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

45 horas, a título de compensação de um 

repouso semanal reduzido, no domicílio ou 

noutro local escolhido pelo condutor, 

antes do fim de cada período de quatro 

semanas consecutivas. O condutor deve 

comunicar por escrito à empresa de 

transportes, o mais tardar duas semanas 

antes do período de repouso, se este será 

gozado num local diferente do seu 

domicílio. Se um condutor optar por gozar 

esse período de repouso em casa, a 

empresa de transportes deve facultar ao 

condutor os meios para que este possa 

regressar ao seu domicílio. 

 O condutor deve declarar que foi gozado, 

num local à sua escolha, um período de 
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repouso semanal regular ou um repouso 

semanal de duração superior a 45 horas a 

título de compensação de um repouso 

semanal reduzido. A declaração deve ser 

conservada nas instalações da empresa.  

Or. en 

 

 


