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21.3.2019 A8-0205/146

Alteração 146
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 
matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 
repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) “Local de residência” é o endereço 
do condutor registado num 
Estado-Membro.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/147

Alteração 147
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 
matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 
repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 
posicionamento por meio de tacógrafos
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 165/2014
Artigo 3 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

(-1) O artigo 3.º, n.º 4, passa a ter a 
seguinte redação:

4.   Quinze anos depois de os veículos 
matriculados pela primeira vez serem 
obrigados a ter um tacógrafo nos termos 
dos artigos 8.º, 9.º e 10.º, os veículos que 
operam num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de registo devem ser 
equipados com um tacógrafo deste tipo.

4. Três anos depois de imposta a 
obrigação de os veículos matriculados pela 
primeira vez terem um tacógrafo nos 
termos dos artigos 8.º, 9.º e 10.º, os 
veículos que circulam num Estado-
Membro diferente do Estado-Membro de 
registo devem ser equipados com um 
tacógrafo deste tipo. .

Or. en

Justificação

É impensável sujeitar os camiões já em circulação ao requisito de disporem de um tacógrafo 
inteligente até 15 anos decorridos sobre o requisito para os veículos matriculados pela 
primeira vez. O mesmo aplica-se à eficácia dos controlos;
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21.3.2019 A8-0205/148

Alteração 148
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 
matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 
repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O transporte de passageiros difere 
significativamente do transporte de 
mercadorias. Os condutores de autocarros 
turísticos estão em contacto estreito com 
os seus passageiros e devem poder dispor 
de maior flexibilidade no que respeita às 
pausas efetuadas. Essa flexibilidade não 
deve obrigar o condutor a prolongar os 
tempos de condução nem a encurtar os 
períodos de repouso, nem deve afetar 
outras tarefas planeadas relacionadas 
com as viagens.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/149

Alteração 149
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 
matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 
repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para além da condução, que é a 
sua tarefa principal, os condutores 
também são responsáveis pela carga e 
descarga de mercadoria, pela manutenção 
do veículo, pela preparação do itinerário e 
por outras tarefas similares. Estas tarefas 
devem ser tidas em conta na determinação 
do horário de trabalho e de períodos de 
repouso adequados.

Or. en

Justificação

As empresas que pagam salários baixos aos condutores beneficiam de despesas de 
exploração muito reduzidas, na medida em que promovem períodos de repouso semanais na 
cabina do veículo, muito embora essa prática seja prejudicial ao bem-estar e à segurança 
rodoviária dos condutores.
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21.3.2019 A8-0205/150

Alteração 150
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 
matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 
repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Existem diferenças entre os 
Estados-Membros relativamente à 
interpretação e implementação dos 
requisitos em matéria de repouso semanal, 
no que respeita ao local em que o repouso 
semanal deve ser gozado. É, por 
conseguinte, conveniente clarificar esse 
requisito, a fim de garantir que é fornecido 
aos condutores um alojamento adequado 
para os seus períodos de repouso semanal 
regular, se estes forem gozados fora do 
domicílio.

(7) Existem diferenças entre os 
Estados-Membros relativamente à 
interpretação e implementação dos 
requisitos em matéria de repouso semanal, 
no que respeita ao local em que o repouso 
semanal deve ser gozado. O período de 
repouso semanal do condutor deve ser 
gozado fora da cabina do veículo: É, por 
conseguinte, conveniente clarificar esse 
requisito, a fim de garantir que é fornecido 
aos condutores um alojamento adequado 
para os seus períodos de repouso semanal 
regular, se estes forem gozados fora do 
domicílio.

Or. en

Justificação

As empresas que pagam salários baixos aos condutores beneficiam de despesas de 
exploração muito reduzidas, na medida em que promovem períodos de repouso semanais na 
cabina do veículo, muito embora essa prática seja prejudicial ao bem-estar e à segurança 
rodoviária dos condutores.
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21.3.2019 A8-0205/151

Alteração 151
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 
matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 
repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 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 165/2006
Artigo 8 – n.º 8-A –alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No domicílio ou noutro local 
privado escolhido pelo condutor.

b) No domicílio, o local de residência 
do condutor.

Or. en

Justificação

A possibilidade de gozar períodos de repouso num local privado é suscetível de favorecer as 
práticas fraudulentas. 
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21.3.2019 A8-0205/152

Alteração 152
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 
matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 
repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 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 165/2006
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, 
em cada período de duas semanas 
consecutivas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/153

Alteração 153
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 
matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 
repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 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 7
 Regulamento (CE) n.º 165/2006
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(7) Ao artigo 12.º, é aditado o seguinte 
segundo parágrafo:

Suprimido

«Desde que tal não comprometa a 
segurança rodoviária, o condutor pode 
não observar o disposto no artigo 8.º, 
n.º 2, e no artigo 8.º, n.º 6, segundo 
parágrafo, para poder chegar a um 
alojamento apropriado, tal como referido 
no artigo 8.º, n.º 8-A, a fim de aí gozar um 
repouso diário ou semanal. Uma tal 
inobservância não deve resultar na 
superação dos tempos de condução diária 
ou semanal ou na redução dos períodos 
de repouso diário ou semanal. O condutor 
deve mencionar manualmente na folha de 
registo do aparelho de controlo, numa 
impressão dos dados do aparelho de 
controlo ou no seu registo de serviço, o 
mais tardar à chegada às instalações de 
alojamento adequadas, o motivo de tal 
inobservância.»;

Or. en
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Justificação

É desnecessário delegar os períodos de trabalho e de repouso dos condutores, porque uma 
derrogação teria um impacto negativo na segurança rodoviária e nas condições de trabalho 
dos condutores. Compete aos empregadores organizar as viagens de modo a cumprir as suas 
obrigações jurídicas.


