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Alteração 291
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 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 para o 
setor com veículos motorizados de massa 
máxima autorizada em carga, incluindo a 
dos reboques, de 2,8 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 
aplica às empresas que efetuam o 



AM\1180745PT.docx PE621.710v01-00

PT Unida na diversidade PT

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
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21.3.2019 A8-0204/292

Alteração 292
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 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 2,8 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 A8-0204/293

Alteração 293
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 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) 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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/294

Alteração 294
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para preencher o requisito previsto no 
artigo 3.º, n.º 1, alínea c), a empresa deve, 
de forma permanente, poder cumprir em 
qualquer momento as suas obrigações 
financeiras no decurso do exercício 
contabilístico anual. A empresa deve 
demonstrar, com base nas contas anuais, 
depois de certificadas por um auditor ou 
por outra pessoa devidamente acreditada, 
que dispõe anualmente de um capital social 
num total de pelo menos 9 000 EUR, no 
caso de ser utilizado um único veículo, e de 
5 000 EUR por cada veículo adicional 
utilizado. 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 combinações de veículos 
com uma massa máxima autorizada em 
carga não superior a 3,5 toneladas devem 
demonstrar, com base nas contas anuais, 
depois de certificadas por um auditor ou 
outra pessoa devidamente acreditada, que, 
todos os anos, têm à sua disposição um 
capital social num montante total de, pelo 
menos, 1 800 EUR, quando é utilizado um 
único veículo, e 900 EUR por cada veículo 

Para preencher o requisito previsto no 
artigo 3.º, n.º 1, alínea c), a empresa deve, 
de forma permanente, poder cumprir em 
qualquer momento as suas obrigações 
financeiras no decurso do exercício 
contabilístico anual. A empresa deve 
demonstrar, com base nas contas anuais, 
depois de certificadas por um auditor ou 
por outra pessoa devidamente acreditada, 
que dispõe anualmente de um capital social 
num total de pelo menos 9 000 EUR, no 
caso de ser utilizado um único veículo, de 
5 000 EUR por cada veículo adicional com 
uma massa máxima autorizada em carga, 
incluindo a do reboque, superior a 3,5 
toneladas, e 900 EUR por cada veículo 
adicional com uma massa máxima 
autorizada em carga, incluindo a do 
reboque, entre 2,8 e 3,5 toneladas. 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 do reboque, entre 
2,8 e 3,5 toneladas devem demonstrar, com 
base nas contas anuais, depois de 
certificadas por um auditor ou outra pessoa 
devidamente acreditada, que, todos os 
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adicional utilizado.; anos, têm à sua disposição um capital 
social num montante total de, pelo menos, 
1 800 EUR, quando é utilizado um único 
veículo, e 900 EUR por cada veículo 
adicional utilizado;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/295

Alteração 295
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 16
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Todos os anos, os 
Estados-Membros devem elaborar um 
relatório sobre a utilização 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 no seu território e 
enviá lo à Comissão, o mais tardar em 30 
de junho do ano seguinte ao final do 
período de apresentação de relatórios. Esse 
relatório deve incluir:

3. Todos os anos, os 
Estados-Membros devem elaborar um 
relatório sobre a utilização de veículos a 
motor com uma massa máxima autorizada 
em carga, incluindo a dos reboques, entre 
2,8 e 3,5 toneladas, envolvidos no 
transporte internacional e estabelecidos 
no seu território e enviá-lo à Comissão, o 
mais tardar em 30 de junho do ano seguinte 
ao final do período de apresentação de 
relatórios. Esse relatório deve incluir:

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/296

Alteração 296
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

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 16
Regulamento (CE) n.º 1071/2009
Artigo 26 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O número de autorizações 
concedidas a operadores 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;

a) O número de autorizações 
concedidas a operadores 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 2,8 e 3,5 toneladas, 
envolvidos no transporte internacional;

Or. en


