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Alteração  14 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) As boas condições de trabalho para 

os condutores e condições comerciais 

equitativas para as empresas de transporte 

rodoviário são da maior importância para a 

criação de um setor dos transportes 

rodoviários seguro, eficiente e socialmente 

responsável. Para facilitar este processo, é 

essencial que a regulamentação social da 

União no domínio dos transportes 

rodoviários seja clara, adequada à sua 

finalidade, fácil de aplicar e executar, e 

implementada de forma eficaz e coerente 

em toda a União. 

(1) A melhoria das condições sociais e 

de trabalho dos condutores, normas de 

segurança adequadas, a simplificação das 

formalidades administrativas e um 

número adequado de controlos destinados 

a assegurar a concorrência leal entre 

transportadores nacionais e estrangeiros 
são da maior importância para a criação de 

um setor dos transportes rodoviários que 

funcione corretamente no mercado 

interno; a atual legislação social da UE 

no setor do transporte rodoviário 

promoveu o dumping social, a 

deslocalização não regulamentada e, de 

um modo geral, a proliferação de práticas 

ilícitas que dão origem a uma 

concorrência desleal neste setor, tal como 
a utilização abusiva das disposições sobre 

cabotagem ou as empresas de fachada. 

Or. it 

 

Alteração  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) As boas condições de trabalho para 

os condutores e condições comerciais 

equitativas para as empresas de transporte 

rodoviário são da maior importância para a 

criação de um setor dos transportes 

rodoviários seguro, eficiente e socialmente 

(1) As boas condições de trabalho para 

os condutores e condições comerciais 

equitativas para as empresas de transporte 

rodoviário são da maior importância para a 

criação de um setor dos transportes 

rodoviários seguro, eficiente e socialmente 
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responsável. Para facilitar este processo, é 

essencial que a regulamentação social da 

União no domínio dos transportes 

rodoviários seja clara, adequada à sua 

finalidade, fácil de aplicar e executar, e 

implementada de forma eficaz e coerente 

em toda a União. 

responsável, capaz de atrair trabalhadores 

qualificados. Para facilitar este processo, é 

essencial que a regulamentação social da 

União no domínio dos transportes 

rodoviários seja clara, adequada à sua 

finalidade, fácil de aplicar e executar, e 

implementada de forma eficaz e coerente 

em toda a União. 

Or. en 

 

Alteração  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) As boas condições de trabalho para 

os condutores e condições comerciais 

equitativas para as empresas de transporte 

rodoviário são da maior importância para a 

criação de um setor dos transportes 

rodoviários seguro, eficiente e socialmente 

responsável. Para facilitar este processo, é 

essencial que a regulamentação social da 

União no domínio dos transportes 

rodoviários seja clara, adequada à sua 

finalidade, fácil de aplicar e executar, e 

implementada de forma eficaz e coerente 

em toda a União. 

(1) As boas condições de trabalho para 

os condutores e condições comerciais 

equitativas para as empresas de transporte 

rodoviário são da maior importância para a 

criação de um setor dos transportes 

rodoviários seguro, eficiente e socialmente 

responsável. Para facilitar este processo, é 

essencial que a regulamentação social da 

União no domínio dos transportes 

rodoviários seja clara, proporcionada, 

adequada à sua finalidade, fácil de aplicar e 

executar, e implementada de forma eficaz e 

coerente em toda a União. 

Or. en 

 

Alteração  17 

Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O Presidente da Comissão, Jean-

Claude Juncker, referiu a criação 
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previsível de uma Autoridade Europeia do 

Trabalho, no seu discurso de 2017 sobre o 

Estado da União. 

Or. en 

 

Alteração  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de repouso semanal, 

instalações de repouso, pausas no caso das 

tripulações múltiplas e a ausência de 

regulamentação sobre o regresso dos 

condutores ao seu domicílio, conduziu a 

interpretações e práticas de execução 

divergentes nos Estados-Membros. Vários 

Estados-Membros adotaram recentemente 

medidas unilaterais, aumentando ainda 

mais a insegurança jurídica e desigualdade 

de tratamento entre os condutores e 

operadores. 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas na aplicação do quadro jurídico 

existente. A regulamentação pouco clara e 

inadequada em matéria de instalações de 

repouso, pausas no caso das tripulações 

múltiplas e a ausência de regulamentação 

sobre o regresso dos condutores ao seu 

domicílio, conduziu a interpretações e 

práticas de execução divergentes nos 

Estados-Membros. Vários Estados-

Membros adotaram recentemente medidas 

unilaterais, aumentando ainda mais a 

insegurança jurídica e desigualdade de 

tratamento entre os condutores e 

operadores. 

__________________ __________________ 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

Or. en 
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Alteração  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de repouso semanal, 

instalações de repouso, pausas no caso das 

tripulações múltiplas e a ausência de 

regulamentação sobre o regresso dos 

condutores ao seu domicílio, conduziu a 

interpretações e práticas de execução 

divergentes nos Estados-Membros. Vários 

Estados-Membros adotaram recentemente 

medidas unilaterais, aumentando ainda 

mais a insegurança jurídica e desigualdade 

de tratamento entre os condutores e 

operadores. 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de instalações de repouso, 

pausas no caso das tripulações múltiplas e 

a ausência de regulamentação sobre o 

regresso dos condutores ao seu domicílio, 

conduziu a interpretações e práticas de 

execução divergentes nos Estados-

Membros. Vários Estados-Membros 

adotaram recentemente medidas 

unilaterais, aumentando ainda mais a 

insegurança jurídica e desigualdade de 

tratamento entre os condutores e 

operadores. 

__________________ __________________ 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

Or. fr 

 

Alteração  20 

Claude Rolin 
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Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de repouso semanal, 

instalações de repouso, pausas no caso das 

tripulações múltiplas e a ausência de 

regulamentação sobre o regresso dos 

condutores ao seu domicílio, conduziu a 

interpretações e práticas de execução 

divergentes nos Estados-Membros. Vários 

Estados-Membros adotaram recentemente 

medidas unilaterais, aumentando ainda 

mais a insegurança jurídica e desigualdade 

de tratamento entre os condutores e 

operadores. 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de instalações de repouso, 

pausas no caso das tripulações múltiplas e 

a ausência de regulamentação sobre o 

regresso dos condutores ao seu domicílio, 

conduziu a interpretações e práticas de 

execução divergentes nos Estados-

Membros. Vários Estados-Membros 

adotaram recentemente medidas 

unilaterais, aumentando ainda mais a 

insegurança jurídica e desigualdade de 

tratamento entre os condutores e 

operadores. 

__________________ __________________ 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

Or. fr 

 

Alteração  21 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 
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conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de repouso semanal, 

instalações de repouso, pausas no caso das 

tripulações múltiplas e a ausência de 

regulamentação sobre o regresso dos 

condutores ao seu domicílio, conduziu a 

interpretações e práticas de execução 

divergentes nos Estados-Membros. Vários 

Estados-Membros adotaram recentemente 

medidas unilaterais, aumentando ainda 

mais a insegurança jurídica e desigualdade 

de tratamento entre os condutores e 

operadores. 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de instalações de repouso, 

pausas no caso das tripulações múltiplas e 

a ausência de regulamentação sobre o 

regresso dos condutores ao seu domicílio, 

conduziu a interpretações e práticas de 

execução divergentes nos Estados-

Membros. Vários Estados-Membros 

adotaram recentemente medidas 

unilaterais, aumentando ainda mais a 

insegurança jurídica e desigualdade de 

tratamento entre os condutores e 

operadores. 

__________________ __________________ 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

Or. nl 

 

Alteração  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 
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lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de repouso semanal, 

instalações de repouso, pausas no caso das 

tripulações múltiplas e a ausência de 

regulamentação sobre o regresso dos 

condutores ao seu domicílio, conduziu a 

interpretações e práticas de execução 

divergentes nos Estados-Membros. Vários 

Estados-Membros adotaram recentemente 

medidas unilaterais, aumentando ainda 

mais a insegurança jurídica e desigualdade 

de tratamento entre os condutores e 

operadores. 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de instalações de repouso, 

pausas no caso das tripulações múltiplas e 

a ausência de regulamentação sobre o 

regresso dos condutores ao seu domicílio, 

conduziu a interpretações e práticas de 

execução divergentes nos Estados-

Membros. Vários Estados-Membros 

adotaram recentemente medidas 

unilaterais, aumentando ainda mais a 

insegurança jurídica e desigualdade de 

tratamento entre os condutores e 

operadores. 

__________________ __________________ 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de repouso semanal, 

instalações de repouso, pausas no caso das 

tripulações múltiplas e a ausência de 

regulamentação sobre o regresso dos 

condutores ao seu domicílio, conduziu a 

(2) Atendendo à avaliação da 

implementação do atual conjunto de 

disposições em matéria social no domínio 

dos transportes rodoviários, nomeadamente 

do Regulamento (CE) n.º 561/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho9, foram 

identificadas algumas lacunas no quadro 

jurídico existente. A regulamentação pouco 

clara e inadequada em matéria de repouso 

semanal, instalações de repouso, pausas no 

caso das tripulações múltiplas e a ausência 

de regulamentação sobre o regresso dos 

condutores ao seu domicílio, conduziu a 

interpretações e práticas de execução 
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interpretações e práticas de execução 

divergentes nos Estados-Membros. Vários 

Estados-Membros adotaram recentemente 

medidas unilaterais, aumentando ainda 

mais a insegurança jurídica e desigualdade 

de tratamento entre os condutores e 

operadores. 

divergentes nos Estados-Membros. Vários 

Estados-Membros adotaram recentemente 

medidas unilaterais, aumentando ainda 

mais a insegurança jurídica e desigualdade 

de tratamento entre os condutores e 

operadores. 

__________________ __________________ 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

Or. fr 

 

Alteração  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de repouso semanal, 

instalações de repouso, pausas no caso das 

tripulações múltiplas e a ausência de 

regulamentação sobre o regresso dos 

condutores ao seu domicílio, conduziu a 

interpretações e práticas de execução 

divergentes nos Estados-Membros. Vários 

Estados-Membros adotaram recentemente 

medidas unilaterais, aumentando ainda 

mais a insegurança jurídica e desigualdade 

de tratamento entre os condutores e 

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 

eficiência da implementação do atual 

conjunto de disposições em matéria social 

no domínio dos transportes rodoviários, 

nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 

561/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho9, foram identificadas algumas 

lacunas no quadro jurídico existente. A 

regulamentação pouco clara e inadequada 

em matéria de repouso semanal, 

instalações de repouso, pausas no caso das 

tripulações múltiplas e a ausência de 

regulamentação sobre o regresso dos 

condutores ao seu domicílio ou a outro 

local privado da sua escolha, conduziu a 

interpretações e práticas de execução 

divergentes ou a abusos por parte das 

autoridades responsáveis pelos controlos 
nos Estados-Membros. Vários Estados-

Membros adotaram recentemente medidas 

unilaterais, aumentando ainda mais a 
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operadores. insegurança jurídica e desigualdade de 

tratamento entre os condutores e 

operadores. 

__________________ __________________ 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativo à harmonização de determinadas 

disposições em matéria social no domínio dos 

transportes rodoviários, que altera os Regulamentos 

(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do Conselho 

e revoga o Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 

Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A avaliação ex post do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006, 

confirmou que a execução incoerente e 

ineficaz da regulamentação social da União 

se deveu principalmente a disposições 

pouco claras, à utilização ineficiente das 

ferramentas de controlo e à cooperação 

administrativa insuficiente entre os 

Estados-Membros. 

(3) A avaliação ex post do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006, 

confirmou que a execução incoerente e 

ineficaz da regulamentação social da União 

se deveu principalmente a disposições 

pouco claras, à utilização ineficiente e 

desigual das ferramentas de controlo e à 

cooperação administrativa insuficiente 

entre os Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  26 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Uma regulamentação clara, 

adequada e executada uniformemente é 

também crucial para atingir os objetivos 

(4) Uma regulamentação clara, 

proporcionada e executada 

uniformemente, assim como um número 
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de melhorar as condições de trabalho dos 

condutores e, em especial, assegurar uma 

concorrência sem distorções entre os 

operadores, contribuindo para a 

segurança rodoviária de todos os utentes 

da estrada. 

suficiente de controlos, juntamente com 

sanções harmonizadas para este setor no 

mercado interno, são cruciais para uma 

maior segurança rodoviária, para 

benefício de todos os utilizadores, e uma 

concorrência sem distorções entre os 

operadores de transportes. O Parlamento 

salienta que a melhoria das condições de 

trabalho dos condutores e do seu bem-

estar também depende da melhoria das 

infraestruturas de estacionamento e das 

instalações dedicadas ao repouso semanal 

regular, que, em conformidade com o 

acórdão do Tribunal de Justiça Europeu 

no processo C-102/16, não pode ser 

gozado dentro de um veículo, sendo 

impostas sanções em caso de 

incumprimento. 

Or. it 

 

Alteração  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Uma regulamentação clara, 

adequada e executada uniformemente é 

também crucial para atingir os objetivos de 

melhorar as condições de trabalho dos 

condutores e, em especial, assegurar uma 

concorrência sem distorções entre os 

operadores, contribuindo para a segurança 

rodoviária de todos os utentes da estrada. 

(4) Uma regulamentação clara, 

adequada e executada uniformemente é 

também crucial para atingir os objetivos de 

melhorar as condições de trabalho dos 

condutores e, em especial, assegurar uma 

concorrência leal e sem distorções entre os 

operadores, contribuindo para a segurança 

rodoviária de todos os utentes da estrada. 

Or. en 

 

Alteração  28 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 5-A. O transporte de mercadorias difere 

significativamente do transporte de 

passageiros. Os condutores de autocarros 

urbanos ou de turismo estão em contacto 

estreito com os seus passageiros e devem 

poder dispor de maior flexibilidade na 

tomada de pausas, sem prolongar os 

tempos de condução nem reduzir os 

períodos de descanso e as pausas. 

Or. en 

 

Alteração  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente 

efetuar operações de transporte em 

conformidade com a regulamentação e 

chegar ao seu domicílio para gozarem um 

período de repouso semanal regular, bem 

como serem integralmente compensados 

por todos os períodos de repouso semanal 

reduzidos. É igualmente necessário prever 

que os operadores organizem o trabalho 

dos condutores de forma a que estes 

períodos fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos. 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. A fim de garantir 

que estes períodos fora do domicílio não 

sejam excessivamente longos, os 

operadores devem organizar o trabalho 

dos condutores de forma a que estes 

possam viver em condições decentes 

graças a subsídios ou prémios suficientes 

para financiar alojamentos dignos. 

Devem igualmente ser tomadas medidas 

para garantir que os operadores 

organizem o regresso dos condutores ao 

seu domicílio ou a outro local da sua 

escolha pelo menos de duas em duas 

semanas. É essencial que a duração da 

viagem de regresso não seja contabilizada 

como período de repouso dos condutores e 

que, caso estes desejem gozar os períodos 

de repouso num local diferente do seu 

domicílio, a empresa não aproveite, de 

modo algum, a situação para poupar nos 
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custos de regresso ou dos subsídios de 

viagem para o condutor.  

Or. fr 

 

Alteração  30 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente 

efetuar operações de transporte em 

conformidade com a regulamentação e 

chegar ao seu domicílio para gozarem um 

período de repouso semanal regular, bem 

como serem integralmente compensados 

por todos os períodos de repouso semanal 

reduzidos. É igualmente necessário prever 
que os operadores organizem o trabalho 

dos condutores de forma a que estes 

períodos fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos. 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. É necessário prever 

que os operadores organizem o trabalho 

dos condutores de forma a que estes 

períodos fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos, que os condutores 

tenham possibilidade e meios para 

regressar a casa regularmente e que as 

regras permitam que estes beneficiem de 

condições de repouso em alojamentos de 

elevada qualidade. 

Or. fr 

 

Alteração  31 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 
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Texto da Comissão Alteração 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente 

efetuar operações de transporte em 

conformidade com a regulamentação e 

chegar ao seu domicílio para gozarem um 

período de repouso semanal regular, bem 

como serem integralmente compensados 

por todos os períodos de repouso semanal 

reduzidos. É igualmente necessário prever 

que os operadores organizem o trabalho 

dos condutores de forma a que estes 

períodos fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos. 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Dada a atual falta 

de instalações de estacionamento seguras 

e de repouso adequadas, é igualmente 

necessário prever que os operadores 

organizem o trabalho dos condutores de 

forma a que estes períodos fora do 

domicílio não sejam excessivamente 

longos e que os condutores tenham a 

oportunidade de voltar a casa 

regularmente. 

Or. nl 

 

Alteração  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. A fim de garantir 

condições de trabalho decentes, é 

igualmente necessário prever que os 

operadores organizem o trabalho dos 

condutores de forma a que estes períodos 

fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos e garantir que os 
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efetuar operações de transporte em 

conformidade com a regulamentação e 

chegar ao seu domicílio para gozarem um 

período de repouso semanal regular, bem 

como serem integralmente compensados 

por todos os períodos de repouso semanal 

reduzidos. É igualmente necessário prever 

que os operadores organizem o trabalho 

dos condutores de forma a que estes 

períodos fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos. 

condutores disponham da oportunidade e 

dos meios para regressarem a casa 

regularmente. 

Or. en 

 

Alteração  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente efetuar 

operações de transporte em conformidade 

com a regulamentação e chegar ao seu 

domicílio para gozarem um período de 

repouso semanal regular, bem como serem 

integralmente compensados por todos os 

períodos de repouso semanal reduzidos. É 

igualmente necessário prever que os 

operadores organizem o trabalho dos 

condutores de forma a que estes períodos 

fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos. 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente efetuar 

operações de transporte em conformidade 

com a regulamentação e chegar ao seu 

domicílio para gozarem um período de 

repouso semanal regular, bem como serem 

integralmente compensados por todos os 

períodos de repouso semanal reduzidos. É 

igualmente necessário prever que os 

operadores organizem o trabalho dos 

condutores de forma a que estes períodos 

fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos. Se um condutor 

optar por gozar o referido período de 

repouso em casa, a empresa de 

transportes deve fornecer ao condutor os 
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meios para o seu regresso. 

Or. it 

 

Alteração  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente efetuar 

operações de transporte em conformidade 

com a regulamentação e chegar ao seu 

domicílio para gozarem um período de 

repouso semanal regular, bem como serem 

integralmente compensados por todos os 

períodos de repouso semanal reduzidos. É 

igualmente necessário prever que os 

operadores organizem o trabalho dos 

condutores de forma a que estes períodos 

fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos. 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente efetuar 

operações de transporte em conformidade 

com a regulamentação e chegar ao seu 

domicílio para gozarem um período de 

repouso semanal regular, bem como serem 

integralmente compensados por todos os 

períodos de repouso semanal reduzidos. É 

igualmente necessário prever que os 

operadores organizem o trabalho dos 

condutores de forma a que estes períodos 

fora do local de residência não sejam 

excessivamente longos. Os condutores 

devem igualmente poder escolher como 

gozam os períodos de descanso. 

Or. pl 

 

Alteração  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 
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Texto da Comissão Alteração 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente efetuar 

operações de transporte em conformidade 

com a regulamentação e chegar ao seu 

domicílio para gozarem um período de 

repouso semanal regular, bem como serem 

integralmente compensados por todos os 

períodos de repouso semanal reduzidos. É 

igualmente necessário prever que os 

operadores organizem o trabalho dos 

condutores de forma a que estes períodos 

fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos. 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. É, pois, conveniente 

garantir a aplicação da atual disposição 

relativa ao período de repouso semanal 

regular de modo a que os condutores 

possam mais facilmente efetuar operações 

de transporte em conformidade com a 

regulamentação existente e chegar ao seu 

domicílio para gozarem um período de 

repouso semanal regular, bem como serem 

integralmente compensados por todos os 

períodos de repouso semanal reduzidos. É 

igualmente necessário que os operadores 

organizem o trabalho dos condutores de 

forma a que estes períodos fora do 

domicílio não sejam excessivamente 

longos. 

Or. en 

 

Alteração  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Por norma, os condutores devem 

poder regressar a casa pelo menos uma 

vez por semana. 

Or. fr 

 

Alteração  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Proposta de regulamento 

Considerando 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-B. O repouso semanal regular deve 

continuar a ser a regra e o repouso 

semanal reduzido a ser a exceção. Os 

períodos de repouso semanal reduzido 

devem continuar a ser limitados, em 

especial quando são gozados na cabina. 

Or. fr 

 

Alteração  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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. É, por 

conseguinte, conveniente clarificar esse 

requisito, a fim de garantir que sejam 

fornecidas aos condutores instalações 

adequadas, se os períodos de repouso 

forem gozados fora fora do domicílio. 

Or. en 

 

Alteração  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 
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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. 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. Para que esta condição seja 

respeitada, os Estados-Membros devem 

investir o suficiente na construção de 

zonas de estacionamento seguras, 

adaptadas às necessidades dos 

condutores. 

Or. pl 

 

Alteração  40 

Robert Rochefort 

 

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. A fim de 

garantir boas condições de trabalho e a 

segurança dos condutores, 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 e reduzido, se estes forem gozados 

fora do domicílio. 

Or. fr 
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Alteração  41 

Georgi Pirinski 

 

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. É, por 

conseguinte, conveniente clarificar esse 

requisito, a fim de garantir que é fornecido 

aos condutores um alojamento privado 

adequado ou disponibilizado outro local 

escolhido pelo condutor e pago pelo 

empregador, para os seus períodos de 

repouso semanal regular, se estes forem 

gozados fora do domicílio. 

Or. en 

 

Alteração  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

(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 privado 

adequado, pago pelo empregador, para os 
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regular, se estes forem gozados fora do 

domicílio. 

seus períodos de repouso semanal regular, 

se estes forem gozados fora do domicílio. 

Or. en 

 

Alteração  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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. É, por 

conseguinte, conveniente clarificar esse 

requisito, a fim de garantir que é fornecido 

aos condutores um alojamento adequado e 

neutro do ponto de vista do género para os 

seus períodos de repouso semanal regular, 

se estes forem gozados fora do domicílio. 

Or. en 

 

Alteração  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. Muitas operações de transporte 

rodoviário no interior da UE 

compreendem transporte por 

transbordador ou por comboio durante 

parte do trajeto. Para essas operações, 

deverão, pois, ser estabelecidas 

disposições claras e adequadas no que 

respeita aos períodos de repouso e de 

pausa. 
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Or. en 

Justificação 

Devem ser previstas isenções em caso de períodos de repouso semanal para viagens longas 

que compreendam transbordador ou comboio, sobretudo na periferia da UE. 

 

Alteração  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. Para o efeito, devem ser criados 

locais certificados com instalações 

adequadas para assegurar as melhores 

condições de repouso aos condutores, bem 

como a segurança dos seus veículos e 

mercadorias. 

Or. it 

 

Alteração  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Os condutores são muitas vezes 

confrontados com circunstâncias 

imprevistas que tornam impossível chegar 

a um destino desejado de repouso semanal 

sem violar a regulamentação da União. É 

conveniente auxiliar os condutores a lidar 

com essas circunstâncias, permitindo-lhes 

chegar ao seu destino para gozarem um 

período de repouso semanal sem infringir 

os requisitos sobre tempos de condução 

máximos. 

(8) Os condutores são muitas vezes 

confrontados com circunstâncias 

imprevistas que tornam impossível chegar 

a um destino desejado de repouso semanal 

sem violar a regulamentação da União. É 

conveniente auxiliar os condutores a lidar 

com essas circunstâncias, permitindo-lhes 

chegar ao seu destino para gozarem um 

período de repouso semanal sem infringir 

os requisitos sobre tempos de condução 

máximos. Devem ser incentivados 

esforços suplementares no sentido de 

criar ou modernizar áreas de 
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estacionamento seguras, instalações 

sanitárias adequadas e alojamento 

decente. 

Or. en 

 

Alteração  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. A fim de assegurar boas condições 

de trabalho aos condutores nos locais de 

carga e de descarga, os proprietários e os 

operadores dessas instalações devem 

proporcionar o acesso a instalações 

sanitárias aos condutores. 

Or. en 

 

Alteração  48 

Mara Bizzotto 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) A fim de assegurar condições 

uniformes para a execução do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006, deverão 

ser atribuídas competências de execução à 

Comissão para clarificar quaisquer 

disposições desse regulamento e 

estabelecer abordagens comuns sobre a 

sua aplicação e execução. Essas 

competências devem ser exercidas em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º 182/201110. 

Suprimido 

__________________  
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10 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). 

 

Or. it 

 

Alteração  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) A fim de assegurar condições 

uniformes para a execução do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006, deverão 

ser atribuídas competências de execução à 

Comissão para clarificar quaisquer 

disposições desse regulamento e 

estabelecer abordagens comuns sobre a sua 

aplicação e execução. Essas competências 

devem ser exercidas em conformidade com 

o Regulamento (UE) n.º 182/201110. 

(10) A fim de assegurar condições 

uniformes para a execução do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006, deverão 

ser atribuídas competências de execução à 

Comissão para clarificar quaisquer 

disposições desse regulamento e 

estabelecer abordagens comuns sobre a sua 

aplicação e execução. Essas competências 

devem ser exercidas em conformidade com 

o Regulamento (UE) n.º 182/201110 por 

uma autoridade responsável pelos 

transportes rodoviários. 

__________________ __________________ 

10 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). 

10 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). 

Or. en 

 

Alteração  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Para reforçar a relação custo-

eficácia da execução da regulamentação 

social, deve explorar-se plenamente o 

potencial dos atuais e futuros sistemas 

tacográficos. Por conseguinte, as 

funcionalidades do tacógrafo devem ser 

melhoradas, a fim de permitir 

posicionamentos mais precisos, em 

especial durante operações de transporte 

internacional. 

(11) Para simplificar e reforçar a relação 

custo-eficácia da execução da 

regulamentação social, todos os veículos 

de transporte internacional de 

mercadorias deverão estar equipados com 

tacógrafos inteligentes até 2023, a fim de 

permitir posicionamentos mais precisos, 

em especial durante operações de 

transporte internacional. 

Or. fr 

 

Alteração  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Para reforçar a relação custo-

eficácia da execução da regulamentação 

social, deve explorar-se plenamente o 

potencial dos atuais e futuros sistemas 

tacográficos. Por conseguinte, as 

funcionalidades do tacógrafo devem ser 

melhoradas, a fim de permitir 

posicionamentos mais precisos, em 

especial durante operações de transporte 

internacional. 

(11) Para reforçar a relação custo-

eficácia da execução da regulamentação 

social, deve explorar-se plenamente o 

potencial dos atuais e futuros sistemas 

tacográficos, começando pela instalação 

de tacógrafos digitais nos veículos 

matriculados até 2020. Por conseguinte, as 

funcionalidades do tacógrafo devem ser 

melhoradas, a fim de permitir 

posicionamentos mais precisos, em 

especial durante operações de transporte 

internacional. 

Or. en 

 

Alteração  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Para reforçar a relação custo-

eficácia da execução da regulamentação 

social, deve explorar-se plenamente o 

potencial dos atuais e futuros sistemas 

tacográficos. Por conseguinte, as 

funcionalidades do tacógrafo devem ser 

melhoradas, a fim de permitir 

posicionamentos mais precisos, em 

especial durante operações de transporte 

internacional. 

(11) Para reforçar a relação custo-

eficácia da execução da regulamentação 

social, deve explorar-se plenamente o 

potencial dos atuais e futuros sistemas 

tacográficos. Por conseguinte, as 

funcionalidades do tacógrafo devem ser 

melhoradas, a fim de permitir 

posicionamentos mais precisos, em 

especial durante operações de transporte 

internacional. É oportuno criar um portal 

do GNSS para o transporte rodoviário, 

que contenha todos os dados transmitidos 

pelos tacógrafos inteligentes e 

proporcione um acesso em tempo real às 

autoridades competentes que exercem 

controlos de estrada ou à distância. 

Or. it 

 

Alteração  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. A fim de melhorar a segurança 

rodoviária e as condições de trabalho dos 

condutores, o âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 deve 

incluir a utilização de veículos destinados 

ao transporte de mercadorias com uma 

massa autorizada inferior a 3,5 toneladas 

e que operem fora de um raio de 100 km a 

partir da base da empresa. 

Or. en 
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Alteração  54 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. A fim de melhorar a segurança 

rodoviária e as condições de trabalho dos 

condutores, o âmbito de aplicação do 

presente regulamento deve incluir a 

utilização de veículos destinados ao 

transporte de mercadorias com uma 

massa autorizada entre 2,4 toneladas e 3,5 

toneladas e que operem fora de um raio 

de 200 km a partir da base da empresa. 

Or. en 

 

Alteração  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. A fim de melhorar a segurança 

rodoviária e as condições de trabalho dos 

condutores, o âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 deve 

incluir a utilização de veículos destinados 

ao transporte de mercadorias com uma 

massa autorizada inferior a 3,5 toneladas 

e que operem fora de um raio de 200 km a 

partir da base da empresa. 

Or. fr 

 

Alteração  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 
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Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. A fim de melhorar a segurança 

rodoviária e as condições de trabalho dos 

condutores, o âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 deve 

incluir a utilização de veículos destinados 

ao transporte de mercadorias com uma 

massa autorizada inferior a 3,5 toneladas. 

Or. en 

 

Alteração  57 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. A fim de melhorar a segurança 

rodoviária e as condições de trabalho dos 

condutores, o âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 deve 

incluir a utilização de veículos com uma 

massa autorizada inferior a 3,5 toneladas. 

Or. fr 

 

Alteração  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. Com a generalização dos novos 

modelos de transporte de mercadorias, a 

utilização de veículos com uma massa 

autorizada inferior a 3,5 toneladas para 
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este tipo de transporte pode ser incluída 

no âmbito de aplicação do Regulamento 

(CE) n.º 561/2006, a fim de melhorar as 

condições de trabalho dos condutores e a 

segurança rodoviária. 

Or. en 

 

Alteração  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. A exclusão dos veículos 

rodoviários ou conjuntos de veículos que 

efetuam operações de transporte 

internacional com uma massa em carga 

não superior a 3,5 toneladas permitiu o 

desenvolvimento de uma concorrência 

desleal e divergências na aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 que 

deram origem a disparidades nas 

condições de trabalho e comprometeram a 

segurança rodoviária. Estes tipos de 

veículos devem, por conseguinte, ser 

igualmente incluídos no âmbito de 

aplicação do Regulamento (CE) 

n.º 561/2006. 

Or. fr 

 

Alteração  60 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. O rápido desenvolvimento das 

novas tecnologias e da digitalização em 
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toda a economia da União e a necessidade 

de condições de concorrência equitativas 

nos transportes rodoviários internacionais 

tornam necessário encurtar o período 

transitório para a instalação do tacógrafo 

inteligente nos veículos matriculados. O 

tacógrafo inteligente contribuirá para a 

simplificação dos controlos, facilitando 

assim o trabalho das autoridades 

nacionais. 

Or. nl 

 

Alteração  61 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. A fim de garantir normas de saúde 

e de segurança adequadas para os 

condutores que não possam voltar a casa 

para um período de repouso semanal, é 

necessário despender mais esforços para 

assegurar a criação ou modernização de 

áreas de estacionamento seguras e a 

disponibilização de instalações sanitárias 

e de alojamento adequadas.  

Or. pt 

Alteração  62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-A. Os condutores são confrontados 

com uma escassez de áreas de repouso 

que ofereçam garantias de segurança e 

condições de repouso adequadas. 

Enquanto esta situação persistir, os 
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condutores podem descansar nas suas 

cabinas, desde que estas sejam adequadas. 

Or. es 

 

Alteração  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-B. O rápido desenvolvimento das 

novas tecnologias e da digitalização em 

toda a economia da União e a necessidade 

de condições de concorrência equitativas 

nos transportes rodoviários internacionais 

tornam necessário encurtar o período 

transitório para a instalação do tacógrafo 

digital nos veículos matriculados. O 

tacógrafo digital contribuirá para a 

simplificação dos controlos, facilitando 

assim o trabalho das autoridades 

nacionais. 

Or. fr 

 

Alteração  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-B. A necessidade de condições de 

concorrência equitativas nos transportes 

rodoviários internacionais torna 

necessário encurtar o período transitório 

para a instalação do tacógrafo digital nos 

veículos matriculados. O tacógrafo digital 

contribuirá para a simplificação dos 

controlos, facilitando assim o trabalho 
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das autoridades nacionais. 

Or. en 

 

Alteração  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-B. A instalação do tacógrafo digital 

nos veículos matriculados contribuirá 

para uma melhoria do controlo da 

aplicação da legislação da UE no setor 

dos transportes rodoviários, simplificará 

os controlos, ou reduzirá os controlos 

desnecessários, e encurtará a duração dos 

controlos. A instalação do tacógrafo 

digital nos veículos matriculados deve ser 

considerada obrigatória até ao final de 

2021. 

Or. en 

 

Alteração  66 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-B. A Autoridade Europeia do 

Trabalho pode desempenhar um papel 

importante na execução das normas 

estabelecidas no presente regulamento, 

em especial ajudando as autoridades 

nacionais a coordenar os controlos, a 

proceder ao intercâmbio de informações e 

boas práticas e a dar formação aos 

inspetores. 

Or. en 
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Alteração  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-B. Os Estados-Membros podem 

consagrar mais esforços à melhoria das 

condições de saúde e de segurança das 

áreas de estacionamento, proporcionando 

instalações sanitárias e alojamento 

adequados. Para facilitar os períodos de 

repouso fora do local de residência, 

deveria existir na União uma rede 

adequada de áreas de estacionamento. 

Or. en 

 

Alteração  68 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-B. A fim de melhorar a segurança 

rodoviária e as condições de trabalho dos 

condutores, o âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 deve 

incluir a utilização de veículos destinados 

ao transporte de mercadorias com uma 

massa autorizada não superior a 

3,5 toneladas. 

Or. nl 

 

Alteração  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Proposta de regulamento 

Considerando 11-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-C. A fim de garantir normas de saúde 

e de segurança adequadas para os 

condutores que não possam voltar a casa 

para um período de repouso semanal, é 

necessário despender mais esforços para 

assegurar fundos para a criação ou 

modernização de áreas de estacionamento 

seguras e a disponibilização de 

instalações sanitárias e de alojamento 

adequadas. 

Or. fr 

 

Alteração  70 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-C. A fim de garantir normas de saúde 

e de segurança adequadas para os 

condutores que não possam voltar a casa 

para um período de repouso semanal, é 

necessário despender mais esforços para 

assegurar fundos para a criação ou 

modernização de áreas de estacionamento 

seguras e a disponibilização de 

instalações sanitárias e de alojamento 

adequadas. 

Or. nl 

 

Alteração  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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Proposta de regulamento 

Considerando 11-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-C. Para garantir uma execução eficaz 

dos controlos de estrada, as autoridades 

competentes devem estar aptas a verificar 

se as normas em matéria de tempos de 

condução e de períodos de repouso foram 

respeitadas no dia do controlo e nos 56 

dias precedentes. 

Or. en 

 

Alteração  72 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 11-C. Na sua resolução sobre a 

aplicação do Livro Branco sobre os 

Transportes de 2011, o Parlamento 

Europeu sugeriu a criação de uma 

agência europeia dos transportes 

rodoviários, a fim de assegurar a correta 

aplicação do direito da União e promover 

a normalização em todos os Estados-

Membros. 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

Alteração  73 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo) 
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Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1) O artigo 2.º, n.º 1, alínea a), passa 

a ter a seguinte redação: 

(a) De mercadorias, em que a massa 

máxima autorizada dos veículos, 

incluindo reboques ou semirreboques, 

seja superior a 3,5 toneladas, ou 

«(a) De mercadorias, ou» 

Or. fr 

 

Alteração  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1) O artigo 2.º, n.º 1, alínea a), passa 

a ter a seguinte redação: 

(a) De mercadorias, em que a massa 

máxima autorizada dos veículos, 

incluindo reboques ou semirreboques, 

seja superior a 3,5 toneladas, ou 

«(a) De mercadorias, ou» 

Or. en 

 

Alteração  75 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 
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Texto em vigor Alteração 

 (-1) O artigo 2.º, n.º 1, alínea a), passa 

a ter a seguinte redação: 

(a) De mercadorias, em que a massa 

máxima autorizada dos veículos, 

incluindo reboques ou semirreboques, 

seja superior a 3,5 toneladas, ou 

«(a) De mercadorias; ou» 

Or. nl 

 

Alteração  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1) O artigo 2.º, n.º 1, alínea a), passa 

a ter a seguinte redação: 

(a) De mercadorias, em que a massa 

máxima autorizada dos veículos, 

incluindo reboques ou semirreboques, 

seja superior a 3,5 toneladas, ou 

«(a) De mercadorias, ou» 

Or. en 

 

Alteração  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1) O artigo 2.º, n.º 1, alínea a), passa 
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a ter a seguinte redação: 

(a) De mercadorias, em que a massa 

máxima autorizada dos veículos, 

incluindo reboques ou semirreboques, 

seja superior a 3,5 toneladas, ou  

(a) De mercadorias, ou 

Or. fr 

Justificação 

A fim de assegurar condições equitativas e de melhorar a segurança rodoviária e as 

condições de trabalho dos condutores, o âmbito de aplicação do presente regulamento deve 

ser alargado de modo a incluir os veículos comerciais ligeiros utilizados para o transporte de 

mercadorias (cujo peso em carga admissível seja inferior a 3,5 toneladas). 

 

Alteração  78 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1) O artigo 2.º, n.º 1, alínea a), passa 

a ter a seguinte redação: 

(a) De mercadorias, em que a massa 

máxima autorizada dos veículos, incluindo 

reboques ou semirreboques, seja superior a 

3,5 toneladas, ou 

(a) De mercadorias, em que a massa 

máxima autorizada dos veículos, incluindo 

reboques ou semirreboques, seja superior a 

2,4 toneladas, ou 

Or. en 

Justificação 

A fim de melhorar a segurança rodoviária e as condições de trabalho dos condutores, deve 

alargar-se o âmbito de aplicação do regulamento, de modo a incluir os veículos comerciais 

ligeiros utilizados para o transporte de mercadorias, tal como definidos no artigo 4.º, alínea 

b-A) (nova). 

 

Alteração  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) No artigo 2.º, n.º 1, é aditada a 

seguinte alínea: 

 «(A-a) De mercadorias entre dois 

Estados-Membros, independentemente da 

tonelagem, ou» 

Or. it 

 

Alteração  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 3 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) No artigo 3.º, a seguinte alínea h) 

passa a ter a seguinte redação: 

Suprimido 

«(h) Veículos ou conjuntos de veículos 

utilizados em transportes não comerciais 

de mercadorias;»; 

 

Or. it 

 

Alteração  81 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 3 – alínea h) 
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Texto da Comissão Alteração 

(h) Veículos ou conjuntos de veículos 

utilizados em transportes não comerciais de 

mercadorias;» 

(h) Veículos ou conjuntos de veículos 

com massa máxima autorizada não 

superior a 7,5 toneladas, utilizados em 

transportes não comerciais de 

mercadorias;» 

Or. nl 

 

Alteração  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 3 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) Veículos ou conjuntos de veículos 

utilizados em transportes não comerciais de 

mercadorias; 

(h) Veículos ou conjuntos de veículos 

com massa máxima autorizada não 

superior a 7,5 toneladas, utilizados em 

transportes não comerciais de mercadorias; 

Or. en 

 

Alteração  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 3 – alínea h-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Ao artigo 3.º é aditado o seguinte 

número: 

 «h-A) veículos comerciais ligeiros 

(<3,5 toneladas) utilizados para o 

transporte de mercadorias num raio de 

200 quilómetros a partir da base da 
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empresa;» 

Or. fr 

 

Alteração  84 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 3 – alínea h-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. No artigo 3.º, é inserida a seguinte 

alínea: 

 «h-A)  veículos comerciais ligeiros com 

massa máxima autorizada entre 2,4 e 

3,5 toneladas, utilizados para o transporte 

de mercadorias num raio de 

200 quilómetros a partir da base da 

empresa;» 

Or. en 

Justificação 

A utilização de veículos comerciais ligeiros com massa máxima autorizada entre 2,4 e 3,5 

toneladas só deve ser incluída no âmbito de aplicação do presente regulamento se tais 

veículos forem utilizados para o transporte de mercadorias fora de um raio de 200km a partir 

da base da empresa. As empresas, em especial as pequenas e médias empresas, podem 

continuar a utilizar veículos comerciais ligeiros sem tacógrafo para o transporte a nível local 

e regional. 

 

Alteração  85 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 3 – alínea h-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) No artigo 3.º, é inserida a seguinte 

alínea: 

 «h-A) veículos comerciais ligeiros 

(<3,5 toneladas) utilizados para o 

transporte de mercadorias;» 

Or. nl 

 

Alteração  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 3 – alínea h-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. No artigo 3.º, é inserida a seguinte 

alínea: 

 «h-A) veículos comerciais ligeiros 

(<3,5 toneladas) utilizados para o 

transporte de mercadorias num raio de 

400 quilómetros a partir da base da 

empresa;» 

Or. en 

 

Alteração  87 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 4 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) No artigo 4.º é aditada a seguinte 

alínea b-A): 
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 b-A) «veículo comercial ligeiro»: um 

veículo com massa máxima autorizada 

entre 2,4 e 3,5 toneladas, utilizado para o 

transporte de mercadorias;» 

Or. en 

 

Alteração  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 4 – alínea h) – primeiro travessão 

 

Texto em vigor Alteração 

 (1-A) No artigo 4.º, alínea h), o segundo 

travessão passa a ter a seguinte redação: 

– «período de repouso semanal 

regular»: período de repouso de, pelo 

menos, 45 horas; 

– «período de repouso semanal 

regular»: período de repouso de, pelo 

menos, 45 horas; o período de repouso 

semanal regular não pode ser gozado na 

cabina, 

Or. fr 

 

Alteração  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 mercadorias, 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;»; 
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Or. en 

Justificação 

A definição é clarificada para ter em conta os novos modelos empresariais. 

 

Alteração  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

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 

 

Alteração  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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 local de residência 

do condutor num Estado-Membro.» 

Or. en 
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Alteração  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 local de residência 

do condutor.» 

Or. en 

 

Alteração  93 

Jeroen Lenaers 

 

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 local de residência 

do condutor.» 

Or. nl 

 

Alteração  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 4 – alínea r-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

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

alínea r-A): 

 r-A) «Domicílio»: o local de residência 

habitual do condutor. 

Or. fr 

 

Alteração  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 6 – n.º 3 

 

Texto em vigor Alteração 

 (2-A) No artigo 6.º, o n.º 3 passa a ter a 

seguinte redação: 

3. O tempo de condução total 

acumulado por cada período de duas 

semanas consecutivas não deve exceder 90 

horas. 

3. O tempo de condução total 

acumulado por cada período de quatro 

semanas consecutivas não deve exceder 

180 horas; 

Or. en 

Justificação 

Em conformidade com a proposta de avançar para um período de referência de 4 semanas, 

propõe-se a introdução de uma limitação do tempo total de condução acumulado para 180 

horas por cada período de quatro semanas consecutivas. 

 

Alteração  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 6 – n.º 3 
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Texto em vigor Alteração 

 (2-A) No artigo 6.º, o n.º 3 passa a ter a 

seguinte redação: 

3. O tempo de condução total 

acumulado por cada período de duas 

semanas consecutivas não deve exceder 90 

horas. 

“3. O tempo de condução total 

acumulado por cada período de quatro 

semanas consecutivas não deve exceder 

180 horas;» 

Or. en 

 

Alteração  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 6 – n.º 3 

 

Texto em vigor Alteração 

 (2-A) No artigo 6.º, o n.º 3 passa a ter a 

seguinte redação: 

3. O tempo de condução total 

acumulado por cada período de duas 

semanas consecutivas não deve exceder 90 

horas. 

3. O tempo de condução total 

acumulado por cada período de quatro 

semanas consecutivas não deve exceder 

180 horas. 

Or. en 

Justificação 

A proposta para alterar os períodos de repouso semanal sem uma revisão das regras em 

matéria de tempos de condução não pode proporcionar a flexibilidade necessária, ou seja, 

não permite a utilização de normas mais flexíveis na prática. 

 

Alteração  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 6 – n.º 3 
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Texto em vigor Alteração 

 (2-A) No artigo 6.º, o n.º 3 passa a ter a 

seguinte redação: 

3. O tempo de condução total 

acumulado por cada período de duas 

semanas consecutivas não deve exceder 90 

horas. 

3. O tempo de condução total 

acumulado por cada período de quatro 

semanas consecutivas não deve exceder 

180 horas. 

Or. pl 

Justificação 

O período de referência sugerido é de quatro semanas, ou seja, o período abrangido por um 

tacógrafo. Este período de referência ajudará a garantir a continuidade do trabalho, a 

realização eficaz das tarefas e formas mais flexíveis de gozar os períodos de repouso regular. 

 

Alteração  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 6 – n.º 5 – primeira frase 

 

Texto da Comissão Alteração 

O condutor deve registar como «outro 

trabalho» qualquer tempo descrito no 

artigo 4.º, alínea e), bem como qualquer 

tempo passado a conduzir um veículo 

utilizado para operações comerciais fora do 

âmbito do presente regulamento; deve 

ainda registar quaisquer períodos de 

«disponibilidade», tal como definidos no 

artigo 3.º, alínea b), da Diretiva 

2002/15/CE, em conformidade com o 

artigo 34.º, n.º 5, alínea b), subalínea iii), 

do Regulamento (UE) n.º 165/2014. Este 

registo deve ser feito manualmente numa 

folha de registo, através de um impresso ou 

utilizando as possibilidades de introdução 

manual de dados no aparelho de controlo. 

Antes de começar a conduzir um veículo 

utilizado para operações comerciais 

abrangidas pelo âmbito do presente 

regulamento, o condutor deve registar 

como «outro trabalho» qualquer tempo 

descrito no artigo 4.º, alínea e), bem como 

qualquer tempo passado a conduzir um 

veículo utilizado para operações 

comerciais fora do âmbito do presente 

regulamento; deve ainda registar quaisquer 

períodos de «disponibilidade», tal como 

definidos no artigo 3.º, alínea b), da 

Diretiva 2002/15/CE, em conformidade 

com o artigo 34.º, n.º 5, alínea b), subalínea 

iii), do Regulamento (UE) n.º 165/2014, 

desde o seu último período de repouso 

semanal. Este registo deve ser feito 

manualmente numa folha de registo, 
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através de um impresso ou utilizando as 

possibilidades de introdução manual de 

dados no aparelho de controlo. 

Or. en 

Justificação 

A proposta introduz uma solução pragmática, em que o condutor é obrigado a registar todas 

as suas atividades quando começa a conduzir os veículos abrangidos, o que tornará mais 

fácil para o condutor cumprir este requisito. Propõe-se igualmente alterar a proposta da 

Comissão, solicitando aos condutores o registo de outras tarefas e da disponibilidade apenas 

desde o último período de repouso semanal. 

 

Alteração  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 7 – terceiro parágrafo 

 

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. 

No caso de um condutor de um veículo 

com tripulação múltipla, um período de 45 

minutos do tempo total de presença do 

mesmo num veículo em circulação 

conduzido pelo outro condutor é 

considerado uma pausa. 

Or. en 

 

 

Alteração  101 

Georges Bach 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 7 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Ao artigo 7.º é aditado o seguinte 

parágrafo: 

 «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, repartidos pelo 

período de modo a dar cumprimento ao 

disposto no primeiro parágrafo.» 

Or. en 

Justificação 

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

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

condução nem reduzir os períodos de descanso e as pausas. 

 

Alteração  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea (-a) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 5 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-a) O n.º 5 passa a ter a seguinte 

redação: 

5.  Não obstante o disposto no n.º 2, o 

condutor de um veículo com tripulação 

múltipla deve gozar um novo período de 

repouso diário de pelo menos 9 horas nas 

30 horas que se sigam ao termo de um 

período de repouso diário ou semanal. 

5. «Em derrogação do n.° 2, o 

condutor que exerça uma actividade de 

serviço ocasional de transporte de 

passageiros, na aceção do Regulamento 

(CE) n.° 1073/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 

de 2009, relativo a regras comuns de 

acesso ao mercado internacional dos 

serviços de transporte em autocarro, pode 

adiar o período de repouso diário por uma 

hora, no máximo duas vezes por semana, 

desde que o período de repouso diário após 

a utilização da derrogação seja pelo 
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menos de 9 horas.»; 

Or. en 

Justificação 

A proposta tem por objetivo aumentar, duas vezes por semana, o tempo de condução do 

condutor para 16 horas, sem exceder o tempo de condução regulamentar, a fim de permitir 

aos condutores uma melhor resposta às necessidades específicas do setor do turismo. 

 

Alteração  103 

Claude Rolin 

 

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. fr 

 

Alteração  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – primeiro parágrafo 

 

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. fr 

Justificação 

As regras vigentes em matéria de tempos de condução e de repouso podem assegurar que o 

setor dos transportes é atraente, proporcionando, simultaneamente, aos operadores de 

transportes rodoviários um nível de proteção elevado. 

 

Alteração  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – primeiro parágrafo 
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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. it 

 

Alteração  106 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – primeiro parágrafo 

 

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. 
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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. nl 

 

Alteração  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – primeiro parágrafo 

 

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 

 

Alteração  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 
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Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – primeiro parágrafo 

 

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 

Justificação 

As novas regras propostas de prolongar o período de referência para o cálculo dos tempos 

de condução e de repouso de 2 para 4 semanas terão um impacto negativo nos condutores. 

Na prática, tal pode resultar numa concentração de tempo de condução nas primeiras 3 

semanas do mês, deixando o repouso semanal para o final do mês. Esta mudança terá um 

impacto negativo no equilíbrio entre vida profissional e vida privada dos condutores e na 

fadiga dos condutores, bem como na segurança rodoviária. 

 

Alteração  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – primeiro parágrafo 
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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. fr 

 

Alteração  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – primeiro parágrafo – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Quatro períodos de repouso 

semanal regular, ou 

(a) Quatro períodos de repouso 

semanal regular,  

Or. en 

 

Alteração  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea (a) 
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Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Dois períodos de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e dois 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

(b) Dois períodos de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e dois 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas, ou: 

Or. pl 

 

Alteração  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Dois períodos de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e dois 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

(b) Dois períodos de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e dois 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas, ou 

Or. en 

 

Alteração  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Dois períodos de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e dois 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

(b) Dois períodos de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e dois 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas, ou 

Or. en 
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Alteração  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Dois períodos de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e dois 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

(b) Um período de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e três 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

Or. en 

 

Alteração  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Um período de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e três 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

 Se for gozado um período de repouso 

semanal reduzido, o condutor deve 

utilizar a diferença entre o período de 

repouso gozado e as 45 horas de uma só 

vez, até ao final da quarta semana a 

seguir à semana em que o período de 

repouso reduzido termina. 

Or. en 

Justificação 

A proposta visa melhorar a aplicabilidade e oferecer opções adicionais para os operadores 
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planearem melhor a operação de transporte e para os condutores utilizarem, de forma mais 

flexível, as compensações para um melhor equilíbrio entre vida profissional e vida privada. 

 

Alteração  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Um período de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e três 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

Or. pl 

Justificação 

O período de referência sugerido é de quatro semanas - o período abrangido por um 

tacógrafo. Este período de referência ajudará a garantir a continuidade do trabalho, a 

conclusão mais eficaz das tarefas e a possibilidade de períodos de repouso regulares mais 

longos num local escolhido pelo condutor. 

 

Alteração  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Um período de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e três 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

Or. en 
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Alteração  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Um período de repouso semanal 

regular de, pelo menos, 45 horas e três 

períodos de repouso semanal reduzido de, 

pelo menos, 24 horas. 

Or. en 

 

Alteração  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – segundo parágrafo 

 

Texto da Comissão Alteração 

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.»; 

Para efeitos das alíneas b) e b-A), os 

períodos de repouso semanal reduzidos são 

compensados mediante um período de 

repouso equivalente, gozado de uma só 

vez, antes do final da quarta semana a 

contar da semana em questão.»; 

Or. en 

 

Alteração  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – segundo parágrafo 
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Texto da Comissão Alteração 

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.»; 

Para efeitos das alíneas b) e b-A), os 

períodos de repouso semanal reduzidos são 

compensados mediante um período de 

repouso equivalente, gozado de uma só 

vez, antes do final da quarta semana a 

contar da semana em questão.»; 

Or. pl 

 

Alteração  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Ao n.° 6 é aditado o seguinte 

parágrafo: 

 Se for gozado um período de repouso 

semanal reduzido, o condutor deve 

utilizar a diferença entre o período de 

repouso gozado e as 45 horas de uma só 

vez, até ao final da quarta semana a 

seguir à semana em que o período de 

repouso reduzido termina. 

Or. en 

 

Alteração  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 6-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 a-A) É inserido o seguinte número: 

 «6-B. Os condutores que exerçam uma 

atividade de serviço ocasional de 

transporte de passageiros podem derrogar 

a obrigação de gozar um período de 

repouso de 24 horas numa determinada 

semana, desde que trabalhem um máximo 

de doze períodos de 24 horas e que este 

bloco de períodos de trabalho seja 

precedido e seguido de um período de 

repouso semanal regular. Em caso de 

condução durante o período entre as 22h 

e as 6h, a condução do veículo deve ser 

assegurada por mais do que um condutor 

ou o período de condução a que se refere 

o artigo 7.º reduzido para três horas.» 

Or. en 

Justificação 

A alteração proposta permitirá às empresas aproveitar de forma muito melhor e mais 

eficiente esta importante flexibilidade relacionada com o turismo. 

 

Alteração  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 repouso gozado a título 

de compensação de um período de repouso 

semanal reduzido deve ser associado a 

outro período de repouso de, pelo menos, 

9 horas»; 

Or. en 
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Justificação 

A presente alteração visa manter a formulação atual do Regulamento 561/2006, que oferece 

flexibilidade para associar a compensação ao período de repouso diário e semanal reduzido. 

 

Alteração  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

preceder ou seguir um outro período de 

repouso regular semanal de, pelo menos, 

45 horas como um período ininterrupto de 

repouso.» 

Or. en 

 

Alteração  125 

Robert Rochefort 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8 

 

Texto em vigor Alteração 

 b-A) O n.º 8 passa a ter a seguinte 

redação: 

8. Caso o condutor assim o deseje, os 

períodos de repouso diário e os períodos de 

repouso semanal reduzido fora do local de 

afetação podem ser gozados no veículo, 

desde que este esteja equipado com 

instalações de dormida adequadas para 

‘8. Caso o condutor assim o deseje, os 

períodos de repouso diário fora do local de 

afetação podem ser gozados no veículo, 

desde que este esteja equipado com 

instalações de dormida adequadas para 

cada condutor e não se encontre em 
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cada condutor e não se encontre em 

andamento. 

andamento. 

Or. fr 

 

Alteração  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

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. 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; 

Suprimido 

(a) Quer fornecido ou pago pelo 

empregador, ou 

 

(b) No domicílio ou noutro local 

privado escolhido pelo condutor. 

 

Or. es 

 

Alteração  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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 

Suprimido 
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semanal reduzido anterior, não devem ser 

gozados num veículo. Devem sê-lo num 

alojamento apropriado, com instalações 

de dormida e sanitárias adequadas; 

(a) Quer fornecido ou pago pelo 

empregador, ou 

 

(b) No domicílio ou noutro local 

privado escolhido pelo condutor. 

 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão não tem em conta o facto de a aplicação das regras propostas para 

a passagem de 45 horas de repouso semanais na cabina dos veículos ser dificultada pela 

falta de lugares de estacionamento e alojamento seguros e adequados nas estradas 

europeias. É necessário definir o que se entende por «alojamento apropriado, com 

instalações de dormida e sanitárias adequadas», uma vez que, segundo a base de dados IRU 

TRANSPARK, existem 352 lugares de estacionamento para camiões na Alemanha, dos quais 

apenas 13 são seguros e proporcionam alojamento.» 

 

 

Alteração  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-A – parte introdutória 

 

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, podem ser 

gozados num veículo, se o veículo estiver 

devidamente equipado para se dormir nele 

e se encontrar estacionado numa área de 

estacionamento segura e adequadamente 

equipada, se possível. Caso contrário, 

estes períodos de repouso devem ser 

gozados num alojamento apropriado, com 

instalações de dormida e sanitárias 
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adequadas; 

 A Comissão deve incentivar os Estados-

Membros a construírem áreas de 

estacionamento seguras e devidamente 

adaptadas. Dois anos após a entrada em 

vigor do regulamento, a Comissão deve 

elaborar um relatório sobre a qualidade e 

o número de áreas de estacionamento nos 

Estados-Membros. Se a Comissão 

verificar que a qualidade e a quantidade 

de espaços de estacionamento cumprem 

as exigências do transporte internacional 

europeu, deve apresentar propostas de 

alterações legislativas pertinentes 

relativamente à possibilidade de repouso 

na cabina. 

Or. pl 

Justificação 

Existe ainda uma escassez de áreas de estacionamento devidamente adaptadas na UE. 

Muitas vezes é melhor para os condutores dormir numa cabina devidamente equipada do que 

deixar o veículo e a sua carga numa área não segura e pernoitar num hotel potencialmente 

de má qualidade. Os Estados-Membros devem ser incentivados a investir em áreas de 

estacionamento seguras e devidamente adaptadas. 

 

Alteração  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-A – parte introdutória 

 

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 

8-A. O período de repouso semanal 

regular não pode, em caso algum, ser 

gozado num veículo. Deve sê-lo num 

alojamento apropriado, fora da cabina, 

com uma área de estacionamento segura 

e instalações de dormida e sanitárias 

adequadas. 
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dormida e sanitárias adequadas; 

Or. fr 

 

Alteração  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-A – parte introdutória 

 

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 apropriado, com equipamento 

sanitário adequado e instalações de 

dormida ótimas para o condutor;  

Or. it 

 

 

Alteração  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-A – parte introdutória 

 

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 apropriado e neutro do ponto 

de vista do género, com instalações de 
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dormida e sanitárias adequadas; 

Or. en 

 

Alteração  132 

Robert Rochefort 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-A – parte introdutória 

 

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 

reduzido e 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. 

Or. fr 

 

Alteração  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-A – parte introdutória 

 

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 

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 
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dormida e sanitárias adequadas; dormida e sanitárias privadas adequadas; 

Or. en 

 

Alteração  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-A – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Quer fornecido ou pago pelo 

empregador, ou 

(a) Podem ser gozados no veículo, 

desde que este esteja equipado com 

instalações de dormida adequadas para 

cada condutor e se encontre estacionado 

num local de repouso adequado que 

disponha de instalações sanitárias 

mínimas adequadas, como um chuveiro e 

sanitários, 

Or. en 

 

Alteração  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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. pl 

Justificação 

Os condutores não devem ser obrigados a regressar ao seu domicílio. Devem ter a liberdade 

de escolher onde gozam os períodos de descanso. 
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Alteração  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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) Ou noutro local privado escolhido 

pelo condutor; 

Or. en 

 

Alteração  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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) No domicílio do condutor ou 

noutro local privado por este escolhido. 

Or. it 

 

Alteração  138 

Georges Bach 

 

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 

8-B. A empresa de transporte deve 

organizar o trabalho dos condutores de 

modo a que estes possam gozar um 
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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. 

repouso semanal de 45 horas, a título de 

compensação de um repouso semanal 

reduzido, no domicílio ou noutro local 

privado escolhido pelo condutor. O 

trabalho do condutor deve, por 

conseguinte, ser organizado de modo a 

queo tempo de deslocação ao seu 

domicílio não reduza o período de 

repouso semanal do condutor. 

 O condutor deve informar a empresa de 

transportes, o mais tardar um mês antes 

do período de repouso, sobre se o mesmo 

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 fornecer ao 

condutor os meios para regressar ao seu 

domicílio. 

Or. en 

 

Alteração  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

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 qualquer 

período de repouso semanal superior a 

45 horas, a título de compensação de um 

repouso semanal reduzido, no domicílio ou 

noutro local privado escolhido pelo 

condutor. Sempre que os condutores não 

dispõem de um período de repouso 

semanal superior a 45 horas, a título de 

compensação por um período de repouso 

semanal reduzido, os condutores podem 

gozar, pelo menos, um período de repouso 
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semanal regular no domicílio ou noutro 

local privado escolhido pelo condutor, em 

cada período de três semanas. O trajeto 

percorrido pelo condutor para se deslocar 

ao seu domicílio e o trajeto de regresso 

devem ser proporcionados ou pagos pelo 

empregador, devendo o condutor 

beneficiar de uma compensação 

correspondente quando opta por outro 

local privado. O tempo de deslocação ao 

seu domicílio ou ao local privado e o 

tempo de deslocação de regresso não 

podem ser considerados tempo de 

repouso; 

Or. en 

 

Alteração  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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, em 

cada período de duas semanas 

consecutivas.»; O condutor deve informar 

a empresa de transportes, o mais tardar 

um mês antes do período de repouso, 

sobre se o mesmo 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 fornecer ao condutor os 

meios para regressar ao seu domicílio. 

Or. it 
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Alteração  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 local de 

residência do condutor, em cada período 

de três semanas consecutivas. 

 O condutor deve, sob a forma de uma 

declaração, confirmar que gozou, noutro 

local por ele escolhido, um período de 

repouso semanal regular ou um repouso 

semanal superior a 45 horas, a título de 

compensação de um anterior repouso 

semanal reduzido. A Comissão deve criar 

um tal modelo de declaração. 

Or. pl 

Justificação 

Os condutores devem ter a liberdade de escolher o local onde gozam o seu período de 

repouso semanal. 

Alteração  142 

Claude Rolin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-B 
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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 um 

repouso semanal superior a 45 horas, a 

título de compensação de um repouso 

semanal reduzido, no domicílio. 

Or. fr 

 

Alteração  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 um 

repouso semanal superior a 45 horas, a 

título de compensação de um repouso 

semanal reduzido, no domicílio. 

Or. fr 

 

Alteração  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 8-B 
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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 país de 

estabelecimento da empresa, em cada 

período de quatro semanas consecutivas.»; 

Or. en 

 

Alteração  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 país de 

estabelecimento da empresa, em cada 

período de quatro semanas consecutivas.»; 

Or. en 

Justificação 

Propõe-se substituir o termo «domicílio» pelo termo «país de estabelecimento da empresa», a 

fim de assegurar clareza jurídica e exequibilidade, devendo os controlos ser efetuados nas 

instalações das empresas.   

 

 Ao alargar o período de referência a quatro semanas, a presente proposta visa introduzir um 

verdadeiro período de referência de quatro semanas. 
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Alteração  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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, 

em cada período de seis semanas 

consecutivas. 

Or. en 

 

Alteração  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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, 

em cada período de duas semanas 

consecutivas. 

Or. fr 
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Justificação 

A fim de assegurar que os condutores disponham de boas condições de trabalho, mas também 

para evitar o risco de fadiga e um decréscimo da segurança rodoviária, o condutor deve 

poder gozar de um período de repouso semanal regular ou de um período superior a 45 

horas, a título de compensação de um período de repouso semanal reduzido, de duas em duas 

semanas.   Trata-se de um período de repouso razoável, já aplicado pela legislação em vigor. 

 

Alteração  148 

Jeroen Lenaers 

 

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 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.»; 

Or. nl 

 

Alteração  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 

8-B. Cabe à empresa de transporte a 

responsabilidade de organizar o trabalho 

dos condutores de modo a que estes 

possam gozar, pelo menos, um repouso 
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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. 

semanal superior a 45 horas, a título de 

compensação de um repouso semanal 

reduzido, no domicílio ou noutro local 

escolhido pelo condutor. 

Or. en 

 

Alteração  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 privado escolhido pelo 

condutor, em cada período de três semanas 

consecutivas. 

Or. en 

 

Alteração  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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) Ao artigo 7.º é aditado o seguinte 

terceiro parágrafo: 

 «8-C. O n.º 8-A do presente artigo não se 

aplica quando os períodos de repouso 
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semanal regular, os períodos de repouso 

semanal reduzido e quaisquer períodos de 

repousos semanal de duração superior a 

45 horas tomados como compensação por 

um repouso semanal reduzido anterior 

são gozados em locais devidamente 

equipados e certificados como cumprindo 

os requisitos estabelecidos pela Comissão 

por meio de atos delegados, na condição 

de que o veículo esteja imobilizado e 

disponha de instalações de dormida 

adequadas para cada condutor. 

 Para este efeito, os referidos atos 

delegados devem incluir as especificações 

a cumprir pelos locais certificados por 

forma a assegurar aos condutores as 

melhores condições de repouso, bem 

como a segurança dos seus veículos e 

mercadorias.»; 

Or. it 

 

Alteração  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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. Os períodos de repouso diário e os 

períodos de repouso semanal (tanto 

regulares como reduzidos) fora do local 

de afetação podem ser gozados no veículo, 

desde que este esteja equipado com 

instalações adequadas de dormida para 

cada condutor e não se encontre em 

andamento.» 

Or. en 
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Alteração  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

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. Os Estados-Membros devem 

apresentar um relatório anual à Comissão 

sobre a disponibilidade de instalações de 

repouso adequadas para os condutores e 

de instalações de estacionamento no seu 

território nacional, a partir da data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento. A Comissão deve, por meio 

de atos de execução, estabelecer uma 

norma comum para a apresentação de 

relatórios pelos Estados-Membros.» 

Or. en 

 

Alteração  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 8 – n.º 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-B) Ao artigo 7.º é aditado o seguinte 

terceiro parágrafo: 

 «9-A Em derrogação dos n.os 6, 7 e 8-B, 

o condutor que preste de forma ocasional 

serviços de transporte de passageiros deve 

gozar, em média, 45 horas de repouso por 

semana, calculadas ao longo de um 

período de referência de, no máximo, 13 

semanas. O condutor deve gozar de um 

período de repouso semanal de, pelo 



 

PE616.837v01-00 82/102 AM\1144455PT.docx 

PT 

menos, 24 horas, em cada semana. 

Sempre que se recorra à presente 

derrogação, dentro do período de 

referência de 13 semanas, o tempo de 

condução total do condutor não pode 

ultrapassar 160 horas em nenhum 

período de quatro semanas»; 

Or. en 

Justificação 

A flexibilidade proposta permitiria à empresa prestar um serviço coerente aos clientes, 

evitando, simultaneamente, a ocorrência de perturbações desnecessárias dos itinerários das 

empresas do setor do turismo. 

 

Alteração  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 9 – parágrafo 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. 

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

período de repouso semanal, 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. 

 

Alteração  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 6-A. O artigo 10.º, n.º 1, passa a ter a 

seguinte redação: 

1.  É proibido remunerar os condutores 

assalariados, mesmo sob a forma de 

concessão de prémios ou de suplementos 

de salário, em função das distâncias 

percorridas e/ou do volume das 

mercadorias transportadas, se essa 

remuneração for de natureza tal que 

comprometa a segurança rodoviária e/ou 

favoreça a violação do presente 

regulamento. 

"1. É proibido remunerar os condutores 

assalariados, mesmo sob a forma de 

concessão de prémios ou de suplementos 

de salário, em função das distâncias 

percorridas e/ou do volume das 

mercadorias transportadas. 

Or. en 

 

Alteração  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 6-A. O artigo 10.º, n.º 1, passa a ter a 
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seguinte redação: 

1.  É proibido remunerar os condutores 

assalariados, mesmo sob a forma de 

concessão de prémios ou de suplementos 

de salário, em função das distâncias 

percorridas e/ou do volume das 

mercadorias transportadas, se essa 

remuneração for de natureza tal que 

comprometa a segurança rodoviária e/ou 

favoreça a violação do presente 

regulamento. 

"1.  É proibido remunerar os condutores 

assalariados, mesmo sob a forma de 

concessão de prémios ou de suplementos 

de salário, em função da rapidez da 

entrega, das distâncias percorridas, e/ou do 

volume das mercadorias transportadas.»; 

Or. en 

 

Alteração  158 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 6-A. O artigo 10.º, n.º 1, passa a ter a 

seguinte redação: 

1. É proibido remunerar os condutores 

assalariados, mesmo sob a forma de 

concessão de prémios ou de suplementos 

de salário, em função das distâncias 

percorridas e/ou do volume das 

mercadorias transportadas, se essa 

remuneração for de natureza tal que 

comprometa a segurança rodoviária e/ou 

favoreça a violação do presente 

regulamento. 

"1. É proibido remunerar os condutores 

assalariados, mesmo sob a forma de 

concessão de prémios ou de suplementos 

de salário, em função das distâncias 

percorridas e/ou do volume das 

mercadorias transportadas.»; 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Alteração  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Alteração Alteração 

 6-A. O artigo 10.º, n.º 1, passa a ter a 

seguinte redação: 

“1.  É proibido remunerar os condutores 

assalariados, mesmo sob a forma de 

concessão de prémios ou de suplementos 

de salário, em função das distâncias 

percorridas e/ou do volume das 

mercadorias transportadas, se essa 

remuneração for de natureza tal que 

comprometa a segurança rodoviária e/ou 

favoreça a violação do presente 

regulamento. 

“1.  É proibido remunerar os condutores 

assalariados, mesmo sob a forma de 

concessão de prémios ou de suplementos 

de salário, em função das distâncias 

percorridas e/ou do volume das 

mercadorias transportadas.»; 

Or. it 

 

 

Alteração  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 10 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Ao artigo 10.º é aditado o seguinte 

número: 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

definir sanções proporcionadas e 

dissuasivas para as empresas que violem o 

n.º 1. 

Or. fr 

 

Alteração  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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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.»; 

«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. 

No entanto, o tempo diário de condução 

pode ser prolongado por duas horas, 

sempre que o período de condução seja 

imediatamente seguido de um período de 

descanso não inferior a 45 horas 

consecutivas. Esses prolongamentos do 

tempo diário de condução não devem 

exceder o limite da duração máxima dos 

períodos de condução acumulados. 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 

Justificação 

A proposta visa introduzir uma extensão limitada e claramente descrita do tempo diário de 

condução para os condutores de veículos de passageiros (turísticos) e de mercadorias, de 

molde a que possam chegar a um alojamento adequado, não ultrapassando o período 

máximo semanal permitido, nem o tempo de condução total acumulado aplicável em toda a 

UE. Tal permitiria aos condutores chegarem ao respetivo domicílio, ou, no caso dos 

transportes turísticos, levarem os turistas ao hotel. 
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Alteração  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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.»; 

«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 

 

Alteração  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

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, 

«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 
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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.»; 

ou a um parque de estacionamento onde o 

condutor possa descansar, tal como 

referido no artigo 8.º, n.º 8, 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. es 

Alteração  164 

Georgi Pirinski 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea (b-A) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) É inserido o seguinte n.º 2-A: 

 «2-A. Para efeitos do disposto no 

artigo 22.º, n.º 2, alínea c), a Comissão 

deve elaborar e adotar, através de um ato, 

critérios comuns para a avaliação dos 

riscos e um enquadramento de 

classificação aplicável a todas as 

empresas de transporte com sede num dos 

Estados-Membros.»; 

Or. en 

 

Alteração  165 

Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea c-A) (nova) 
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Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 22 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) É aditado o seguinte número: 

 «4-A. Para garantir que todas as normas 

da União para os trabalhadores móveis 

são aplicadas de uma forma justa, simples 

e eficaz, uma Autoridade Europeia do 

Trabalho será responsável pela inspeção e 

pela aplicação das normas. Essa 

autoridade deve prestar apoio operacional 

e jurídico aos Estados-Membros, aos 

parceiros sociais e aos trabalhadores, 

para assegurar o cumprimento da 

legislação social e realizar inspeções à 

escala da União. 

 A Autoridade Europeia do Trabalho é 

responsável pela monitorização e pelo 

acesso aos dados contidos nos registos 

eletrónicos nacionais.»; 

Or. en 

Justificação 

A aplicação da presente diretiva deverá ser assegurada pela nova Autoridade Europeia do 

Trabalho referida por Jean Claude Juncker no seu discurso sobre o Estado da União de 

2017, a qual se prevê que venha a ser instituída até ao final de 2018. 

 

Alteração  166 

Karima Delli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea c-B) (nova) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 22 – n.º 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-B) É aditado o seguinte número: 

 «4-B. Deve ser publicada uma lista da 

União das transportadoras rodoviárias de 

mercadorias que não satisfaçam os 
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requisitos jurídicos relevantes, de forma a 

assegurar a máxima transparência. Essa 

lista da União deve assentar em critérios 

comuns desenvolvidos a nível da União e 

revista anualmente pela Autoridade 

Europeia do Trabalho. As 

transportadoras rodoviárias de 

mercadorias constantes da lista da União 

devem ser proibidas de operar, proibição 

essa que deverá ser aplicável em todos os 

Estados-Membros. Em casos excecionais, 

os Estados-Membros podem adotar 

medidas unilaterais. Em situações de 

emergência, e quando confrontados com 

um problema de segurança imprevisto, os 

Estados-Membros devem poder, de 

imediato, emitir uma proibição de 

funcionamento no seu território.»; 

Or. en 

Justificação 

O setor da aviação possui uma lista negra mundial das companhias aéreas que não cumprem 

as normas de segurança. As empresas constantes desta lista estão proibidas de exercer as 

suas atividades enquanto dela fizerem parte. Dado que o cumprimento das regras do setor 

dos transportes rodoviários está estreitamente ligado à segurança rodoviária, deveria ser 

instituída uma lista análoga o mais rapidamente possível, a qual deverá ficar sob a alçada da 

Autoridade Europeia do Trabalho, cuja criação está em curso. 

 

Alteração  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea h-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) Ao n.º 2, n.º 2, é aditada a seguinte 

alínea: 

 “h-A) «Tacógrafo inteligente», um 

tacógrafo digital que utiliza um serviço de 

posicionamento baseado num sistema 

global de navegação por satélite (GNSS), 
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que determina a sua posição 

automaticamente, em conformidade com 

o presente Regulamento.» 

Or. it 

 

Alteração  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea h-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-A. Ao n.º 2, n.º 2, é aditada a seguinte 

alínea: 

 «h-B) «Portal GNSS no setor dos 

transportes rodoviários», uma plataforma 

em linha para recolher todos os dados dos 

tacógrafos inteligentes para efeitos do 

presente Regulamento»;  

Or. it 

 

Alteração  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) 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 

4. Assim que os veículos matriculados 

pela primeira vez sejam 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 
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equipados com um tacógrafo deste tipo. tacógrafo deste tipo. 

Or. fr 

 

Alteração  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) 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. No prazo de seis meses 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. 

Or. en 

 

Alteração  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) 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 

"4. Até 1 de janeiro de 2020, os 

veículos matriculados pela primeira vez 

serem obrigados a ter um tacógrafo nos 

termos dos artigos 8.º, 9.º e 10.º, os 
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operam num Estado-Membro diferente do 

Estado-Membro de registo devem ser 

equipados com um tacógrafo deste tipo. 

veículos que operam num Estado-Membro 

diferente do Estado-Membro de registo 

devem ser equipados com um tacógrafo 

deste tipo. 

Or. en 

 

Alteração  172 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) 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. No prazo de seis meses 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, todos os 

veículos que operam num Estado-Membro 

diferente do Estado-Membro de registo têm 

de ser equipados com um tacógrafo 

inteligente. 

Or. nl 

Alteração  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) 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 

"4. Seis meses depois de os veículos 

matriculados pela primeira vez serem 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Alteração  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) 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. Os veículos que efetuem operações 

de transporte rodoviário num Estado-

Membro que não seja o seu Estado-

Membro de registo devem ser equipados 

com um tacógrafo inteligente no prazo de 

quatro anos a contar da introdução da 

obrigação de dispor de um tacógrafo deste 

tipo. 

Or. fr 

Justificação 

Para melhorar a eficácia dos controlos, assegurar a aplicação adequada das normas sociais 

em vigor e garantir um elevado nível de proteção dos operadores de transportes rodoviários, 

cumpre acelerar a instalação de tacógrafos inteligentes em todos os veículos de transporte de 

mercadorias. 

Alteração  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto -1-B (novo) 
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Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 3 – n.º 4 

 

Alteração Texto em vigor 

 -1-B. 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. Dois 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. 

Or. it 

 

Alteração  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. É aditado o seguinte artigo: 

 «Artigo 9.º-A 

 1. Para além do intercâmbio de 

dados nos termos do artigo 9.º, as 

empresas de transportes devem zelar por 

que todos os dados referidos no artigo 4.º, 

n.º 3, e no artigo 8.º, n.º 1, sejam 

automaticamente transmitidos em tempo 

real através de canais de comunicação 

seguros do tacógrafo inteligente para o 

portal GNSS referido no artigo 33.º-A. 

 2. Os dados transmitidos devem ser 

armazenados e utilizados em 

conformidade com o artigo 33.º-A.» 

Or. it 
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Alteração  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 33-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 33.º-A 

 Portal GNSS no setor dos transportes 

rodoviários 

 1. Para facilitar o intercâmbio de 

informações e a cooperação entre as 

autoridades competentes dos Estados-

Membros que aplicam ou zelam pela 

aplicação dos atos jurídicos da União 

enumerados no artigo 7.º, n.º 1, a 

Comissão deve criar e manter um portal 

GNSS com dados sobre operações de 

transporte e atividades dos condutores 

transmitidos em conformidade com o 

artigo 9.º-A. A Comissão assegura a 

ligação deste portal com o sistema de 

mensagens TACHOnet a que se refere o 

artigo 31.º, o Sistema de Informação do 

Mercado Interno (IMI) estabelecido pelo 

Regulamento (UE) n.º 1024/2012 e os 

registos a que se refere o Regulamento 

(UE) n.º 1071/2009. 

 2. No prazo de 18 meses a contar da 

data de entrada em vigor do presente 

Regulamento, a Comissão fica habilitada 

a adotar atos delegados, em conformidade 

com o artigo 41.º-A, para completar o 

presente regulamento através da definição 

de regras e de especificações técnicas 

para o portal GNSS no setor dos 

transportes rodoviários, e as condições da 

respetiva utilização, garantindo o 

arquivamento dos dados transmitidos e 

sua consulta em tempo real por cada uma 

das autoridades de controlo responsáveis, 

a interoperabilidade do portal GNSS no 

setor dos transportes rodoviários com os 
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sistemas e registos a que se refere o n.º 1, 

bem como um sistema de análises de 

dados e notificação automática de 

eventuais violações do Regulamento (CE) 

n.º 561/2006, do Regulamento (UE) 

n.º 165/2014, da Diretiva 2002/15/CE, dos 

Regulamentos (CE) n.º 1071/2009 e (CE) 

n.º 1072/2009, da Diretiva 92/106/CEE e 

da Diretiva [relativa ao destacamento dos 

condutores].»;  

Or. it 

 

Alteração  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 34 – n.º 7 

 

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. 

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. 

 A partir da data da entrada em vigor dos 

artigos 8.º, 9.º e 10.º, que exigem que os 

tacógrafos instalados pela primeira vez 

em 15 de junho de 2019 ou após essa data 

sejam tacógrafos inteligentes, prevendo 

igualmente a possibilidade de uma 

inscrição automática de passagens de 
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fronteira, os condutores introduzem no 

tacógrafo digital o símbolo do país em que 

iniciarem e terminaram o dia de trabalho, 

bem como onde e quando o condutor 

atravessou uma fronteira no veículo, à 

chegada ao primeiro ponto de paragem 

planeado.»; 

Or. en 

Justificação 

Trata-se de evitar problemas de ordem prática, por exemplo, no setor do transporte de 

passageiros, em que os passageiros passarão a ter de esperar até que seja encontrado um 

local adequado e o código do país inserido. 

 

Alteração  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 34 – n.º 7 

 

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, bem 

como onde e quando o condutor atravessou 

uma fronteira no veículo, à chegada ao 

primeiro ponto de paragem planeado. 

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 
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Alteração  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 34 – n.º 7 

 

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, bem 

como onde e quando o condutor atravessou 

uma fronteira no veículo, à chegada ao 

primeiro parque de estacionamento 

disponível. 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. it 

 

Alteração  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 41-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 41.º-A 

 Exercício da delegação 

 1. O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 
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 2. O poder de adotar os atos 

delegados a que se refere o artigo 33.º-A, 

n.º 5, é conferido à Comissão por um 

prazo de cinco anos a partir de... [data de 

entrada em vigor do presente 

Regulamento]. A Comissão elabora um 

relatório relativo à delegação de poderes o 

mais tardar nove meses antes do final do 

período de cinco anos. A delegação de 

poderes é tacitamente prorrogada por 

prazos de igual duração, salvo se o 

Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 

se opuserem o mais tardar três meses 

antes do final de cada prazo.»; 

 3. A delegação de poderes referida no 

artigo 13.º-A, n.º 5, pode ser revogada em 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. A decisão de 

revogação produz efeitos a partir do dia 

seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia ou de uma 

data posterior nela especificada. A 

decisão de revogação não afeta os atos 

delegados já em vigor. 

 4. Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão consulta os peritos designados 

por cada Estado-Membro de acordo com 

os princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional «Legislar Melhor» de 

13 de abril de 2016. 

 5. Assim que adotar um ato delegado, 

a Comissão notifica, simultaneamente, o 

Parlamento Europeu e o Conselho do 

mesmo. 

 6. Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 33.º-A, n.º 5, só entram 

em vigor se não tiverem sido formuladas 

objeções pelo Parlamento ou pelo 

Conselho no prazo de dois meses a contar 

da notificação do ato ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem informado a 

Comissão de que não têm objeções a 

formular. O referido prazo pode ser 
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prorrogado por dois meses por iniciativa 

do Parlamento Europeu ou do Conselho. 

Or. it 

Alteração  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 36 – n.º 1 – alínea i) 

 

Texto em vigor Alteração 

 2-A. O artigo 36.º, n.º 1, alínea, i), 

passa a ter a seguinte redação: 

i) As folhas de registo do dia em 

curso e as utilizadas pelo condutor nos 28 

dias anteriores; 

«i) As folhas de registo do dia em 

curso e as utilizadas pelo condutor nos 56 

dias anteriores; 

Or. en 

 

Alteração  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 36 – n.º 1 – alínea iii) 

 

Texto em vigor Alteração 

 2-B. O artigo 36.º, n.º 1, alínea iii) 

passa a ter a seguinte redação: 

iii) Qualquer registo manual e 

impressão efetuados durante o dia em 

curso e nos 28 dias anteriores, tal como 

previsto no presente regulamento e no 

Regulamento (CE) n.º 561/2006. 

«iii) Qualquer registo manual e 

impressão efetuados durante o dia em 

curso e nos 56 dias anteriores, tal como 

previsto no presente regulamento e no 

Regulamento (CE) n.º 561/2006. 

Or. en 
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Alteração  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta de regulamento 

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

Regulamento (UE) n.º 165/2014 

Artigo 36 – n.º 2 – alínea ii) 

 

Texto em vigor Alteração 

 Artigo 2.º-C 

 O artigo 36.º, n.º 2, alínea ii) passa a ter a 

seguinte redação: 

ii) Qualquer registo manual e impressão 

efetuados durante o dia em curso e nos 28 

dias anteriores, nos termos do presente 

regulamento e no Regulamento (CE) n.o 

561/2006; 

Qualquer registo manual e impressão 

efetuados durante o dia em curso e nos 56 

dias anteriores, nos termos do presente 

regulamento e no Regulamento (CE) n.o 

561/2006; 

Or. en 

 

 


