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22.3.2019 A8-0204/261

Alteração 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação dos Regulamentos (CE) n.º 
1071/200918  e (CE) n.º 1072/200919 
revelou que existe margem para melhorias 
em relação às regras previstas nesses 
regulamentos sob vários aspetos.

(1) A experiência adquirida com a 
aplicação dos Regulamentos (CE) 
n.º 1071/200918 e (CE) n.º 1072/200919 
revelou que as regras previstas nesses 
regulamentos exigem uma execução mais 
eficaz sob vários aspetos.

__________________ __________________
18 Regulamento (CE) n.º 1071/2009, que 
estabelece regras comuns no que se refere 
aos requisitos para o exercício da atividade 
de transportador rodoviário e que revoga a 
Diretiva 96/26/CE do Conselho (JO L 300 
de 14.11.2009, p. 51).

18 Regulamento (CE) n.º 1071/2009, que 
estabelece regras comuns no que se refere 
aos requisitos para o exercício da atividade 
de transportador rodoviário e que revoga a 
Diretiva 96/26/CE do Conselho (JO L 300 
de 14.11.2009, p. 51).

19 Regulamento (CE) n.º 1072/2009 que 
estabelece regras comuns para o acesso ao 
mercado do transporte internacional 
rodoviário de mercadorias (JO L 300 de 
14.11.2009, p. 72).

19 Regulamento (CE) n.º 1072/2009 que 
estabelece regras comuns para o acesso ao 
mercado do transporte internacional 
rodoviário de mercadorias (JO L 300 de 
14.11.2009, p. 72).
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22.3.2019 A8-0204/262

Alteração 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Atualmente, os Estados-Membros 
têm o direito de impor requisitos adicionais 
ao acesso à atividade de transportador 
rodoviário, para além dos especificados no 
Regulamento (CE) n.º 1071/2009. A 
necessidade dessa possibilidade para 
satisfazer os imperativos não ficou 
demonstrada e a mesma suscitou 
disparidades de acesso. É, pois, adequado 
suprimi-la.

(3) Atualmente, os Estados-Membros 
têm o direito de impor requisitos adicionais 
ao acesso à atividade de transportador 
rodoviário, para além dos especificados no 
Regulamento (CE) n.º 1071/2009. A 
necessidade dessa possibilidade para 
satisfazer os imperativos não ficou 
demonstrada e a mesma suscitou 
disparidades de acesso, prejudicando os 
princípios básicos do bom funcionamento 
do mercado único e da liberdade de 
prestação de serviços. É, pois, adequado 
suprimi-la.
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22.3.2019 A8-0204/263

Alteração 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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) A fim de acabar com a utilização 
das «empresas de fachada», 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.
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22.3.2019 A8-0204/264

Alteração 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Tendo em conta o seu potencial 
para afetar consideravelmente as condições 
para uma concorrência leal no mercado dos 
transportes rodoviários, as infrações graves 
das regras fiscais nacionais devem ser 
aditadas aos artigos relevantes em matéria 
de avaliação da idoneidade.

(6) Tendo em conta o seu potencial 
para afetar consideravelmente as condições 
para uma concorrência leal no mercado dos 
transportes rodoviários, as infrações graves 
de quaisquer regras nacionais 
relacionadas com o transporte rodoviário 
devem ser aditadas aos artigos relevantes 
em matéria de avaliação da idoneidade.
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22.3.2019 A8-0204/265

Alteração 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 a legislação aplicável às 
obrigações contratuais devem ser 
contempladas nos elementos relevantes 
para a avaliação da idoneidade.
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22.3.2019 A8-0204/266

Alteração 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 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 único da UE, 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.
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22.3.2019 A8-0204/267

Alteração 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 
sistematicamente mantidas 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 dos veículos à disposição 
dos operadores, o número de motoristas 
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.
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22.3.2019 A8-0204/268

Alteração 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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, 
mantendo-se rigorosamente, ao mesmo 
tempo, o nível de liberalização alcançado 
até à data.
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22.3.2019 A8-0204/269

Alteração 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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) É necessária uma maior 
digitalização do setor e instrumentos de 
intercâmbio de documentos para o bom 
funcionamento do mercado interno e para 
evitar encargos administrativos 
excessivos, pelo que 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.
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22.3.2019 A8-0204/270

Alteração 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 1 – alínea a)Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 1 – n.º 4 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

é suprimida a alínea a); Suprimido
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