 
estável, evitando, simultaneamente, 
encargos administrativos 
desproporcionados.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Alteração 113
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
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
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21.3.2019 A8-0204/114

Alteração 114
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
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, incluindo a dos 
reboques, entre 2,4 e 3,5 toneladas, e que 
exerçam operações de transporte 
internacional, 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 realizadas com estes veículos 
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
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21.3.2019 A8-0204/115

Alteração 115
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
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 completas 
e 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 e a notação de 
risco deverão facilitar a execução das 
disposições dos Regulamentos (CE) 
n.º 1071/2009 e (CE) n.º 1072/2009, assim 
como de outras legislações pertinentes da 
União, a nível nacional e transfronteiras. 
Além disso, a fim de proporcionar aos 
funcionários responsáveis pela aplicação 
da legislação, incluindo os que efetuam 
inspeções na estrada, uma síntese clara e 
exaustiva dos operadores de transporte 
controlados, os funcionários devem dispor 
de acesso direto e em tempo real a todas 
as informações relevantes. Por 
conseguinte, os registos eletrónicos 
nacionais devem ser verdadeiramente 
interoperáveis e os dados neles contidos 
devem ser acessíveis diretamente e em 
tempo real aos funcionários designados 
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de todos os Estados-Membros. As regras 
sobre o registo eletrónico nacional devem, 
por conseguinte, ser alteradas em 
conformidade.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Alteração 116
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
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. en
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21.3.2019 A8-0204/117

Alteração 117
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
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 evitar trajetos em vazio, 
as operações de cabotagem devem ser 
autorizadas, sob reserva de determinadas 
restrições, no Estado-Membro de 
acolhimento. 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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Alteração 118
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Para evitar que sejam efetuadas 
operações de cabotagem de forma 
sistemática, o que poderia criar uma 
atividade permanente ou contínua que 
distorce o mercado nacional, o prazo 
disponível para as operações de 
cabotagem num Estado-Membro de 
acolhimento deve ser reduzido. Além 
disso, os transportadores não devem ser 
autorizados a levar a cabo novas 
operações de cabotagem no mesmo 
Estado-Membro de acolhimento durante 
um determinado período e até que tenham 
efetuado um novo transporte 
internacional proveniente do 
Estado-Membro onde a empresa se 
encontra estabelecida. A presente 
disposição não prejudica o exercício das 
operações de transporte internacionais.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Alteração 119
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

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
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 
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.

(15) A aplicação eficaz e eficiente das 
normas é um requisito essencial para a 
existência de uma concorrência leal no 
mercado interno. Uma maior digitalização 
dos instrumentos consagrados à aplicação 
é essencial para libertar capacidade de 
execução, reduzir os encargos 
administrativos desnecessários dos 
operadores de transportes internacionais 
e, em particular das PME, e para melhor 
visar os operadores de transporte de alto 
risco e detetar práticas fraudulentas. Com 
vista a desmaterializar os documentos de 
transporte, a utilização de documentos 
eletrónicos deverá, no futuro, tornar-se a 
regra, em especial a guia de remessa 
eletrónica, nos termos da Convenção 
relativa ao contrato de transporte 
internacional de mercadorias por estrada 
(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 
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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


