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Alteração16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, em 
nome do Grupo S&D

Proposta de directiva – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Alteração 17
Emilie Turunen

Proposta de directiva – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
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to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Alteração 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Proposta de directiva – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão. 

Or. pt

Justificação

Os condutores independentes estão, desde Março de 2009, incluídos no âmbito de aplicação 
da Directiva 2002/15/EC. A proposta da Comissão vai em sentido contrário aos 
compromissos assumidos anteriormente e das posições do PE e do CESE1. Uma posição 
inaceitável na medida em perpetua a discriminação entre trabalhadores, propõe a aplicação 
de condições de trabalho mais desfavoráveis, por ex. no que se refere ao trabalho nocturno e 
levanta sérias preocupações quanto à saúde e segurança dos condutores, à segurança 
rodoviária em geral e aos correspondentes perigos para quem circula nas estradas.

Alteração 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, em nome do Grupo S&D 

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os trabalhadores móveis não 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 do 
Conselho, de 15 de Março de 2006, 
relativo à harmonização de determinadas 
disposições em matéria social no domínio 
dos transportes rodoviários1, serão 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

                                               
1 Resolução do PE P_TA (2008)0475, de 9 de Outubro de 2008, sobre a implementação da legislação social no 
domínio dos transportes rodoviários; e Opinião TEN/367 - CESE 619/2009
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presente directiva.
1 JO L 102 de 11.4.2006, p. 1.

Or. en

Justificação

O facto de alguns trabalhadores móveis não entrarem no âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) nº 561/2006, que regula o tempo de condução e os períodos de descanso, 
nem no âmbito de aplicação da Directiva relativa ao tempo de trabalho provoca, por um 
lado, uma distorção da concorrência e, por outro, a redução da segurança rodoviária.

Alteração 20
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Directiva 2002/15/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 
2002, relativa à organização do tempo de 
trabalho das pessoas que exercem 
actividades móveis de transporte 
rodoviário, estabelece requisitos mínimos 
no que respeita à organização do tempo de 
trabalho com o objectivo de melhorar a 
protecção da saúde e da segurança das 
pessoas que exercem actividades móveis de 
transporte rodoviário, reforçar a segurança 
rodoviária e harmonizar as condições de 
concorrência.

(2) A Directiva 2002/15/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 
2002, relativa à organização do tempo de 
trabalho das pessoas que exercem 
actividades móveis de transporte 
rodoviário, estabelece requisitos mínimos 
no que respeita à organização do tempo de 
trabalho com o objectivo de melhorar a 
protecção da saúde e da segurança das 
pessoas que exercem actividades móveis de 
transporte rodoviário, reforçar a segurança 
rodoviária e harmonizar as condições de 
concorrência. Esta directiva já prevê 
prescrições mínimas, não podendo a sua 
transposição resultar num menor nível de 
protecção dos trabalhadores ou numa 
menor observância das condições mais 
favoráveis em cada Estado-Membro 
consagradas na legislação laboral geral 
ou em convenções colectivas de trabalho.

Or. pt
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Alteração 21
Marian Harkin

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão e os Estados-Membros 
procederão ao intercâmbio de boas 
práticas para identificar e eliminar o falso 
trabalho independente;

Or. en

Alteração 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, em nome do Grupo S&D

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As diferenças de interpretação, 
aplicação e execução das disposições da 
Directiva 2002/15/CE por parte dos 
Estados-Membros e a incapacidade de 
cumprir as normas mínimas relativas ao 
tempo de trabalho por parte das empresas 
de transporte e dos condutores induziram 
uma distorção da concorrência e 
comprometeram a segurança e a saúde dos 
condutores.

(6) As diferenças de interpretação, 
aplicação e da insuficiente execução das 
disposições da Directiva 2002/15/CE por 
parte dos Estados-Membros e a 
incapacidade de cumprir as normas 
mínimas relativas ao tempo de trabalho por 
parte das empresas de transporte e dos 
condutores induziram uma distorção da 
concorrência e comprometeram a 
segurança e a saúde dos condutores.

Or. en

Justificação

Para conseguir uma concorrência mais leal, os Estados-Membros devem controlar melhor o 
respeito das disposições da Directiva 2002/15/CE.
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Alteração 23
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Há também que assinalar o 
aparecimento do fenómeno dos falsos 
condutores independentes que afecta 
duramente os esforços para assegurar a 
igualdade de condições no mercado de 
trabalho e que, além do mais, agrava o 
fenómeno do trabalho não declarado, 
uma vez que os empresários envolvidos 
não pagam a respectiva contribuição 
patronal. Há que tomar medidas 
apropriadas para combater este fenómeno 
a nível nacional e europeu, através da 
intensificação dos controlos e da 
aplicação de sanções aos empresários 
envolvidos neste tipo de situações.     

Or. el

Justificação

É importante combater activamente o fenómeno dos falsos condutores independentes uma vez 
que se trata de trabalho não declarado e afecta a receitas da segurança social.

Alteração 24
Licia Ronzulli

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em conformidade com o relatório da 
Comissão e a avaliação de impacto, os 
condutores independentes devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 
Directiva 2002/15/CE.

Suprimido

Or. it
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Justificação

Os condutores independentes devem ser cobertos pelas disposições da presente directiva 
relativa ao tempo de trabalho.

Alteração 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, em nome do Grupo 
S&D, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em conformidade com o relatório da 
Comissão e a avaliação de impacto, os 
condutores independentes devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 
Directiva 2002/15/CE.

(7) Em conformidade com o relatório da 
Comissão e a avaliação de impacto, os 
condutores independentes devem ser 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 2002/15/CE.

Or. en

Justificação

O Relatório de 2007 da Comissão (COM(2007)0266) defende a inclusão dos condutores 
independentes e expõe no capítulo 3.2. todos os motivos por que devem incluir-se os 
condutores independentes: existe uma relação evidente entre o cansaço resultante de horas 
de trabalho excessivas e o risco acrescido de acidentes de viação.

Alteração 26
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em conformidade com o relatório da 
Comissão e a avaliação de impacto, os 
condutores independentes devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 
Directiva 2002/15/CE.

(7) É igualmente do interesse geral que as 
regras em matéria de tempo de trabalho e 
de períodos de condução e de repouso se 
apliquem, de igual modo, a todos os 
condutores profissionais, incluindo os 
condutores independentes, por forma a 
garantir a segurança destes profissionais, 
bem como a segurança rodoviária.

Or. pt
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Alteração 27
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em conformidade com o relatório da 
Comissão e a avaliação de impacto, os 
condutores independentes devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 
Directiva 2002/15/CE.

(7) Tendo em conta que a Directiva 
2002/15/CE apenas é aplicável condutores 
independentes desde 23 de Março de 
2009, é prematuro avaliar definitivamente 
os efeitos da inclusão dos condutores 
independentes. Antes de os condutores 
independentes serem excluídos do âmbito 
de aplicação da directiva, a Comissão 
deve, por esse motivo, apresentar um 
relatório sobre a aplicação da directiva 
nos Estados-Membros. 

Or. de

Justificação

A fim de assegurar a segurança na estrada e a protecção dos condutores, os condutores 
independentes devem continuar a estar incluídos no âmbito de aplicação da Directiva 
2002/15/CE. Para a segurança rodoviária e os demais utentes da estrada, é irrelevante se é
um trabalhador independente ou assalariado cansado quem conduz o veículo. Os condutores 
independentes estão sujeitos às disposições da directiva apenas há um ano e, antes de se 
proceder a uma revisão da directiva, há que avaliar o impacto da inclusão.

Alteração 28
Martin Kastler

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em conformidade com o relatório da 
Comissão e a avaliação de impacto, os 
condutores independentes devem ser
excluídos do âmbito de aplicação da 
Directiva 2002/15/CE.

(7) Em conformidade com o relatório da 
Comissão e a avaliação de impacto, os 
empresários dos transportes independentes 
devem continuar excluídos do âmbito de 
aplicação da Directiva 2002/15/CE.
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Or. de

Justificação

A expressão “empresários dos transportes” indica que os condutores independentes são 
empresários e não “falsos” independentes. Até à data os empresários dos transportes 
independentes estão excluídos de restrições ao tempo de trabalho. A palavra “continuar”, 
por oposição a “ser”, deixa este aspecto bem claro.

Alteração 29
Martin Kastler

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os empresários independentes não 
estão actualmente, em nenhum sector, 
sujeitos a disposições relativas ao tempo 
de trabalho. A escolha livre e responsável 
do tempo de trabalho é uma das 
características centrais dos empresários 
independentes. Esta liberdade deve ser 
mantida em todos os sectores.

Or. de

Justificação

Importa definir, uma vez mais, claramente o que são empresários independentes. Estes 
constituem um importante elemento da economia europeia. O considerando evidencia que o 
Parlamento Europeu não tenciona cercear a sua liberdade empresarial.

Alteração 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, em nome do Grupo S&D

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É todavia conveniente que os 
Estados-Membros continuem a alertar os 
condutores independentes para os efeitos 
adversos na saúde e na segurança, bem 
como para os efeitos negativos na 

Suprimido
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segurança rodoviária, resultantes de 
tempos de trabalho excessivamente 
longos, períodos de repouso inadequados 
ou padrões de trabalho perturbadores.

Or. en

Justificação

Este considerando passa a ser supérfluo se os condutores independentes forem incluídos na 
Directiva.

Alteração 31
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É todavia conveniente que os 
Estados-Membros continuem a alertar os 
condutores independentes para os efeitos 
adversos na saúde e na segurança, bem 
como para os efeitos negativos na 
segurança rodoviária, resultantes de tempos 
de trabalho excessivamente longos, 
períodos de repouso inadequados ou 
padrões de trabalho perturbadores.

(8) É conveniente que os Estados-Membros 
continuem a alertar os condutores
independentes para os efeitos adversos na 
saúde e na segurança, bem como para os 
efeitos negativos na segurança rodoviária, 
resultantes de tempos de trabalho 
excessivamente longos, períodos de 
repouso inadequados ou padrões de 
trabalho perturbadores; do mesmo modo, é 
importante que os Estados-Membros 
desenvolvam esforços para combater o 
falso trabalho independente e para 
assegurar que não se recorra a formas de 
contratação precária quando se trata de 
trabalho permanente. 

Or. pt
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Alteração 32
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É todavia conveniente que os 
Estados-Membros continuem a alertar os
condutores independentes para os efeitos 
adversos na saúde e na segurança, bem 
como para os efeitos negativos na 
segurança rodoviária, resultantes de 
tempos de trabalho excessivamente 
longos, períodos de repouso inadequados 
ou padrões de trabalho perturbadores.

(8) Uma vez que os condutores 
independentes estão abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 3820/85, mas estão excluídos do 
âmbito de aplicação da Directiva 
93/104/CE, estes condutores devem 
continuar a ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da presente directiva.

Or. de

Justificação

A fim de assegurar a segurança na estrada e a protecção dos condutores, os condutores 
independentes devem continuar a estar incluídos no âmbito de aplicação da Directiva 
2002/15/CE. Para a segurança rodoviária e os demais utentes da estrada, é irrelevante se é 
um trabalhador independente ou assalariado cansado quem conduz o veículo. Os condutores 
independentes estão sujeitos às disposições da directiva apenas há um ano e, antes de se 
proceder a uma revisão da directiva, há que avaliar o impacto da inclusão.

Alteração 33
Martin Kastler

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É todavia conveniente que os 
Estados-Membros continuem a alertar os 
condutores independentes para os efeitos 
adversos na saúde e na segurança, bem 
como para os efeitos negativos na 
segurança rodoviária, resultantes de tempos 
de trabalho excessivamente longos, 
períodos de repouso inadequados ou 
padrões de trabalho perturbadores.

(8) É todavia conveniente que os 
Estados-Membros continuem a alertar os 
empresários dos transportes
independentes para os efeitos adversos na
saúde e na segurança, bem como para os 
efeitos negativos na segurança rodoviária, 
resultantes de tempos de trabalho 
excessivamente longos, períodos de 
repouso inadequados ou padrões de 
trabalho perturbadores.
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Or. de

Justificação

A palavra “empresários dos transportes” indica que os condutores independentes são 
empresários e não “falsos” independentes.

Alteração 34
Liisa Jaakonsaari

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É todavia conveniente que os 
Estados-Membros continuem a alertar os 
condutores independentes para os efeitos 
adversos na saúde e na segurança, bem 
como para os efeitos negativos na 
segurança rodoviária, resultantes de tempos 
de trabalho excessivamente longos, 
períodos de repouso inadequados ou 
padrões de trabalho perturbadores.

(8) É todavia conveniente que os 
Estados-Membros continuem a alertar os 
condutores independentes para os efeitos 
adversos na saúde e na segurança, bem 
como para os efeitos negativos na 
segurança rodoviária, resultantes de tempos 
de trabalho excessivamente longos, 
períodos de repouso inadequados ou 
padrões de trabalho perturbadores. Se os 
tempos de condução e os períodos de 
repouso na acepção do Regulamento (CE) 
n.º 561/2006 forem transgredidos de tal 
forma que haja motivos para crer que 
outros padrões de trabalho do condutor 
independente poderão ter também 
consequências nefastas para a segurança 
rodoviária, os Estados-Membros deverão 
tomar as medidas adequadas para 
analisar esses padrões de trabalho e, se 
necessário, impor ao condutor em causa 
as sanções previstas pela sua legislação 
nacional.

Or. en

Justificação

Uma violação grave dos tempos de condução e dos períodos de repouso pode indicar que um 
condutor independente segue outros padrões de trabalho com consequências nefastas para a 
segurança rodoviária. Na maioria dos Estados-Membros a condução em estado de fadiga é 
punível por lei. Portanto, se os tempos de condução e os períodos de repouso forem 
transgredidos de tal forma que haja motivos para crer que outros padrões de trabalho do 
condutor independente poderão ter consequências nefastas para a segurança rodoviária, a 
situação deve ser investigada e sancionada.
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Alteração 35
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Para aumentar a segurança 
rodoviária e ter em conta as modificações 
observadas na estrutura do transporte 
rodoviário, seria conveniente considerar a 
possibilidade de estender o âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) n.° 
561/2006 de modo a cobrir também, se 
uma avaliação de impacto o  justificar,  os 
condutores de veículos de menos de 3,5 
toneladas, por exemplo entre 2,8t e 3,5t.

Or. en

Alteração 36
Liisa Jaakonsaari

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Dado que a carga e descarga são 
uma parte do tempo de trabalho condutor 
que pode causar fadiga, devia 
considerar-se a oportunidade de 
classificar essas actividades como tempo 
de condução. Para este fim, seria de 
encorajar a Comissão, no interesse da 
aplicação da directiva, a estudar a 
possibilidade de registar automaticamente 
a duração dessas operações por meio de 
um tacógrafo digital. 

Or. en
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Justificação

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Alteração 37
Veronica Lope Fontagné

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A fim de melhorar a segurança 
rodoviária, há que examinar a 
possibilidade de modificar o Regulamento 
(CE) n.º 561/2006 para flexibilizar os 
períodos de descanso permitindo que os 
condutores de transportes de mercadorias, 
sem exceder o limite bissemanal de 90 
horas de condução e gozando dos 
descansos diários e semanais 
correspondentes, possam realizar até 12 
períodos de condução diários sem ter a 
obrigação gozar um descanso semanal 
durante esse período.

Or. es

Justificação

Com esta medida pretende-se garantir aos condutores de transporte internacional de 
mercadorias empregados em empresas de países periféricos da União o gozo do descanso 
semanal em sua casa. A possibilidade de realizar até 12 períodos de condução diários, sem 
exceder as 90 horas bissemanais e respeitando escrupulosamente o regime de descanso 
diário, mas que permita ao condutor de transporte internacional de mercadorias (como é o 
caso para os viajantes) gozar o seu descanso semanal em casa com os seus familiares, 
facilitaria a conciliação da vida profissional e familiar destes trabalhadores, evitando o 
stress, melhorando assim a segurança rodoviária.
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Alteração 38
Csaba Sógor

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Todos os condutores, trabalhadores 
móveis e condutores independentes são 
cobertos pelo Regulamento (CE) n.º 
561/2006 relativo à harmonização de 
determinadas disposições em matéria 
social no domínio dos transportes 
rodoviários. É do interesse geral que as 
regras sobre tempo de condução e 
períodos de repouso de todos os 
condutores sejam devidamente aplicadas e 
que a sua aplicação seja objecto de um 
controlo eficaz.

Or. hu

Alteração 39
Thomas Mann

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O alargamento do âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
561/2006 aos veículos com peso inferior a 
3,5t é diametralmente contrário ao 
objectivo da União Europeia de reduzir 
sistematicamente a burocracia. Na União 
Europeia, não se prevê o alargamento do 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 561/2006 aos veículos com peso 
inferior a 3,5t. 

Or. de

Justificação

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
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Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Alteração 40
Csaba Sógor

Proposta de directiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Para aumentar a segurança 
rodoviária e ter em conta as modificações 
observadas na estrutura do transporte 
rodoviário, seria conveniente considerar a 
possibilidade de estender o âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) n.° 
561/2006 de modo a cobrir os condutores 
de veículos de menos de 3,5 toneladas.

Or. hu

Alteração 41
Thomas Mann

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A eficiência e a eficácia da legislação 
comunitária dependem da sua 
implementação por todos os 
Estados-Membros, da sua aplicação 
uniforme a todos os intervenientes e do seu 
controlo periódico e eficaz.

(10) A eficiência e a eficácia da legislação 
da União Europeia dependem da sua 
adequada implementação por todos os 
Estados-Membros, da sua aplicação 
uniforme a todos os intervenientes e do seu 
controlo periódico e eficaz, assim como da 
aplicação de sanções em caso de 
infracção, de acordo com as práticas dos 
diversos Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Por razões de subsidiariedade, as sanções já existentes nos Estados-Membros da UE para as 
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infracções às disposições relativas ao tempo de trabalho não devem ser substituídas por 
mecanismos da UE. As infracções devem ser punidas de acordo com as práticas nacionais.

Alteração 42
Marian Harkin

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A eficiência e a eficácia da legislação 
comunitária dependem da sua 
implementação por todos os 
Estados-Membros, da sua aplicação 
uniforme a todos os intervenientes e do seu 
controlo periódico e eficaz.

(10) A eficiência e a eficácia da legislação 
comunitária dependem da sua adequada
implementação por todos os 
Estados-Membros, da sua aplicação 
uniforme a todos os intervenientes e do seu 
controlo periódico e eficaz, assim como da 
aplicação de sanções em caso de 
infracção.

Or. en

Alteração 43
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A eficiência e a eficácia da legislação 
comunitária dependem da sua 
implementação por todos os 
Estados-Membros, da sua aplicação 
uniforme a todos os intervenientes e do seu 
controlo periódico e eficaz.

(10) A eficiência e a eficácia da legislação 
comunitária dependem da sua 
implementação por todos os 
Estados-Membros, da sua avaliação e 
aplicação uniforme a todos os 
intervenientes e do seu controlo periódico e 
eficaz.

Or. el

Justificação

A avaliação é uma parte extremamente importante uma vez que informa sobre a necessidade, 
ou não, de futuras correcções.
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Alteração 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O controlo da aplicação é uma tarefa 
complexa que envolve inúmeros 
intervenientes, pelo que exige cooperação 
entre os Estados-Membros e a Comissão, 
bem como entre os próprios 
Estados-Membros.

(11) O controlo da aplicação é uma tarefa 
complexa que envolve inúmeros 
intervenientes, pelo que exige o 
fornecimento de informações em tempo 
útil, uma coordenação e cooperação entre 
os Estados-Membros e a Comissão, bem 
como entre os próprios Estados-Membros.

Or. bg

Alteração 45
Marian Harkin

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O controlo da aplicação é uma tarefa 
complexa que envolve inúmeros 
intervenientes, pelo que exige cooperação 
entre os Estados-Membros e a Comissão, 
bem como entre os próprios 
Estados-Membros.

(11) O controlo da aplicação é uma tarefa 
complexa que envolve inúmeros 
intervenientes, pelo que exige cooperação 
entre os Estados-Membros e a Comissão, 
bem como entre os próprios 
Estados-Membros. O contributo dos 
parceiros sociais para o controlo da 
aplicação e execução deve ser tido em 
conta.

Or. en

Alteração 46
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros deverão 
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assegurar a participação activa e efectiva 
dos parceiros sociais, tanto no 
acompanhamento da conformidade com a 
Directiva 2002/15/CE como no processo 
de avaliação dos seus resultados assim 
como no processo de informação.

Or. el

Justificação

A participação dos parceiros sociais é fundamental a todos os níveis. Estes terão que 
participar no acompanhamento da aplicação da Directiva e na sua conformidade, na 
avaliação assim como na informação através dos canais de informação e comunicação de 
que dispõem. Deste modo, os órgãos competentes terão uma informação mais global e 
completa sobre os progressos da directiva e as suas repercussões. 

Alteração 47
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É por conseguinte conveniente 
modernizar a Directiva 2002/15/CE, a fim 
de obviar a deficiências de implementação, 
aplicação e execução das regras, 
clarificando o seu âmbito de aplicação, 
reforçando a cooperação administrativa 
entre os Estados-Membros e promovendo o 
intercâmbio de informações e de boas 
práticas.

(12) É por conseguinte conveniente 
modernizar a Directiva 2002/15/CE, a fim 
de obviar eficazmente a deficiências de 
implementação, aplicação e execução das 
regras, clarificando o seu âmbito de 
aplicação, reforçando efectivamente a 
cooperação administrativa entre os 
Estados-Membros com vista a minimizar 
os encargos administrativos inúteis e 
promovendo o intercâmbio de informações 
e das melhores práticas.

Or. el

Justificação

Os controlos têm que ser eficazes e, paralelamente, é necessário reduzir as burocracias 
inúteis. Os Estados-Membros têm que cooperar da melhor forma para assegurar a aplicação 
bem sucedida da Directiva e a plena conformidade.
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Alteração 48
Marian Harkin

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É por conseguinte conveniente 
modernizar a Directiva 2002/15/CE, a fim 
de obviar a deficiências de implementação, 
aplicação e execução das regras,
clarificando o seu âmbito de aplicação, 
reforçando a cooperação administrativa 
entre os Estados-Membros e promovendo o 
intercâmbio de informações e de boas
práticas.

(12) É por conseguinte conveniente 
modernizar a Directiva 2002/15/CE, a fim 
de obviar a deficiências de implementação, 
aplicação e execução das regras, 
clarificando o seu âmbito de aplicação, 
reforçando a cooperação administrativa 
entre os Estados-Membros e promovendo o 
intercâmbio de informações e de melhores 
práticas.

Or. en

Alteração 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de melhorar o intercâmbio 
de dados, deve ser desenvolvido um 
sistema europeu de intercâmbio de 
informação. Um tal sistema poderá 
conduzir a que, no futuro, o tempo de 
trabalho possa ser igualmente objecto de 
controlos nas estradas noutro 
Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta de directiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No intuito de melhorar a 
segurança rodoviária, convém examinar 
se a legislação social, nomeadamente o 
Regulamento (CE) n.º 561/2006, deve ser 
aplicada a todas as situações de 
transporte rodoviário, em especial aos 
veículos de menos de 3,5 toneladas 
utilizados para fins profissionais.

Or. en

Justificação

No intuito de melhorar a segurança, os veículos de menos de 3,5 toneladas devem igualmente 
ser incluídos no âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.º 561/200 relativo aos tempos 
de condução, pausas e períodos de repouso e, de preferência, no da Directiva 2002/15/CE.

Alteração 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Proposta de directiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) A fim de evitar a imposição de 
encargos administrativos desnecessários 
aos condutores independentes, parece 
oportuno limitar a obrigatoriedade de 
estes se registarem nos registos efectuados 
com taquígrafos.

Or. en
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Alteração 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão deve ter competência 
para adoptar actos delegados, nos termos 
do artigo 290.º do Tratado, no que se 
refere à frequência e às modalidades do 
acompanhamento e dos controlos do 
tempo de trabalho.

Or. en

Alteração 53
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto -1 (novo) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

(-1) O artigo 1.º é alterado do seguinte 
modo:
O objecto da presente directiva é 
estabelecer prescrições mínimas relativas 
à organização do tempo de trabalho, 
tendo em vista aumentar a protecção da 
segurança e da saúde dos profissionais 
que exercem actividades móveis de 
transporte rodoviário - sem prejuízo das 
suas remunerações salariais, 
designadamente dos períodos de pausa, 
repouso ou permanência - assim como da 
segurança rodoviária, com a consequente 
aproximação das condições de 
concorrência.

Or. pt
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Alteração 54
Marian Harkin

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1 – subponto a
Directiva 2002/15/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis, na acepção da alínea 
d) do artigo 3.º, ao serviço de empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
participam em actividades de transporte 
rodoviário abrangidas pelo Regulamento 
(CE) n.º 561/2006 ou, quando aplicável, 
pelo Acordo AETR. A presente directiva 
aplica-se igualmente aos trabalhadores 
móveis, na acepção do segundo parágrafo 
da alínea d) do artigo 3.º.

1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis ao serviço de 
empresas estabelecidas num Estado-
Membro e que participam em actividades 
de transporte rodoviário abrangidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 ou, 
quando aplicável, pelo Acordo AETR.

Or. en

Alteração 55
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. «1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis, na acepção da 
alínea d) do artigo 3.º, ao serviço de 
empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e que participam em 
actividades de transporte rodoviário 
abrangidas pelo Regulamento (CE) n.º 
561/2006 ou, quando aplicável, pelo 
Acordo AETR.

1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis ao serviço de 
empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e que participam em 
actividades de transporte rodoviário 
abrangidas pelo Regulamento (CE) n.° 
561/2006 ou, quando aplicável, pelo 
Acordo AETR.

A presente directiva aplica-se igualmente 
aos trabalhadores móveis, na acepção do 
segundo parágrafo da alínea d) do artigo 

A presente directiva aplica-se igualmente 
aos condutores independentes, na acepção 
da alínea e) do artigo 3.º. O mais tardar 
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3.º. três anos após a data de 23 de Março de 
2009, a Comissão apresentará um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Nele se analisarão as 
consequências da inclusão dos condutores 
independentes no âmbito de aplicação da 
directiva no que respeita à segurança 
rodoviária, condições de concorrência, 
estrutura da profissão e aspectos sociais. 
As circunstâncias relativas à estrutura da 
indústria de transportes e ao quadro 
profissional de trabalho nos transportes 
rodoviários em cada Estado-Membro 
serão tidas em conta. Com base nesse 
relatório, a Comissão apresentará uma 
proposta que poderá ter por objectivo, 
consoante o que for conveniente: 
- estabelecer regras para a inclusão dos 
condutores independentes no âmbito de 
aplicação da directiva, no caso de certos 
condutores independentes que não 
participem em actividades de transporte 
rodoviário noutros Estados-Membros e 
que estejam sujeitos a restrições locais por 
razões objectivas, como localização 
periférica, grandes distâncias internas ou 
um ambiente concorrencial específico; ou
- não incluir os condutores independentes 
no âmbito de aplicação da directiva.

Or. de
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Justificação

A fim de assegurar a segurança na estrada e a protecção dos condutores, os condutores 
independentes devem continuar a estar incluídos no âmbito de aplicação da Directiva 
2002/15/CE. Para a segurança rodoviária e os demais utentes da estrada, é irrelevante se é 
um trabalhador independente ou assalariado cansado quem conduz o veículo. O 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 não é suficiente: regulamenta o tempo máximo de condução, 
as pausas e períodos de descanso mínimos, mas não períodos de trabalho máximos. 
Regulamentar apenas os “ falsos condutores independentes” implica constantemente o 
problema de estabelecer uma distinção entre “ verdadeiros” e “falsos” condutores 
independentes e abre possibilidades de contornar a lei.

Alteração 56
Liisa Jaakonsaari

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis, na acepção da alínea 
d) do artigo 3.º, ao serviço de empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
participam em actividades de transporte 
rodoviário abrangidas pelo Regulamento 
(CE) n.º 561/2006 ou, quando aplicável, 
pelo Acordo AETR.

1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis, na acepção da alínea 
d) do artigo 3.º, ao serviço de empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
participam em actividades de transporte 
rodoviário abrangidas pelo Regulamento 
(CE) n.º 561/2006 ou, quando aplicável, 
pelo Acordo AETR.

A presente directiva aplica-se igualmente 
aos trabalhadores móveis, na acepção do 
segundo parágrafo da alínea d) do artigo 
3.º.

A presente directiva aplica-se igualmente 
aos trabalhadores móveis, na acepção do 
segundo parágrafo da alínea d) do artigo 
3.º.
Para efeitos da presente Directiva 
entende-se por trabalhador móvel na 
acepção do artigo 3.º, alínea d) qualquer 
pessoa que realize actividades móveis de 
transporte por estrada, salvo quando essa 
pessoa prove que nenhum dos indicadores 
mencionados no artigo 3.º, alínea d), 
segundo parágrafo, pontos i, ii, iii, iv e v 
se aplica à sua situação pessoal.

Or. en
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Alteração 57
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis, na acepção da 
alínea d) do artigo 3.º, ao serviço de 
empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e que participam em 
actividades de transporte rodoviário 
abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 561/2006 ou, quando aplicável, pelo 
Acordo AETR.

1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis ao serviço de 
empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e que participam em 
actividades de transporte rodoviário 
abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 561/2006 ou, quando aplicável, pelo 
Acordo AETR.

A presente directiva aplica-se igualmente 
aos trabalhadores móveis, na acepção do 
segundo parágrafo da alínea d) do artigo 
3.º.

A presente directiva aplica-se igualmente 
aos condutores independentes.

Or. pt

Alteração 58
Licia Ronzulli

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis, na acepção da alínea 
d) do artigo 3.º, ao serviço de empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
participam em actividades de transporte 
rodoviário abrangidas pelo Regulamento 
(CE) n.º 561/2006 ou, quando aplicável, 
pelo Acordo AETR.

«1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis, na acepção da alínea 
d) do artigo 3.º, ao serviço de empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
participam em actividades de transporte 
rodoviário abrangidas pelo Regulamento 
(CE) n.º 561/2006 ou, quando aplicável, 
pelo Acordo AETR. A presente Directiva 
aplica-se igualmente aos condutores 
independentes, na acepção da alínea e) do 
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artigo 3.º da presente Directiva.

A presente directiva aplica-se igualmente 
aos trabalhadores móveis, na acepção do 
segundo parágrafo da alínea d) do artigo 
3.º.

A presente directiva aplica-se igualmente 
aos trabalhadores móveis, na acepção do 
segundo parágrafo da alínea d) do artigo 
3.º.

Or. it

Justificação

As disposições em matéria de tempo de trabalho devem aplicar-se a todos quantos efectuam 
operações móveis de transporte rodoviário, quer sejam trabalhadores por conta de outrem 
quer sejam trabalhadores independentes.

Alteração 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, em nome do Grupo S&D, 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis, na acepção da alínea 
d) do artigo 3.º, ao serviço de empresas 
estabelecidas num Estado-Membro e que 
participam em actividades de transporte 
rodoviário abrangidas pelo Regulamento 
(CE) n.º 561/2006 ou, quando aplicável, 
pelo Acordo AETR.

1. A presente directiva aplica-se aos 
trabalhadores móveis ao serviço de 
empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e que participam em 
actividades de transporte rodoviário 
abrangidas pelo Regulamento (CE) 
n.º 561/2006 ou, quando aplicável, pelo 
Acordo AETR.

A presente directiva aplica-se igualmente 
aos trabalhadores móveis, na acepção do 
segundo parágrafo da alínea d) do artigo 
3.º.

A presente directiva aplica-se aos 
condutores independentes a partir de 23 de 
Março de 2009.

Or. en

Justificação

O Relatório de 2007 da Comissão (COM(2007)0266) defende a inclusão dos condutores 
independentes e expõe no capítulo 3.2. todos os motivos por que devem incluir-se os 
condutores independentes: existe uma relação evidente entre o cansaço resultante de horas 
de trabalho excessivas e o risco acrescido de acidentes de viação.
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Alteração 60
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente directiva não é aplicável 
aos trabalhadores independentes.

Or. de

Justificação

Os trabalhadores independentes trabalham por sua conta e risco e têm a liberdade de 
organizar a sua actividade e tempo de trabalho. Uma regulamentação excessiva põe, em 
princípio, em causa este modelo de trabalho. A fim de assegurar a segurança na estrada, a 
UE adoptou já disposições relativas aos períodos de condução e repouso que vigoram a nível 
europeu (Regulamento (CE) n.º 561/2006) e que prevêem para todos os condutores -
independentes ou assalariados – regras rigorosas em termos de tempo de trabalho.   

Alteração 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, em nome do Grupo S&D, 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Directiva 2002/15/CE
N.ºs 2 e 3 do artigo 2

Texto da Comissão Alteração

b) Nos n.º s 2 e 3, a remissão para a 
"Directiva 93/104/CE" é substituída pela 
remissão para a "Directiva 2003/88/CE".

Suprimido

Or. en

Justificação

O Relatório de 2007 da Comissão (COM(2007)0266) defende a inclusão dos condutores 
independentes e expõe no capítulo 3.2. todos os motivos por que devem incluir-se os 
condutores independentes: existe uma relação evidente entre o cansaço resultante de horas 
de trabalho excessivas e o risco acrescido de acidentes de viação.



PE431.178v02-00 30/65 AM\805249PT.doc

PT

Alteração 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, em nome do Grupo S&D, 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

c) No n.º 4, a remissão para o 
"Regulamento (CEE) n.º 3820/85" é 
substituída pela remissão para o 
"Regulamento (CE) n.º 561/2006".

Suprimido

Or. en

Justificação

O Relatório de 2007 da Comissão (COM(2007)0266) defende a inclusão dos condutores 
independentes e expõe no capítulo 3.2. todos os motivos por que devem incluir-se os 
condutores independentes: existe uma relação evidente entre o cansaço resultante de horas 
de trabalho excessivas e o risco acrescido de acidentes de viação.

Alteração 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – alínea a) - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a) No ponto 2 da alínea a), é suprimido o 
primeiro período. 

Suprimido

Or. en

Justificação

É importante restabelecer o texto original e aplicar a mesma definição de tempo de trabalho 
aos condutores independentes, com a excepção do trabalho administrativo, cujo controlo é 
difícil.
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Alteração 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – alínea a) - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a) No ponto 2 da alínea a), é suprimido o 
primeiro período.

a) O primeiro parágrafo da alínea a) do 
ponto 2 passa a ter a seguinte redacção: "2. 
No caso dos condutores independentes, é 
aplicável a mesma definição de período 
compreendido entre o começo e o fim do 
trabalho, incluindo um período fixo de 
tempo de trabalho calculado globalmente 
para os pontos iv e v, durante o qual o 
trabalhador independente se encontre no 
posto de trabalho, à disposição do cliente 
e no exercício das suas funções ou 
actividades, excepto se se tratar de 
trabalho administrativo geral não 
directamente ligado à operação específica 
de transporte em curso."

Or. en

Justificação

A fim de reduzir os encargos administrativos suportados pelos condutores independentes, 
estes devem poder calcular um período fixo de tempo de trabalho para as actividades 
referidas nos pontos iv) e v). O tempo de trabalho referido no ponto iii), assistência aos 
passageiros que entrem ou saiam do veículo, pode ser registado pelo taquígrafo digital, não 
devendo, por conseguinte, ser incluído no período fixo de tempo de trabalho.

Alteração 65
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – alínea a) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

a) Na alínea a), ponto 2, o primeiro 
parágrafo é suprimido

a) É aditado o seguinte parágrafo no final 
da alínea b):
"Este período deve ser considerado para 
efeitos salariais."

Or. pt

Alteração 66
Licia Ronzulli 

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a) Na alínea a), ponto 2, o primeiro 
parágrafo é suprimido.

a) Na alínea a), ponto 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redacção: 
"No caso dos condutores independentes, é 
aplicável a mesma definição ao período 
compreendido entre o início e o fim do 
trabalho, incluindo um período fixo de 
tempo de trabalho calculado globalmente 
para as operações referidas no ponto 1 
alíneas iii), iv) e v) do presente artigo, 
durante o qual o condutor independente 
se encontre no posto de trabalho, à 
disposição do cliente e no exercício das 
suas funções ou actividades, excepto se se 
tratar de trabalho administrativo geral 
não directamente ligado à operação 
específica de transporte em curso".

Or. it

Justificação

A fim de reduzir os encargos administrativos suportados pelos condutores independentes, 
estes devem poder calcular um período fixo de tempo de trabalho para as actividades 
referidas nos pontos iii) iv) e v).
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Alteração 67
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(a) Na alínea a), ponto 2, o primeiro 
parágrafo é suprimido.

Suprimido

Or. de

Justificação

A fim de assegurar a segurança na estrada e a protecção dos condutores, os condutores 
independentes devem continuar a estar incluídos no âmbito de aplicação da Directiva 
2002/15/CE. Para a segurança rodoviária e os demais utentes da estrada, é irrelevante se é 
um trabalhador independente ou assalariado cansado quem conduz o veículo. O 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 não é suficiente: regulamenta o tempo máximo de condução, 
as pausas e períodos de descanso mínimos, mas não períodos de trabalho máximos. 
Regulamentar apenas os “ falsos condutores independentes” implica constantemente o 
problema de estabelecer uma distinção entre “ verdadeiros” e “falsos” condutores 
independentes e abre possibilidades de contornar a lei.

Alteração 68
Marian Harkin 

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – alínea a) - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) "Empresa utilizadora", a pessoa 
singular ou colectiva que emprega um 
condutor sob a sua autoridade e direcção;

Or. en
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Alteração 69
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o seguinte parágrafo à 
alínea d):

Suprimido

«Por trabalhador móvel entende-se 
igualmente qualquer pessoa que não 
esteja vinculada a um empregador por 
contrato de trabalho ou por qualquer 
outro tipo de relação hierárquica de 
trabalho, mas que:

i. não tem liberdade para organizar as 
actividades laborais respectivas;
ii. cujo rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos;
iii. que não tem liberdade para, 
individualmente ou em cooperação com 
condutores independentes, estabelecer 
relações comerciais com vários clientes."

Or. de

Justificação

A fim de assegurar a segurança na estrada e a protecção dos condutores, os condutores 
independentes devem continuar a estar incluídos no âmbito de aplicação da Directiva 
2002/15/CE. Para a segurança rodoviária e os demais utentes da estrada, é irrelevante se é 
um trabalhador independente ou assalariado cansado quem conduz o veículo. O 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 não é suficiente: regulamenta o tempo máximo de condução, 
as pausas e períodos de descanso mínimos, mas não períodos de trabalho máximos. 
Regulamentar apenas os “ falsos condutores independentes” implica constantemente o 
problema de estabelecer uma distinção entre “ verdadeiros” e “falsos” condutores 
independentes e abre possibilidades de contornar a lei.
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Alteração 70
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.° 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o seguinte parágrafo à alínea 
d):

b) A alínea h) passa a ter a seguinte 
redacção:

«Por trabalhador móvel entende-se 
igualmente qualquer pessoa que não 
esteja vinculada a um empregador por 
contrato de trabalho ou por qualquer 
outro tipo de relação hierárquica de 
trabalho, mas que:

«h) "Período nocturno", um período [...] 
definido na legislação nacional, entre as 
20h00 e as 7h00;»

i não tem liberdade para organizar as 
actividades laborais respectivas;
ii cujo rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos;
iii que não tem liberdade para, 
individualmente ou em cooperação com 
condutores independentes, estabelecer 
relações comerciais com vários clientes.»

Or. pt

Alteração 71
Veronica Lope Fontagné

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o seguinte parágrafo à alínea 
d):

b) É aditado o seguinte parágrafo à alínea
d):

«Por trabalhador móvel entende-se 
igualmente qualquer pessoa que não esteja 
vinculada a um empregador por contrato de 

«Por trabalhador móvel entende-se 
igualmente qualquer pessoa que, se bem 
que formalmente não esteja vinculada a 
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trabalho ou por qualquer outro tipo de 
relação hierárquica de trabalho, mas que:

um empregador por contrato de trabalho ou 
por qualquer outro tipo de relação 
hierárquica de trabalho, tenha de facto 
uma relação de emprego com um 
empresário tal como definida na 
legislação dos Estados-Membros."

i) não tem liberdade para organizar as 
actividades laborais respectivas;
ii) cujo rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos;
iii) que não tem liberdade para, 
individualmente ou em cooperação com 
condutores independentes, estabelecer 
relações comerciais com vários clientes.»

Or. es

Justificação

Partilhando da opinião segundo a qual o trabalho nocturno exija, pelo menos, a realização 
de duas horas de trabalho em período nocturno, a alteração proposta pela Comissão é 
confusa e pode causar dificuldades de interpretação e de aplicação uma vez que utiliza um 
termo "de noite" sem o definir. A definição de trabalho nocturno em vez de "de noite" deveria 
fazer referência, ao "período nocturno" tal como está definido na actual alínea h) do artigo 
3.º da Directiva, que não é objecto da proposta de alteração.

Alteração 72
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o seguinte parágrafo à alínea 
d):

b) É aditado o seguinte parágrafo à alínea 
d):

«Por trabalhador móvel entende-se 
igualmente qualquer pessoa que não esteja 
vinculada a um empregador por contrato de 
trabalho ou por qualquer outro tipo de 
relação hierárquica de trabalho, mas que:

«Por trabalhador móvel entende-se 
igualmente qualquer pessoa que não esteja 
vinculada a um empregador por contrato de 
trabalho ou por qualquer outro tipo de 
relação hierárquica de trabalho, mas que:

i) não tem liberdade para organizar as i) não tem liberdade para organizar as 
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actividades laborais respectivas; actividades laborais respectivas e/ou;

ii) cujo rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos;

ii) cujo rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos e/ou;

iii) que não tem liberdade para, 
individualmente ou em cooperação com 
condutores independentes, estabelecer 
relações comerciais com vários clientes.»

iii) que não tem liberdade para, 
individualmente ou em cooperação com 
condutores independentes, estabelecer 
relações comerciais com vários clientes.»

Or. el

Justificação

Deste modo todas as hipóteses ficam cobertas pela definição e a questão dos falsos 
trabalhadores independentes fica coberta de uma forma mais completa.

Alteração 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

"Por "trabalhador móvel" entende-se 
igualmente qualquer pessoa considerada 
[trabalhador móvel] que não esteja 
vinculada a um empregador por contrato de 
trabalho ou por qualquer outro tipo de 
relação hierárquica de trabalho, mas que: 

"Por "trabalhador móvel" entende-se 
igualmente qualquer pessoa que não esteja 
vinculada a um empregador por contrato de 
trabalho ou por qualquer outro tipo de 
relação hierárquica de trabalho, mas que 
satisfaz uma das condições seguintes:

i. não tem liberdade para organizar as 
actividades laborais respectivas;

i. está subordinada a uma empresa 
utilizadora: não tem liberdade para 
organizar o seu local nem os seus horários 
de trabalho e actividades laborais 
respectivas ou deve acatar as ordens e 
instruções de um terceiro na execução do 
seu trabalho;

ii. cujo rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos;

ii. o seu rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos, e ela 
depende económica, financeira e 
socialmente do trabalho realizado por e 
para uma empresa que pertence a um 
terceiro; recebe o seguinte: remuneração 
periódica e essa remuneração é a única 
ou principal fonte de receitas do 
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trabalhador; pagamento em espécie, como 
alimentação, alojamento ou transporte, 
ou reconhecimento de direitos como 
descanso semanal e férias anuais; 
pagamento por parte do terceiro que 
solicita o trabalho das deslocações 
efectuadas pelo trabalhador para realizar o 
seu trabalho;

iii. que não tem liberdade para, 
individualmente ou em cooperação com 
condutores independentes, estabelecer 
relações comerciais com vários clientes.»

iii. que não tem liberdade para, 
individualmente ou em cooperação com 
condutores independentes, estabelecer 
relações comerciais com vários clientes;
iii-A. o seu trabalho é muito semelhante 
aos trabalhos realizados anteriormente 
para o mesmo empresário;
iii-B. o seu trabalho requer o 
fornecimento de ferramentas, materiais e 
maquinaria pela parte que solicita o 
trabalho;
iii-C. não dispõe do veículo que utiliza, 
quer por ser o proprietário, quer por ter 
um contrato de leasing.
Se for necessário demonstrar a existência 
de uma verdadeira condição de 
independente, o ónus da prova recairá 
sempre sobre o próprio trabalhador 
independente."

Or. en

Justificação

Para ser eficaz, deve reforçar-se a definição de falso independente e não deixar 
possibilidades de contornar a legislação para que a falsa independência deixe de ser 
atractiva.

Alteração 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

c) A alínea e) é suprimida. Suprimido
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Or. en

Justificação

É importante manter a definição de condutor independente, dado que a Directiva tem por 
objecto incluir estes trabalhadores nas disposições relativas ao tempo de trabalho.

Alteração 75
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

c) A alínea e) é suprimida Suprimido

Or. pt

Alteração 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

c) A alínea e) é suprimida. c) A alínea e) passa a ter a seguinte 
redacção:
Por 'condutor independente' entende-se 
qualquer pessoa
i. cuja principal actividade profissional 
consista em efectuar transportes 
rodoviários de passageiros ou de 
mercadorias por conta de outrem no 
sentido da legislação da União, que esteja 
habilitada por uma licença comunitária 
ou por qualquer outro certificado 
profissional que lhe permita efectuar os 
referidos transportes (assim conserva-se a 
referência à licença comunitária e à 
habilitação profissional);
ii. que não está vinculada a um 
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empregador por contrato de trabalho ou 
por qualquer tipo de relação hierárquica 
de trabalho,
iii. que não está subordinada a uma 
empresa utilizadora: tem liberdade para 
organizar o seu local e os seus horários de 
trabalho e actividades laborais respectivas 
ou não deve acatar as ordens e instruções 
de um terceiro na execução do seu 
trabalho;
iv. o seu rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos, e ela não 
depende económica, financeira e 
socialmente do trabalho realizado por e 
para uma empresa que pertence a um 
terceiro; não recebe nenhum dos 
seguintes: remuneração periódica, sendo 
essa remuneração a única ou principal 
fonte de receitas do trabalhador; 
pagamento em espécie, como 
alimentação, alojamento ou transporte; 
reconhecimento de direitos como 
descanso semanal e férias anuais; 
pagamento por parte do terceiro que 
solicita o trabalho das deslocações 
efectuadas pelo trabalhador para realizar 
o seu trabalho;
v. que tem liberdade para, 
individualmente ou em cooperação com 
outros condutores independentes, 
estabelecer relações comerciais com 
vários clientes;
vi. o seu trabalho é diferente dos 
trabalhos realizados anteriormente para o 
mesmo empresário;
Se for necessário demonstrar a existência 
de uma verdadeira condição de 
independente, o ónus da prova recairá 
sempre sobre o próprio trabalhador 
independente."

Or. en
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Alteração 77
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

c) A alínea e) é suprimida. c) A alínea e) passa a ter a seguinte
redacção:

"e) Por 'condutor independente' 
entende-se qualquer pessoa

i. cuja principal actividade profissional 
consista em efectuar transportes 
rodoviários de passageiros ou de 
mercadorias por conta de outrem no 
sentido da legislação da União, que esteja 
habilitada por uma licença comunitária 
ou por qualquer outro certificado 
profissional que lhe permita efectuar os 
referidos transportes, 
ii. que está habilitada a trabalhar por sua 
conta e que não está vinculada a um 
empregador por contrato de trabalho ou 
por qualquer outro tipo de relação 
hierárquica de trabalho; 
iii. que não está subordinada a uma 
empresa utilizadora; 

iv. que é livre de organizar as suas 
actividades profissionais sem ser 
directamente supervisionada pelo cliente;
v. cujo rendimento depende directamente 
dos lucros obtidos;

vi. que não beneficia de nenhum direito 
do trabalho, como uma remuneração 
periódica, um pagamento em espécie e o 
reconhecimento de direitos como férias 
anuais pagas por parte de outra empresa 
utilizadora ou parte contratante; bem 
como 
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vii. que tem liberdade para, 
individualmente ou em cooperação com 
condutores independentes, estabelecer 
relações comerciais com vários clientes.
Para efeitos de aplicação da presente 
directiva, os condutores que não 
preencham estes critérios ficam sujeitos 
às mesmas obrigações e gozam dos 
mesmos direitos que a presente directiva 
prevê para os trabalhadores móveis;"

Or. en

Alteração 78
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(c) A alínea e) é suprimida. Suprimido

Or. de

Justificação

A fim de assegurar a segurança na estrada e a protecção dos condutores, os condutores 
independentes devem continuar a estar incluídos no âmbito de aplicação da Directiva 
2002/15/CE. Para a segurança rodoviária e os demais utentes da estrada, é irrelevante se é 
um trabalhador independente ou assalariado cansado quem conduz o veículo. O 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 não é suficiente: regulamenta o tempo máximo de condução, 
as pausas e períodos de descanso mínimos, mas não períodos de trabalho máximos. 
Regulamentar apenas os “ falsos condutores independentes” implica constantemente o 
problema de estabelecer uma distinção entre “ verdadeiros” e “falsos” condutores 
independentes e abre possibilidades de contornar a lei.

Alteração 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea d) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 - n.º 2 - alínea f)



AM\805249PT.doc 43/65 PE431.178v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

d) A alínea f) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

"f) "Pessoa que exerce actividades móveis 
de transporte rodoviário", qualquer 
trabalhador móvel que exerça a dita 
actividade."

Or. en

Justificação

Os trabalhadores independentes devem ser abrangidos pela presente directiva.

Alteração 80
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea d) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

d) A alínea f) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«f) "Pessoa que exerce actividades móveis 
de transporte rodoviário", qualquer 
trabalhador móvel que exerça a dita 
actividade.»

Or. pt

Alteração 81
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea d) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) "Pessoa que exerce actividades móveis 
de transporte rodoviário", qualquer 
trabalhador móvel que exerça a dita 
actividade.»

(f) "Pessoa que exerce actividades móveis 
de transporte rodoviário", qualquer 
trabalhador móvel ou condutor 
independente que exerça a dita actividade.

Or. de

Justificação

A fim de assegurar a segurança na estrada e a protecção dos condutores, os condutores 
independentes devem continuar a estar incluídos no âmbito de aplicação da Directiva 
2002/15/CE. Para a segurança rodoviária e os demais utentes da estrada, é irrelevante se é 
um trabalhador independente ou assalariado cansado quem conduz o veículo. O 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 não é suficiente: regulamenta o tempo máximo de condução, 
as pausas e períodos de descanso mínimos, mas não períodos de trabalho máximos. 
Regulamentar apenas os “ falsos condutores independentes” implica constantemente o 
problema de estabelecer uma distinção entre “ verdadeiros” e “falsos” condutores 
independentes e abre possibilidades de contornar a lei.

Alteração 82
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

e) A alínea i) passa a ter a seguinte 
redacção

Suprimido

«i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, duas horas de trabalho 
durante a noite.»

Or. pt
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Alteração 83
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

«i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, duas horas de trabalho durante 
a noite.»

«i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, uma hora de trabalho durante 
a noite.»

Or. de

Justificação

O trabalho nocturno no transporte rodoviário constitui um fardo particular para os 
condutores. A proposta da Comissão significa que apenas um período de trabalho nocturno 
de mais de duas horas é considerado trabalho nocturno e remunerado em conformidade. Um 
ajustamento ao período de trabalho de, no mínimo, de duas horas vigente noutros sectores é 
desproporcional do ponto de vista social.

Alteração 84
Evelyn Regner

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(e) A alínea i) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, duas horas de trabalho 
durante a noite.»

Or. de

Justificação

O objectivo da Directiva 2002/15/CE é proteger a segurança e a saúde dos condutores 
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através de normas mínimas para o tempo de tempo de trabalho e reforçar a segurança. O 
período de, pelo menos quatro horas, a definir pelos Estados-Membros como período 
nocturno, era já demasiado curto e um compromisso saído das negociações. Uma 
deterioração da regulamentação aplicável às pessoas que exercem actividades móveis de 
transporte rodoviário provocada pelo facto de penas se considerar trabalho nocturno, não 
toda a actividade prestada durante estas quatro horas de trabalho nocturno, mas, sim, 
apenas duas horas, não é aceitável na perspectiva do objectivo da directiva.

Alteração 85
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – ponto i

Texto da Comissão Alteração

e) A alínea i) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, duas horas de trabalho 
durante a noite.»

Or. el

Justificação

Ao substituir a definição inicial de trabalho nocturno corre-se um grave risco de os 
trabalhadores infringirem a directiva para assegurar que irão trabalhar o número de horas 
suficientes em período nocturno de modo a garantir o respectivo pagamento que é superior 
ao do trabalho diurno. Assim é posta em risco a correcta aplicação da Directiva bem como a 
segurança rodoviária.

Alteração 86
Liisa Jaakonsaari

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

e) a alínea i) passa a ter a seguinte 
redacção:

e) a alínea i) passa a ter a seguinte 
redacção:
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"i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, duas horas de trabalho durante 
o período nocturno."

"i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, uma hora de trabalho durante 
a noite.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão, destinada a aumentar a flexibilidade, ao mesmo tempo reduz 
substancialmente a protecção dos trabalhadores em caso de trabalho nocturno. Com esta 
alteração é mantida a flexibilidade necessária, mas também os trabalhadores estão 
suficientemente protegidos.

Alteração 87
Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – n.º 2 – ponto i

Texto da Comissão Alteração

e) A alínea i) passa a ter a seguinte 
redacção:

e) a antiga alínea  i): 

«i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, duas horas de trabalho 
durante a noite.»

«i) "Trabalho nocturno", qualquer
prestação efectuada durante o período 
nocturno»

Or. el

Justificação

A exigência de duas horas de trabalho durante o período nocturno reduz a protecção 
oferecida aos trabalhadores no n.º 1 do artigo 7.º da Directiva 2002/15/CE em relação à 
formulação contida na directiva até hoje em vigor.
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Alteração 88
Veronica Lope Fontagné

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – ponto i)

Texto da Comissão Alteração

e) A alínea i) passa a ter a seguinte 
redacção:

e) A alínea i) passa a ter a seguinte 
redacção:

«i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, duas horas de trabalho durante 
a noite.»

«i) "Trabalho nocturno", a prestação 
efectuada durante um período que inclui, 
no mínimo, duas horas de trabalho durante 
o período nocturno.»

Or. es

Justificação

Partilhando da intenção manifestada de que o trabalho nocturno exige, pelo menos, a 
realização de duas horas de trabalho em período nocturno, a alteração proposta pela 
Comissão é confusa e pode causar dificuldades de interpretação e de aplicação uma vez que 
utiliza um termo "de noite" sem o definir. A definição de trabalho nocturno em vez de "de 
noite" deveria fazer referência, ao "período nocturno" tal como está definido na actual alínea 
h) do artigo 3.º da Directiva, que não é objecto da proposta de alteração.

Alteração 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-A) No artigo 4º, é inserida a seguinte 
nova alínea b-A):
O período fixo de tempo de trabalho a que 
se refere a alínea a), ponto 2, do artigo 3.º 
seja de uma hora por semana.

Or. en
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Justificação

A fim de reduzir os encargos administrativos suportados pelos condutores independentes, 
estes devem poder calcular um período fixo de tempo de trabalho para as actividades 
referidas nos pontos iii, iv e v. Esse período é definido como, em média, uma hora por 
semana.

Alteração 90
Raffaele Baldassarre

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 4 – ponto b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É aditada ao artigo 4.º uma segunda 
alínea b-A) com a seguinte redacção:

"o período fixo de tempo de trabalho a 
que se refere a alínea a), ponto 2 do artigo 
3.º é igual a 3 horas por semana."

Or. it

Justificação

As actividades previstas nas alíneas iii), iv) e v) segundo travessão do ponto 1 do artigo 3.º 
devem ser incluídas no cálculo do período fixo de tempo de trabalho como previsto no ponto 
2 do mesmo artigo. As operações de carga e descarga, os tempos de espera, a limpeza e 
manutenção dos veículos são, de facto actividades muito exigentes e podem ter efeitos sobre a 
segurança rodoviária e a protecção social dos trabalhadores. As tarefas de natureza 
administrativa continuam excluídas, como previsto na Directiva. 

Alteração 91
Licia Ronzulli

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 4 – ponto b-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A) É aditada ao artigo 4.º uma segunda 
alínea b-A) com a seguinte redacção:
" o período fixo de tempo de trabalho a 
que se refere a alínea a), ponto 2 do artigo 
3.º é de 3 horas por semana."

Or. it

Justificação

As actividades previstas nas alíneas iii), iv) e v) segundo travessão do ponto 1 do artigo 3.º 
devem ser incluídas no cálculo do período fixo de tempo de trabalho como previsto no ponto 
2 do mesmo artigo. As operações de carga e descarga, os tempos de espera, a limpeza e 
manutenção dos veículos são, de facto actividades muito exigentes e podem ter efeitos sobre a 
segurança rodoviária e a protecção social dos trabalhadores. As tarefas de natureza 
administrativa continuam excluídas, como previsto na Directiva.

Alteração 92
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2002/15/CE
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

No n.º 1 do artigo 5.º, a expressão 
«Regulamento (CEE) n.º 3820/85» é 
substituída pela expressão «Regulamento 
(CE) n.º 561/2006».

a) No n.º 1 do artigo 5.º, a expressão 
«Regulamento (CEE) n.º 3820/85» é 
substituída pela expressão «Regulamento 
(CE) n.º 561/2006». 

b) É aditado o seguinte parágrafo:
"Este período deve ser considerado para 
efeitos salariais."

Or. pt
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Alteração 93
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2002/15/CE
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

No artigo 6.º, a expressão «Regulamento 
(CEE) n.º 3820/85» é substituída pela 
expressão «Regulamento (CE) 
n.º 561/2006».

a) No artigo 6.º, a expressão «Regulamento 
(CEE) n.º 3820/85» é substituída pela 
expressão «Regulamento (CE) 
n.º 561/2006».

b) É aditado o seguinte parágrafo:
"Este período deve ser considerado para 
efeitos salariais."

Or. pt

Alteração 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 9 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A alínea b) do artigo 9.º é alterada 
do seguinte modo: 
b) Sem prejuízo do n.º 1 do artigo 2.º, o 
tempo de trabalho dos trabalhadores 
móveis é registado. Esses registos devem 
ser mantidos durante, pelo menos, dois 
anos após o termo do período a que se 
referem. Os empregadores são 
responsáveis pelo registo do tempo de 
trabalho dos trabalhadores móveis. Caso 
lhe seja solicitado, o empregador é 
obrigado a entregar aos trabalhadores 
móveis uma cópia do registo das horas 
prestadas.

Or. en
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Justificação

Esta alteração apenas abrange os empregados. Eles têm de manter registos de todas as 
actividades abrangidas pela presente directiva. 

Alteração 95
Stephen Hughes

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5-B (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 9 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Ao artigo 9.º é aditada uma alínea 
c) com a seguinte redacção:
c) O tempo de trabalho dos trabalhadores 
independentes é registado em 
conformidade com as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 3821/85. Esses 
registos devem ser mantidos durante, pelo 
menos, dois anos após o termo do período 
a que se referem.

Or. en

Justificação

A actividade do condutor relacionada com a carga e a descarga, bem como com a assistência 
a passageiros que entrem ou saiam do veículo, já é suposto estar registada no taquígrafo 
como "restantes tarefas" no Regulamento (CEE) n.º 3821/85, na sua versão alterada, que 
requer igualmente que estes registos sejam mantidos durante 365 dias. Para efeitos de 
aplicação da directiva e de controlo do tempo de trabalho dos condutores independentes, não 
é necessário exigir a estes que registem e mantenham numa folha em separado o seu tempo 
de trabalho. Isto criaria um encargo administrativo desnecessário.

Alteração 96
Martin Kastler

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos 
adequados e periódicos para garantir a 
aplicação correcta e coerente das regras 
contidas na presente directiva. 
Assegurarão que as autoridades nacionais 
responsáveis pela execução da directiva 
disponham de um número apropriado de 
inspectores qualificados e adoptem todas 
as eventuais medidas necessárias.

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento adequado
para garantir a aplicação correcta e 
coerente das regras contidas na presente 
directiva.

Or. de

Justificação

É suficiente instar os Estados-Membros a transporem correctamente a directiva. A forma 
como o fazem deve ficar ao seu critério, de acordo com o princípio da subsidiariedade.
Alteração 97
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos 
adequados e periódicos para garantir a 
aplicação correcta e coerente das regras 
contidas na presente directiva. Assegurarão 
que as autoridades nacionais responsáveis 
pela execução da directiva disponham de 
um número apropriado de inspectores 
qualificados e adoptem todas as eventuais 
medidas necessárias.

1. Os Estados-Membros organizarão 
controlos adequados e não 
discriminatórios para garantir a aplicação 
correcta e coerente das regras contidas na 
presente directiva. Assegurarão que as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
execução da directiva disponham de 
pessoal qualificado e adoptem todas as 
eventuais medidas necessárias.

Or. en
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Alteração 98
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de 
controlos adequados e periódicos para 
garantir a aplicação correcta e coerente das 
regras contidas na presente directiva. 
Assegurarão que as autoridades nacionais 
responsáveis pela execução da directiva 
disponham de um número apropriado de 
inspectores qualificados e adoptem todas 
as eventuais medidas necessárias.

1. Os Estados-Membros organizarão 
controlos adequados e não 
discriminatórios para garantir a aplicação 
correcta e coerente das regras contidas na 
presente directiva. Assegurarão que as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
execução da directiva disponham de 
pessoal qualificado e adoptem todas as 
eventuais medidas necessárias. Não se 
observa discriminação se os controlos se 
continuarem a concentrar essencialmente 
nos condutores e veículos provenientes 
dos Estados que, na prática, violam 
frequentemente o disposto na presente 
directiva.

Or. de

Justificação

Se a prática revelar que os condutores de determinados países violam frequentemente o 
disposto na presente directiva, a polícia deve continuar a poder controlar de forma mais 
rigorosa os condutores desse países, a fim de assegurar a segurança no trânsito rodoviário.

Alteração 99
Liisa Jaakonsaari

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos 
adequados e periódicos para garantir a 
aplicação correcta e coerente das regras 
contidas na presente directiva. Assegurarão 

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos 
adequados e periódicos para garantir a 
aplicação correcta e coerente das regras 
contidas na presente directiva. Além disso, 
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que as autoridades nacionais responsáveis 
pela execução da directiva disponham de 
um número apropriado de inspectores 
qualificados e adoptem todas as eventuais 
medidas necessárias.

se os tempos de condução e os períodos de 
repouso na acepção do Regulamento (CE) 
n.º 561/2006 forem transgredidos de tal 
forma que o tempo de trabalho também é 
transgredido, os Estados-Membros devem 
controlar e fazer respeitar o tempo de 
trabalho. Além disso, assegurarão que as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
execução da directiva disponham de um 
número apropriado de inspectores 
qualificados e adoptem todas as eventuais 
medidas necessárias.

Or. en

Justificação

Actualmente, não há nenhuma relação entre o respeito dos tempos de condução e dos 
períodos de repouso e o tempo de trabalho, embora entre ambos exista uma relação lógica. 
Além do sistema habitual de controlo das horas de trabalho, o tempo de trabalho deve 
sempre ser controlado e respeitado se a violação das regras relativas aos tempos de 
condução e aos períodos de repouso também significar automaticamente que as regras sobre 
o horário de trabalho são violadas.

Alteração 100
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos 
adequados e periódicos para garantir a 
aplicação correcta e coerente das regras 
contidas na presente directiva. Assegurarão 
que as autoridades nacionais responsáveis 
pela execução da directiva disponham de 
um número apropriado de inspectores 
qualificados e adoptem todas as eventuais 
medidas necessárias.

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos 
adequados e periódicos para garantir a 
transposição e aplicação correcta e 
coerente das regras contidas na presente 
directiva. Assegurarão que as autoridades 
nacionais responsáveis pela execução da 
directiva disponham de um número 
apropriado de inspectores qualificados e 
adoptem todas as eventuais medidas 
necessárias. A Directiva 2002/15/CE já 
prevê prescrições mínimas, não podendo a 
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sua transposição e execução resultar num 
menor nível de protecção dos 
trabalhadores ou numa menor 
observância das condições mais 
favoráveis em cada Estado-Membro, 
consagradas na legislação laboral geral 
em convenções colectivas de trabalho.

Or. pt

Alteração 101
Licia Ronzulli

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos
adequados e periódicos para garantir a 
aplicação correcta e coerente das regras 
contidas na presente directiva. Assegurarão 
que as autoridades nacionais responsáveis 
pela execução da directiva disponham de 
um número apropriado de inspectores 
qualificados e adoptem todas as eventuais 
medidas necessárias.

(1) Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos 
adequados e periódicos para garantir a 
aplicação correcta e coerente das regras 
contidas na presente directiva. Assegurarão 
que as autoridades nacionais responsáveis 
pela execução da directiva disponham de 
um número apropriado de inspectores 
qualificados e adoptem todas as eventuais 
medidas necessárias.

(1-A) O condutor independente 
descarrega os dados do taquígrafo e 
recolhe os discos no máximo de três em 
três semanas e conserva-os nas 
instalações da empresa. 
(1-B) Os dados registados e os discos são 
conservados durante pelo menos um ano 
a contar da data do último registo.

Or. it

Justificação

A harmonização das normas aplicáveis aos trabalhadores por conta de outrem e aos 
trabalhadores independentes é uma condição de igualdade e permite controlos exactos junto 
das empresas dos trabalhadores independentes quanto ao cumprimento dos Regulamentos 
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CEE 3821/85 e 1360/2002.

Alteração 102
Marian Harkin

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos 
adequados e periódicos para garantir a 
aplicação correcta e coerente das regras 
contidas na presente directiva. Assegurarão 
que as autoridades nacionais responsáveis 
pela execução da directiva disponham de 
um número apropriado de inspectores 
qualificados e adoptem todas as eventuais 
medidas necessárias.

1. Os Estados-Membros organizarão um 
sistema de acompanhamento e de controlos 
adequados e periódicos, incluindo uma 
cooperação multilateral, para garantir a 
aplicação correcta e coerente das regras 
contidas na presente directiva. Assegurarão 
que as autoridades nacionais responsáveis 
pela execução da directiva disponham de 
um número apropriado de inspectores 
qualificados e adoptem todas as eventuais 
medidas necessárias.

Or. en

Justificação

A cooperação multilateral, por exemplo a cooperação entre os Ministérios do Trabalho, dos
Transportes e dos Impostos, garantiria que os falsos condutores independentes poderiam ser 
facilmente identificados. 

Alteração 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 1-A (novo) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A (novo) –  nº 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão terá competência para 
adoptar actos delegados, nos termos do 
artigo 290.º do Tratado TFUE, no que diz 
respeito à frequência e às modalidades do 
acompanhamento e dos controlos do 
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tempo de trabalho a que se refere o n.º 1.

Or. en

Justificação

Por analogia com os controlos que incidem sobre os tempos de condução e os períodos de 
repouso, deve criar-se um quadro comunitário para determinar como e com que frequência
devem ser realizados controlos do tempo de trabalho. Um acto delegado, em conformidade 
com o artigo 290 º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é um instrumento 
adequado para esta finalidade.

Alteração 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os dados relativos às disposições 
de acompanhamento e controlo adoptadas.

2. Os Estados-Membros elaborarão 
estatísticas relativas aos controlos a que se 
refere o n.º 1 e comunicá-las-ão à 
Comissão de dois em dois anos.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem elaborar estatísticas sobre o acompanhamento e os controlos 
referidos no número anterior do artigo 11.º e comunicá-las à Comissão.

Alteração 105
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
empresas de transporte e os trabalhadores 

3. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
empresas de transporte e os trabalhadores 
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móveis tenham acesso a informação, 
assistência e aconselhamento no domínio 
das regras relativas ao tempo de trabalho e 
da organização do trabalho.

móveis tenham acesso a informação, 
assistência e aconselhamento no domínio 
das regras relativas ao tempo de trabalho e 
da organização do trabalho. Os 
Estados-Membros desenvolverão esforços 
para combater o falso trabalho 
independente e para assegurar que não se 
recorra a formas de contratação precária 
quando se trata de trabalho permanente.

Or. pt

Alteração 106
Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
empresas de transporte e os trabalhadores 
móveis tenham acesso a informação, 
assistência e aconselhamento no domínio 
das regras relativas ao tempo de trabalho e 
da organização do trabalho.

(3) Em plena cooperação com os 
parceiros sociais, os Estados-Membros, 
adoptarão as medidas necessárias para 
garantir que as empresas de transporte e os 
trabalhadores móveis tenham acesso a 
informação, assistência e aconselhamento 
no domínio das regras relativas ao tempo 
de trabalho e da organização do trabalho.

Or. el

Justificação

A contribuição dos parceiros sociais é muito importante para a eficácia do processo de 
informação, com vista à conformidade dos empregadores e dos trabalhadores para que a 
directiva seja aplicada de forma eficaz e correcta.

Alteração 107
Marian Harkin

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Reforçar a cooperação administrativa 
entre as autoridades competentes 
respectivas mediante a adopção de sistemas 
eficazes de intercâmbio de informações, a 
melhoria do acesso à informação e a 
promoção do intercâmbio de informações e 
boas práticas de execução das regras 
respeitantes ao tempo de trabalho;

a) Reforçar a cooperação administrativa 
entre as autoridades competentes 
respectivas mediante a adopção de sistemas 
eficazes de intercâmbio de informações, a 
melhoria do acesso à informação e a 
promoção do intercâmbio de informações e 
melhores práticas de execução das regras 
respeitantes ao tempo de trabalho;

Or. en

Alteração 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. É inserido o artigo 11.º-B seguinte:
Artigo 11.º-B

Infracções
O não cumprimento das definições 
contidas nas alíneas d) e e) do artigo 3.º 
do presente regulamento deve ser 
considerado como uma" infracção 
extremamente grave" e, portanto, é 
abrangido por todas as disposições 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
1071/2009 quanto a este tipo de 
infracção; 
O não cumprimento por empresas de 
transportes, expedidores, transitários, 
operadores turísticos, contratantes 
principais, subcontratantes e agências de 
emprego de condutores das definições 
contidas nas alíneas d) e e) do artigo 3.º 
do presente regulamento deve ser 
igualmente considerado como uma 
"infracção extremamente grave" e, 
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portanto, é abrangido por todas as 
disposições estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 1071/2009 quanto a este tipo de 
infracção;

Or. en

Justificação

As disposições do Regulamento (CE) n. º 1071/2009 no que diz respeito às infracções graves 
estipulam que a infracção mais grave levará à perda de idoneidade (considerandos 9, 24; art. 
6.º, n.º 2, alínea b)); à suspensão ou retirada da autorização de exercício da actividade de 
transportador rodoviário (art. 13.º, n.º 3 lido em conjugação com o artigo 3.º); será registada 
no registo electrónico nacional dos Estados-Membros (registo transfronteiriço das infracções 
mais graves) (artigo 16.º, n.º 1, alínea e); artigo 16.º, n.º 1, segundo travessão).

Alteração 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6-B (novo) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-B. É inserido o seguinte artigo 12.º-A: 
"Artigo 12.º-A

Responsabilidade das empresas de 
transporte

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 da presente directiva.
2. As empresas de transportes, os 
expedidores, transitários, operadores
turísticos, contratantes principais, 
subcontratantes e agências de emprego de 
condutores garantirão que os horários 
aprovados contratualmente em matéria de 
tempo de transporte obedecem à presente 
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directiva e que o trabalho é efectuado por 
verdadeiros condutores independentes." 

Or. en

Justificação

Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Alteração 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6-C (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 12-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-C. É inserido o artigo 12.º-B seguinte:
"Artigo 12.º-B

Exercício da delegação
1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no n.º 1-A do artigo 11.º é 
conferido à Comissão por um período de 
seis anos após a entrada em vigor da 
presente directiva. A Comissão apresenta 
um relatório relativo aos poderes 
delegados o mais tardar seis meses antes 
do fim do período de seis anos, 
acompanhado, se necessário, de uma 
proposta legislativa para aumentar a 
duração da delegação de poderes.
2. Após ter adoptado um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
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condições estabelecidas nos artigos 12.º-C 
e 12.º-D."

Or. en

Alteração 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6-D (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 12-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-D. É inserido o artigo 12.º-C seguinte:
"Artigo 12.º-C

Revogação da delegação
1. A delegação de poderes referida no n.º 
1-A do artigo 11.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
informa a outra instituição e a Comissão, 
indicando os poderes delegados que 
poderão ser objecto de revogação.
3. A decisão de revogação indica os 
motivos da revogação e põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor imediatamente ou 
numa data posterior especificada na 
mesma. Não afecta a validade dos actos 
delegados já em vigor. A presente acção 
será publicada no Jornal Oficial 
da União Europeia.

Or. en



PE431.178v02-00 64/65 AM\805249PT.doc

PT

Alteração 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6-E (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 12-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-E. É inserido o seguinte artigo 12.º-D:
"Artigo 12.º-D

Objecções aos actos delegados
1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por um mês.
2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este último é publicado no 
Jornal Oficial e entra em vigor na data 
prevista nas suas disposições.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este não entra em vigor. A 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado expõe os motivos das mesmas.

Or. en

Alteração 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

8-A. No artigo 13.º, é aditado um n.º 2-A 
com a seguinte redacção:
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"2-A. A Comissão estabelecerá um 
método e uma grelha de conteúdo para os 
relatórios dos Estados-Membros no que 
respeita à evolução do emprego no sector, 
ao impacto sobre a concorrência leal, à 
saúde e no trabalho e à segurança 
rodoviária; com base nesses relatórios, a 
Comissão, por sua vez, apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho; os Estados-Membros e a 
Comissão apresentarão um relatório 
sobre esta matéria de dois em dois anos.
A Comissão apresentará igualmente um 
relatório (dois anos após a entrada em 
vigor da directiva) ao Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre as medidas 
adoptadas em termos de frequência e as 
modalidades de acompanhamento e 
controlo do tempo de trabalho."

Or. en

Justificação

Um sistema eficaz e abrangente de apresentação de relatórios irá garantir uma melhor 
aplicação da directiva.


