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22.3.2019 A8-0206/729

Alteração 729
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É fundamental a aplicação 
adequada, eficaz e coerente das disposições 
em matéria de tempo de trabalho, a fim de 
proteger as condições de trabalho dos 
condutores e prevenir as distorções da 
concorrência decorrentes do seu 
incumprimento. Por conseguinte, é 
conveniente prorrogar os atuais requisitos 
de aplicação uniformes estabelecidos na 
Diretiva 2006/22/CE, a fim de controlar o 
cumprimento das disposições relativas ao 
tempo de trabalho previstas na Diretiva 
2002/15/UE.

(5) É fundamental a aplicação 
adequada, eficaz e coerente das disposições 
em matéria de tempo de trabalho, a fim de 
melhorar a segurança rodoviária, proteger 
as condições de trabalho dos condutores e 
prevenir as distorções da concorrência 
decorrentes do seu incumprimento. 
Salienta que é difícil efetuar o controlo do 
cumprimento do tempo de trabalho 
durante os controlos na estrada, e que, 
portanto, esses controlos devem limitar-se 
a controlos nas instalações dos 
operadores de transportes. 

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/730

Alteração 730
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A cooperação administrativa entre 
os Estados-Membros, no que se refere à 
aplicação das regras de âmbito social no 
domínio dos transportes rodoviários, 
revelou-se insuficiente, o que dificultou e 
tornou mais ineficaz e incoerente a 
aplicação da legislação transfronteiras. 
Importa, portanto, criar um quadro para 
uma comunicação e assistência mútua 
eficazes, incluindo o intercâmbio de dados 
sobre infrações e informações sobre boas 
práticas de execução.

(6) A cooperação administrativa entre 
os Estados-Membros, no que se refere à 
aplicação de todas as regras no domínio 
dos transportes rodoviários, deve ser 
reforçada e coordenada. Importa, 
portanto, criar um quadro para uma 
comunicação e assistência mútua eficazes, 
incluindo o intercâmbio de dados sobre 
infrações e informações sobre boas práticas 
de execução.

Or. pl



AM\1180671PT.docx PE621.702v01-00

PT Unida na diversidade PT

22.3.2019 A8-0206/731

Alteração 731
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de melhorar a eficácia, a 
eficiência e a coerência da aplicação da 
legislação, convém desenvolver as 
funcionalidades e a utilização dos atuais 
sistemas nacionais de classificação dos 
riscos. O acesso aos dados contidos nos 
sistemas de classificação dos riscos 
permitirá uma melhor orientação dos 
controlos para os operadores que não 
cumprem a legislação e uma fórmula 
uniforme para avaliar o nível de risco de 
uma empresa de transportes deve contribuir 
para um tratamento mais equitativo dos 
operadores nos controlos.

(7) A fim de reforçar a colaboração 
administrativa transfronteiriça e melhorar 
a eficácia, a eficiência e a coerência da 
aplicação da legislação, convém 
desenvolver as funcionalidades e a 
utilização dos atuais sistemas nacionais de 
classificação dos riscos. O acesso aos 
dados contidos nos sistemas de 
classificação dos riscos permitirá uma 
melhor orientação dos controlos para os 
operadores que não cumprem a legislação e 
uma fórmula uniforme para avaliar o nível 
de risco de uma empresa de transportes 
deve contribuir para um tratamento mais 
equitativo dos operadores nos controlos.
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22.3.2019 A8-0206/732

Alteração 732
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução da Diretiva 
2006/22/CE, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/201114.

Suprimido

_________________
14 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).
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22.3.2019 A8-0206/733

Alteração 733
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do 
transporte rodoviário
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os Estados-Membros periféricos 
enfrentam dificuldades muito maiores 
para chegar ao centro do mercado interno 
da UE. Pode até ser necessário atravessar 
um ou dois países que não fazem parte da 
UE, com todos os controlos fronteiriços e 
aduaneiros que tal implica, o que resulta 
num aumento do tempo total de 
deslocação e, por conseguinte, num custo 
mais elevado.

Or. pl


