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22.3.2019 A8-0205/327

Alteração 327
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso e 
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 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Noutro local escolhido pelo 
condutor.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Alteração 328
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso e 
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 – parágrafo 1

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 privado escolhido pelo 
condutor, em cada período de quatro 
semanas consecutivas.

O condutor deve declarar que foi gozado, 
num local à sua escolha, um período de 
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
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22.3.2019 A8-0205/329

Alteração 329
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso e 
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 561/2006
Artigo 12 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«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.»;

Suprimido

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Alteração 330
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso e 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 165/2014
Artigo 34 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. O condutor deve introduzir no 
tacógrafo digital o símbolo do país em que 
iniciou o período de trabalho diário e o 
símbolo do país em que o terminou, bem 
como onde e quando o condutor 
atravessou uma fronteira no veículo, à 
chegada ao ponto de paragem adequado. 
Todavia, os Estados-Membros podem 
impor aos condutores dos veículos que 
efetuam operações de transporte internas 
no seu território que, ao símbolo do país, 
acrescentem outras especificações de 
caráter geográfico mais pormenorizadas, 
desde que esses Estados as tenham 
notificado à Comissão antes de 1 de abril 
de 1998.».

7. O condutor deve introduzir no 
tacógrafo digital o símbolo do país em que 
iniciou o período de trabalho diário e o 
símbolo do país em que o terminou. O 
condutor deve ainda introduzir o símbolo 
do país no qual entra após atravessar a 
fronteira de um Estado-Membro no início 
da sua primeira paragem planeada nesse 
Estado-Membro. Essa paragem deve ser 
entendida como a pausa ou repouso 
planeado em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 ou 
qualquer outra paragem para as 
necessidades do condutor ou da operação 
de transporte. Todavia, os Estados-
Membros podem impor aos condutores dos 
veículos que efetuam operações de 
transporte internas no seu território que, ao 
símbolo do país, acrescentem outras 
especificações de caráter geográfico mais 
pormenorizadas, desde que esses Estados 
as tenham notificado à Comissão antes de 1 
de abril de 1998.

Or. en


