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21.3.2019 A8-0204/120

Alteração 120
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação à evolução no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A introdução célere do tacógrafo 
inteligente é fundamental, pois irá 
permitir às autoridades responsáveis pelas 
ações de controlo na estrada detetar 
infrações e anomalias de forma mais 
rápida e eficiente, o que redunda numa 
melhor aplicação do presente 
regulamento.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/121

Alteração 121
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação à evolução no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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, carregadores, transitários, 
contratantes e subcontratantes sempre 
que saibam que os serviços de transporte 
que contratam impliquem infrações às 
disposições do Regulamento (CE) 
n.º 1072/2009. A responsabilidade das 
empresas deve ser reduzida sempre que 
contratem serviços de transporte a 
empresas de transporte com uma 
classificação de risco reduzida.
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21.3.2019 A8-0204/122

Alteração 122
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação à evolução no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A Autoridade Europeia do 
Trabalho proposta [...] destina-se a apoiar 
e a facilitar a cooperação e o intercâmbio 
de informações entre as autoridades 
nacionais competentes, com vista à 
aplicação eficaz da legislação pertinente 
da União. Ao apoiar e facilitar a 
aplicação do presente regulamento, a 
autoridade pode desempenhar um papel 
importante no apoio ao intercâmbio de 
informações entre as autoridades 
competentes, no apoio ao desenvolvimento 
de capacidades dos Estados-Membros 
através do intercâmbio e da formação de 
pessoal e na ajuda aos Estados-Membros 
no que diz respeito à organização de 
controlos concertados. Tal reforçaria a 
confiança mútua entre os Estados-
Membros, melhoraria a cooperação 
efetiva entre autoridades competentes e 
contribuiria para combater a fraude e o 
abuso das regras.
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21.3.2019 A8-0204/123

Alteração 123
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação à evolução no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) A legislação no setor do transporte 
rodoviário deve ser reforçada, para 
assegurar uma boa aplicação e execução 
do regulamento ROMA I, de modo a que 
os contratos de trabalho reflitam o local 
de trabalho habitual dos trabalhadores. 
Entre o Regulamento ROMA I e as regras 
fundamentais do Regulamento (CE) n.º 
1071/2009, destinadas a combater as 
empresas fictícias e a assegurar a 
existência de critérios de estabelecimento 
adequados para as empresas, existe uma 
ligação complementar direta. Estas regras 
devem ser reforçadas de forma a garantir 
os direitos dos trabalhadores que 
trabalham temporariamente fora do seu 
país de trabalho habitual e a assegurar 
uma concorrência leal entre as empresas 
de transportes.
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21.3.2019 A8-0204/124

Alteração 124
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação à evolução no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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) é suprimida a alínea a); i) a alínea a) passa a ter a seguinte 
redação:
a) Às empresas que exerçam a atividade 
de transportador rodoviário de 
mercadorias exclusivamente por meio de 
veículos a motor cuja massa máxima 
autorizada em carga, incluindo a do 
reboque, não seja superior a 
2,4 toneladas;
a-A) Às empresas que exerçam a atividade 
de transportador rodoviário de 
mercadorias exclusivamente por meio de 
veículos a motor cuja massa máxima 
autorizada em carga, incluindo a do 
reboque, não seja superior a 
3,5 toneladas, e que efetuem 
exclusivamente operações de transporte 
nacionais;
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21.3.2019 A8-0204/125

Alteração 125
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação à evolução no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea ii)
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 1 – n.º 4 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Entende-se por transporte exclusivamente 
para fins não comerciais qualquer 
transporte rodoviário que não dê azo a 
remuneração ou a qualquer forma de 
rendimento, tal como acontece com o 
transporte de pessoas para fins caritativos 
ou para uso estritamente privado;;

Entende-se por transporte exclusivamente 
para fins não comerciais qualquer 
transporte rodoviário cuja finalidade não 
seja produzir qualquer lucro para o 
condutor ou outros, tal como acontece 
quando o serviço é prestado numa base 
caritativa ou filantrópica;;

Or. en

Justificação

A definição de «transporte não comercial» deve incluir operações realizadas cujo fim não 
seja comercial. As operações puramente caritativas, como os serviços comunitários de 
transporte em autocarro que envolvam alguma forma de contribuição financeira para o 
transporte, não devem ser excluídas desta isenção.
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21.3.2019 A8-0204/126

Alteração 126
Karima Delli
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo

Relatório A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptação à evolução no setor do transporte rodoviário
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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


