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26.6.2018 A8-0205/90 

Alteração  90 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 4 – alínea r) 

 

Texto da Comissão Alteração 

r) «Transporte não comercial»: 

qualquer transporte rodoviário, com 

exceção dos transportes por conta de 

outrem ou por conta própria, não 

remunerado e que não gera quaisquer 

receitas;» 

r) «Transporte não comercial»: 

qualquer transporte rodoviário de pessoas 

ou mercadoria, com exceção dos 

transportes por conta de outrem ou por 

conta própria, não remunerado direta ou 

indiretamente e que não gera quaisquer 

receitas de forma direta ou indireta; 

Or. en 

Justificação 

A definição é clarificada para ter em conta os novos modelos empresariais. 
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26.6.2018 A8-0205/91 

Alteração  91 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 4 – alínea r-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) Ao artigo 4.º é aditada a seguinte 

alínea: 

 «r-A) «Domicílio»: o endereço do 

condutor registado num Estado-Membro;» 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/92 

Alteração  92 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2-B (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 4 – alínea r-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-B) Ao artigo 4.º é aditada a seguinte 

alínea: 

 “r-B) «Veículo comercial ligeiro», um 

veículo utilizado para o transporte de 

mercadorias com uma massa máxima 

autorizada, incluindo reboques ou 

semirreboques, não superior a 3,5 

toneladas.» 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/93 

Alteração  93 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 7 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

«O condutor de um veículo com tripulação 

múltipla pode decidir efetuar uma pausa de 

45 minutos num veículo conduzido por 

outro condutor desde que o condutor que 

goza a pausa não seja envolvido na 

prestação de assistência ao condutor que 

conduz o veículo.»; 

«O condutor de um veículo com tripulação 

múltipla pode decidir efetuar uma pausa de 

45 minutos num veículo conduzido por 

outro condutor desde que o condutor que 

goza a pausa não seja envolvido na 

prestação de assistência ao condutor que 

conduz o veículo.»;  

 Para o transporte rodoviário de 

passageiros, o condutor pode optar por 

efetuar uma pausa de pelo menos 30 

minutos, seguida de uma pausa de pelo 

menos 15 minutos, repartidas pelo 

período de modo a dar cumprimento ao 

primeiro parágrafo. 

Or. en 

Justificação 

Os condutores que transportam passageiros devem dispor de mais flexibilidade na realização 

de pausas, a fim de as adaptar às necessidades dos passageiros, sem prolongar os tempos de 

condução nem reduzir os períodos de repouso e as pausas. 
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26.6.2018 A8-0205/94 

Alteração  94 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 –  parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) No n.º 6, o primeiro parágrafo 

passa a ter a seguinte redação: 

Suprimido 

“6. Em cada período de quatro 

semanas consecutivas, o condutor deve 

gozar pelo menos: 

 

a) Quatro períodos de repouso 

semanal regular, ou 

 

b) Dois períodos de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e dois 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

 

Para efeitos da alínea b), os períodos de 

repouso semanal reduzidos são 

compensados mediante um período de 

repouso equivalente, gozado de uma só 

vez, antes do final da terceira semana a 

contar da semana em questão.”; 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/95 

Alteração  95 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. Qualquer período de repouso 

gozado a título de compensação de um 

período de repouso semanal reduzido deve 

preceder ou seguir um outro período de 

repouso regular semanal de, pelo menos, 

45 horas. 

7. Qualquer período de repouso 

gozado a título de compensação de um 

período de repouso semanal reduzido deve 

ser efetuado antes ou como 

prolongamento de um período de repouso 

regular semanal de, pelo menos, 45 horas 

como um período ininterrupto de repouso. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/96 

Alteração  96 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

8-A. Os períodos de repouso semanal 

regular e quaisquer repousos semanais de 

duração superior a 45 horas gozados, a 

título de compensação de um repouso 

semanal reduzido anterior, não devem ser 

gozados num veículo. Devem sê-lo num 

alojamento apropriado, com instalações de 

dormida e sanitárias adequadas; 

8-A. Os períodos de repouso semanal 

regular e quaisquer repousos semanais de 

duração superior a 45 horas gozados, a 

título de compensação de um repouso 

semanal reduzido anterior, não devem ser 

gozados num veículo. Devem sê-lo num 

alojamento de qualidade e neutro do ponto 

de vista do género, fora da cabine, com 

instalações sanitárias e de dormida 

adequadas para o condutor; 

a) Quer fornecido ou pago pelo 

empregador, ou 

a) Quer fornecido ou pago pelo 

empregador, ou 

b) No domicílio ou noutro local 

privado escolhido pelo condutor.  

b) No domicílio ou noutro local 

privado escolhido pelo condutor.  

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/97 

Alteração  97 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-B 

 

Texto da Comissão Alteração 

8-B. A empresa de transporte deve 

organizar o trabalho dos condutores de 

modo a que estes possam gozar, pelo 

menos, um período de repouso semanal 

regular ou um repouso semanal de 

45 horas, a título de compensação de um 

repouso semanal reduzido, no domicílio, 

em cada período de três semanas 

consecutivas. 

8-B. A empresa de transporte deve 

organizar o trabalho dos condutores de 

modo a que estes possam gozar, pelo 

menos, um período de repouso semanal 

regular ou um repouso semanal de 

45 horas, a título de compensação de um 

repouso semanal reduzido, no domicílio ou 

noutro local escolhido pelo condutor, em 

cada período de três semanas consecutivas. 

O condutor deve informar a empresa de 

transportes por escrito antes de um tal 

período de repouso sobre se o mesmo será 

gozado num local diferente do seu 

domicílio. Se um condutor optar por gozar 

o período de repouso no seu domicílio, a 

empresa de transportes deve fornecer ao 

condutor os meios financeiros ou práticos 

para regressar ao mesmo. A duração da 

viagem de regresso do condutor não deve 

ser tida em conta para efeitos do cálculo 

da duração do período de repouso. 

Quando um condutor optar por passar o 

período de repouso num local diferente 

que não o seu domicílio, a empresa não 

deve descontar as despesas de viagem do 

direito do condutor a subsídios de viagem. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/98 

Alteração  98 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) É inserido o seguinte número: 

 8-C. Até ... [data de entrada em vigor do 

presente regulamento], e a cada dois anos 

após esse prazo, os Estados-Membros 

devem apresentar um relatório à 

Comissão sobre a disponibilidade de 

instalações de repouso adequadas para os 

condutores e de instalações de 

estacionamento seguras no seu território 

nacional. A Comissão deve, por meio de 

atos de execução, estabelecer uma norma 

comum para a apresentação de relatórios 

bienais pelos Estados-Membros. Esses 

atos de execução são adotados nos termos 

do procedimento consultivo a que se 

refere o artigo 24.º, n.º 2. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/99 

Alteração  99 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas 

mínimas e períodos de repouso no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. Em derrogação do artigo 8.º, no 

caso de o condutor acompanhar um veículo 

transportado em transbordador (ferry) ou 

em comboio e gozar um período de 

repouso diário regular ou um período de 

repouso semanal reduzido, este período 

pode ser interrompido, no máximo duas 

vezes, por outras atividades que, no total, 

não ultrapassem uma hora. Durante o 

referido período de repouso diário regular 

ou período de repouso semanal reduzido, o 

condutor deve dispor de uma cama ou 

beliche. 

1. Em derrogação do artigo 8.º, no 

caso de o condutor acompanhar um veículo 

transportado em transbordador (ferry) ou 

em comboio e gozar um período de 

repouso diário regular ou um período de 

repouso semanal reduzido, este período 

pode ser interrompido, no máximo duas 

vezes, por outras atividades que, no total, 

não ultrapassem uma hora. Durante o 

referido período de repouso diário regular 

ou período de repouso semanal, o condutor 

deve dispor de uma cama ou beliche. 

Or. en 

Justificação 

Em derrogação do artigo 8.º, no caso de o condutor acompanhar um veículo transportado em 

transbordador (ferry) ou em comboio e gozar um período de repouso diário regular ou um 

período de repouso semanal reduzido, este período pode ser interrompido, no máximo duas 

vezes, por outras atividades que, no total, não ultrapassem uma hora. Durante o referido 

período de repouso diário regular ou período de repouso semanal reduzido, o condutor deve 

dispor de uma cama ou beliche. 

 

 


