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21.3.2019 A8-0204/146

Alteração 146
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
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a) – subalínea ii)
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros podem optar por 
manter os dados referidos nas alíneas e) a j) 
do primeiro parágrafo em registos separados. 
Nesse caso, os dados relevantes devem ser 
disponibilizados a pedido ou ser diretamente 
acessíveis a todas as autoridades 
competentes do Estado-Membro em questão. 
As informações solicitadas devem ser 
fornecidas no prazo de cinco dias úteis a 
contar da data de receção do pedido. Os 
dados referidos nas alíneas a) a d) do 
primeiro parágrafo devem ser acessíveis ao 
público, em conformidade com as 
disposições relevantes em matéria de 
proteção de dados pessoais. 

«Os Estados-Membros podem optar por 
manter os dados referidos nas alíneas e) a j) 
do primeiro parágrafo em registos separados. 
Nesse caso, os dados relevantes devem ser 
disponibilizados a pedido ou ser diretamente 
acessíveis a todas as autoridades 
competentes do Estado-Membro em questão. 
As informações solicitadas devem ser 
fornecidas no prazo de cinco dias úteis a 
contar da data de receção do pedido. Os 
dados referidos nas alíneas a) a d) do 
primeiro parágrafo devem ser acessíveis ao 
público, em conformidade com as 
disposições relevantes em matéria de 
proteção de dados pessoais. 

Em todo o caso, os dados referidos nas 
alíneas e) a j) do primeiro parágrafo só 
devem ser acessíveis a autoridades distintas 
das autoridades competentes devidamente 
autorizadas a fiscalizar o setor do transporte 
rodoviário e a aplicar sanções, e se os 
respetivos funcionários estiverem 
ajuramentados ou sob outra obrigação formal 
de sigilo.»; 

Em todo o caso, os dados referidos nas 
alíneas e) a j) do primeiro parágrafo só 
devem ser acessíveis a autoridades distintas 
das autoridades competentes devidamente 
autorizadas a fiscalizar o setor do transporte 
rodoviário e a aplicar sanções, e se os 
respetivos funcionários estiverem 
ajuramentados ou sob outra obrigação formal 
de sigilo.

Para efeitos do artigo 14.º-A do 
Regulamento (CE) n.º 1072/2009, os 
dados a que se refere a alínea j) devem 
estar disponíveis, mediante pedido, aos 
expedidores,  transitários, contratantes e 
subcontratantes.»;
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21.3.2019 A8-0204/147

Alteração 147
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
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 16 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

b-A) O n.º 5 passa a ter a seguinte 
redação:

5. Sem prejuízo dos n.ºs 1 e 2, os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
para que os registos eletrónicos nacionais 
estejam interligados e acessíveis em toda a 
Comunidade através dos pontos de 
contacto nacionais indicados no artigo 
18.º. A acessibilidade através dos pontos 
de contacto nacionais e a interligação 
devem ser efetivas até 31 de Dezembro de 
2012, de modo que as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
possam consultar o registo eletrónico 
nacional de todos os Estados-Membros.

«5. Para aumentar a eficácia da execução 
transfronteiras, os Estados-Membros 
asseguram que os registos eletrónicos 
nacionais estejam interligados e sejam 
interoperáveis em toda a União, através do 
Registo europeu das empresas de 
transporte rodoviário (REETR) a que se 
refere o Regulamento de Execução (UE) 
2016/480 da Comissão, de modo a que os 
dados a que se refere o n.º 2 sejam 
diretamente acessíveis a todas as 
autoridades competentes e a todos os 
organismos de controlo de todos os 
Estados-Membros, em tempo real.»;

Or. en

Justificação

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/148

Alteração 148
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
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 16 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

b-B) O n.º 6 passa a ter a seguinte 
redação:

6. As normas comuns relativas à 
aplicação do n.º 5, tais como o formato 
dos dados trocados, os procedimentos 
técnicos de consulta eletrónica dos 
registos eletrónicos nacionais dos outros 
Estados-Membros e a promoção da 
interoperabilidade desses registos com 
outras bases de dados pertinentes são 
aprovadas pela Comissão pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
n.º 2 do artigo 25.º e, pela primeira vez, 
antes de 31 de dezembro de 2010. Estas 
normas comuns determinam qual a 
autoridade responsável pelo acesso, 
utilização e atualização dos dados e, para 
esse efeito, incluem normas sobre o registo 
e a supervisão dos dados.

«6. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 24.º-A, para estabelecer e 
atualizar regras comuns para assegurar 
que os registos eletrónicos nacionais 
estejam plenamente interligados e sejam 
interoperáveis de modo a que as 
autoridades competentes ou os 
organismos de controlo dos Estados-
Membros possam consultar diretamente e 
em tempo real o registo eletrónico 
nacional de todos os Estados-Membros, 
tal como estipulado no n.º 5. Estas normas 
comuns incluem normas sobre o formato 
dos dados trocados, os procedimentos 
técnicos de consulta eletrónica dos 
registos eletrónicos nacionais dos outros 
Estados-Membros e a interoperabilidade 
desses registos, bem como normas 
específicas sobre o acesso, o registo e a 
supervisão dos dados.»;
 

Or. en
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Justificação

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/149

Alteração 149
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
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam 
um ponto de contacto nacional 
encarregado do intercâmbio de 
informações com os outros Estados-
Membros sobre a aplicação do presente 
regulamento. Os Estados-Membros 
comunicam à Comissão as denominações 
e endereços dos pontos de contacto 
nacionais até 31 de dezembro de 2018. A 
Comissão elabora uma lista de todos os 
pontos de contacto e transmite-a aos 
Estados-Membros. Os Estados Membros 
notificam imediatamente à Comissão 
quaisquer alterações aos pontos de 
contacto.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem colaborar de 
forma estreita e prestar assistência mútua 
com celeridade, bem como quaisquer 
informações pertinentes, de molde a 
facilitar a aplicação e execução do 
presente regulamento.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Alteração 150
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
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para efeitos do n.º 1, a cooperação 
administrativa prevista no presente artigo 
materializa-se através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI) 
criado pelo Regulamento (UE) n.º 
1024/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A, que permite que todos os 
operadores forneçam dados nas suas 
línguas respetivas.
__________________
1-A Regulamento (UE) n.º 1024/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno e que 
revoga a Decisão 2008/49/CE da 
Comissão («Regulamento IMI») (JO L 
316 de 14.11.2012, p. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Alteração 151
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
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
responder aos pedidos de informação por 
parte de todas as autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros e, quando 
necessário, efetuar verificações, inspeções 
e inquéritos relativos à conformidade com 
o requisito estabelecido no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea a), por parte dos transportadores 
rodoviários estabelecidos no seu território. 
Os pedidos de informações apresentados 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser 
fundamentados. Para este efeito, os pedidos 
devem incluir indicações credíveis de uma 
eventual violação do artigo 3.º, n.º 1, 
alínea a).

3. Os Estados-Membros devem 
responder aos pedidos de informação por 
parte de todas as autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros e efetuar 
verificações, inspeções e inquéritos 
relativos à conformidade com o requisito 
estabelecido no artigo 3.º, n.º 1, alínea a), 
por parte dos transportadores rodoviários 
estabelecidos no seu território. Os pedidos 
de informações apresentados pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser devidamente 
justificados e fundamentados. Para este 
efeito, os pedidos devem incluir indicações 
credíveis de uma eventual violação do 
artigo 3.º, n.º 1, alínea a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Alteração 152
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
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o Estado-Membro requerido 
considerar que o pedido não está 
suficientemente fundamentado, deve 
notificar o Estado-Membro requerente em 
conformidade no prazo de dez dias úteis. O 
Estado-Membro requerente deve 
fundamentar o seu pedido. Se tal não for 
possível, o pedido pode ser rejeitado pelo 
Estado-Membro.

4. Se o Estado-Membro requerido 
considerar que o pedido não está 
suficientemente fundamentado, deve 
notificar o Estado-Membro requerente em 
conformidade no prazo de cinco dias úteis. 
O Estado-Membro requerente deve 
fundamentar o seu pedido. Se tal não for 
possível, o pedido pode ser rejeitado pelo 
Estado-Membro.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Alteração 153
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
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso de ser difícil ou impossível 
satisfazer um pedido de informação ou 
efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro em causa 
deve informar o Estado-Membro 
requerente em conformidade no prazo de 
dez dias úteis, apresentando-se as razões 
pertinentes. Os Estados-Membros em 
causa devem discutir entre si, com vista a 
encontrar uma solução para as dificuldades 
levantadas.

5. No caso de ser difícil ou impossível 
satisfazer um pedido de informação ou 
efetuar verificações, inspeções e 
investigações, o Estado-Membro em causa 
deve informar o Estado-Membro 
requerente em conformidade no prazo de 
cinco dias úteis, justificando devidamente 
essa dificuldade ou impossibilidade. Os 
Estados-Membros em causa devem 
cooperar entre si, com vista a encontrar 
uma solução para as dificuldades 
levantadas. Em caso de problemas 
persistentes a nível do intercâmbio de 
informações ou de recusa permanente de 
fornecer os dados solicitados sem a devida 
justificação, a Comissão, após ter sido 
informada e após consultar o 
Estado-Membro em causa, pode tomar 
todas as medidas necessárias para corrigir 
a situação.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Alteração 154
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
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em resposta aos pedidos previstos 
no n.º 3, os Estados-Membros devem 
fornecer as informações solicitadas e 
efetuar as necessárias verificações, 
inspeções e inquéritos no prazo de vinte e 
cinco dias úteis a contar da data de receção 
do pedido, a menos que tenham informado 
o Estado-Membro requerente de que o 
pedido não está suficientemente 
fundamentado, ou da impossibilidade ou 
das dificuldades, nos termos do n.º 4 e do 
n.º 5.

6. Em resposta aos pedidos previstos 
no n.º 3, os Estados-Membros devem 
fornecer as informações solicitadas e 
efetuar as necessárias verificações, 
inspeções e inquéritos no prazo de quinze 
dias úteis a contar da data de receção do 
pedido, a menos que seja mutuamente 
decidido outro prazo entre os 
Estados-Membros em questão, ou a 
menos que tenham informado o 
Estado-Membro requerente de que o 
pedido não está suficientemente 
fundamentado, ou da impossibilidade ou 
das dificuldades, nos termos do n.º 4 e do 
n.º 5, e não tenha sido encontrada uma 
solução para essas dificuldades.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Alteração 155
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
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É inserido o artigo 18.º-A, com a 
seguinte redação:
«Artigo 18.º-A
Medidas de acompanhamento
1. Os Estados-Membros adotam 
medidas de acompanhamento para 
desenvolver, facilitar e promover o 
intercâmbio entre os funcionários 
responsáveis pela cooperação 
administrativa e pela assistência mútua 
entre os Estados-Membros, bem como 
entre os responsáveis pelo controlo do 
cumprimento e da aplicação das regras 
aplicáveis do presente regulamento.
2. A Comissão presta assistência 
técnica e outros tipos de apoio, no intuito 
de melhorar ainda mais a cooperação 
administrativa e reforçar a confiança 
mútua entre os Estados-Membros, 
incluindo através da promoção de 
intercâmbios de funcionários e programas 
de formação conjuntos, bem como do 
desenvolvimento, da facilitação e da 
promoção das melhores práticas. A 
Comissão pode, sem prejuízo das 
prerrogativas do Parlamento Europeu e 
do Conselho no processo orçamental, 
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utilizar os instrumentos de financiamento 
disponíveis para reforçar o 
desenvolvimento de capacidades e a 
cooperação administrativa entre os 
Estados-Membros.
3. Os Estados-Membros criam um 
programa de revisão pelos pares no qual 
todas as autoridades responsáveis pela 
execução devem participar, assegurando a 
rotatividade adequada, tanto das 
autoridades responsáveis que realizam a 
revisão, como das autoridades objeto de 
revisão. Os Estados-Membros notificam 
esses programas à Comissão de dois em 
dois anos no âmbito do relatório sobre as 
atividades das autoridades competentes 
referido no artigo 26.º.

Or. en


