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Alteração 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os trabalhadores móveis não 
abrangidos pelo âmbito de aplicação dos 
tempos de condução e dos períodos de 
repouso referidos no Regulamento (CE) 
n.º 561/2006 são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente directiva.

Or. en

Justificação

O facto de alguns trabalhadores móveis não estarem abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que toca ao tempo de condução e aos períodos de 
repouso, nem pelo âmbito de aplicação da Directiva relativa ao tempo de trabalho, provoca, 
por um lado, uma distorção da concorrência e, por outro, prejudica a segurança rodoviária.

Alteração 20
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Exorta a Comissão e os Estados-
Membros a considerarem a possibilidade 
de trocar e examinar atentamente as boas 
práticas empregues nos Estados-Membros 
para identificar e eliminar o falso 
trabalho independente.

Or. en
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Alteração 21
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva
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 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 afectaram 
gravemente a segurança rodoviária, assim 
como comprometeram a segurança e a 
saúde dos condutores.

Or. ro

Justificação

Convém reduzir o número de acidentes rodoviários impondo o respeito de normas mínimas 
relativas ao tempo de trabalho. 

Alteração 22
Saïd El Khadraoui

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) Os condutores independentes devem ser 
incluídos no âmbito de aplicação da 
Directiva 2002/15/CE.

Or. en

Justificação

Os condutores independentes devem ser abrangidos nas disposições relativas ao tempo de 
trabalho, pelo que devem ser incluídos do âmbito de aplicação da presente directiva.
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Alteração 23
Silvia-Adriana Țicău

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)  Os Estados-Membros devem 
organizar, numa base contínua, 
campanhas de informação e de 
sensibilização destinadas aos condutores 
no que respeita aos efeitos adversos na 
saúde e na segurança, bem como aos 
efeitos negativos na segurança rodoviária 
resultantes de tempos de trabalho 
excessivamente longos, períodos de 
repouso inadequados ou padrões de 
trabalho perturbadores.

Or. ro

Justificação

A fim de reduzir o número de acidentes rodoviários e melhorar a segurança rodoviária, as 
autoridades responsáveis pela segurança rodoviária devem empenhar-se, de forma 
continuada, em termos de informação, conselhos e iniciativas de sensibilização dirigidas a 
todos os utentes da estrada. 

Alteração 24
Hella Ranner

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Dado que, no que respeita aos 
tempos de condução e períodos de 
repouso e à respectiva segurança 
rodoviária, os condutores, os 
trabalhadores móveis e os condutores 
independentes já estão abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n. º 561/2006, deve 
ficar claro que as disposições relativas à 
organização do tempo de trabalho das 
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pessoas que exercem actividades móveis 
de transporte rodoviário visem 
nomeadamente a protecção dos 
trabalhadores móveis.

Or. de

Justificação

Pretende-se deixar claro que os condutores já estão todos abrangidos pelas disposições em 
matéria de tempo de condução e períodos de repouso (Regulamento (CE) n. º 561/2006) e 
que a Directiva 2002/15/CE visa nomeadamente a protecção dos trabalhadores.

Alteração 25
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Todos os condutores, trabalhadores 
móveis e condutores independentes estão 
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 em matéria de tempos de condução 
e períodos de repouso de todos os 
condutores sejam aplicadas correctamente 
e que a sua aplicação seja objecto de um 
controlo eficaz.

Or. en
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Alteração 26
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de limitar tanto quanto 
possível os encargos administrativos 
decorrentes da presente directiva e de 
adaptar a sua aplicação ao progresso 
tecnológico, é desejável a utilização de 
várias aplicações SIT.

Or. en

Justificação

As novas tecnologias podem ser úteis para reduzir os encargos administrativos e facilitar a 
aplicação da directiva.

Alteração 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Proposta de directiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) 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 561/2006 relativo aos tempos 
de condução, pausas e períodos de repouso e, de preferência, no da Directiva 2002/15/CE.
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Alteração 28
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) 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

Alteração 29
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Considerando 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-E) O não cumprimento das definições 
contidas nas alíneas d) e e) do artigo 3.º 
da presente directiva deve ser considerado 
como uma infracção extremamente grave 
em conformidade com as disposições 
enunciadas no Regulamento (CE) n.º 
1071/2009.

Or. en

Justificação

A fim de garantir uma competitividade justa, este não cumprimento deve ser considerado 
como uma infracção extremamente grave das disposições enunciadas no Regulamento (CE) 
n.º 1071/2009 que estabelece regras comuns no que se refere aos requisitos para o exercício 
da actividade de transportador rodoviário.
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Alteração 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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 e aos trabalhadores móveis 
abrangidos pelo Acordo AETR.

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

Or. en

Justificação

O facto de alguns trabalhadores móveis não estarem abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que respeita ao tempo de condução e aos períodos de 
repouso, nem pelo âmbito de aplicação da Directiva relativa ao tempo de trabalho, provoca, 
por um lado, uma distorção da concorrência e, por outro, prejudica a segurança rodoviária.

Alteração 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É aditado ao artigo 2.º um novo n.º 
1-A com a seguinte redacção: 
"1-A. Pelo menos dois anos a contar da 
aplicação da presente directiva, a 
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Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
analisando as consequências da presente 
directiva relativamente aos trabalhadores 
móveis e aos condutores independentes no 
que toca à segurança rodoviária, às 
condições de concorrência, à estrutura da 
profissão e aos aspectos sociais."

Or. en

Justificação

Estudos intercalares revelaram que a percentagem de envolvimento de condutores 
independentes em acidentes rodoviários é inferior a 1%. Assim, é necessário analisar as 
consequências da presente directiva para os condutores independentes no que respeita à 
segurança rodoviária, às questões relativas à concorrência e aos aspectos sociais.

Alteração 32
Saïd El Khadraoui

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

Texto da Comissão Alteração

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

(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 um trabalho 
administrativo geral não directamente 
ligado à operação específica de transporte
em curso."

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 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 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Texto da Comissão Alteração

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:

Suprimido.

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. en

Justificação

O problema dos “falsos” condutores independentes é uma questão que só pode ser 
controlada pelos Estados-Membros, pelo que não há necessidade de regulamentação a nível 
europeu.
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Alteração 34
Eva Lichtenberger

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A alínea h) passa a ter a seguinte 
redacção:
"h) "Período nocturno", o período 
compreendido entre as 22 horas e as 6 
horas;"

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros o fim do dia para os trabalhadores móveis é fixado às 22 horas. 
Por outro lado, um período nocturno de 8 horas corresponde melhor ao ritmo nocturno físico 
do ser humano. 

Alteração 35
Mathieu Grosch

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

Suprimido.

Or. en

Justificação

A definição de trabalho nocturno já existente na Directiva 2002/15/CE é bem mais clara e 
permite evitar melhor os abusos do que a apresentada na proposta da Comissão. 
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Alteração 36
Saïd El Khadraoui

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 deve ser 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

Justificação

A presente alteração apenas diz respeito aos empregadores, que devem manter os registos de 
todas as actividades visadas pela presente directiva.

Alteração 37
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5-B (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 9 – alínea c) (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 n.º 2 
do artigo 14.º e do n.º 3 do artigo 15.º do 
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Regulamento (CE) n.º 3821/85.

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, uma vez que isto criaria um encargo administrativo 
desnecessário.

Alteração 38
Saïd El Khadraoui

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5-C (novo) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) É aditado o artigo 10.º-A com a 
seguinte redacção: 
"Artigo 10.º-A
Responsabilidade das empresas de 
transporte
As empresas de transportes, os 
expedidores, transitários, operadores 
turísticos, contratantes principais, 
subcontratantes e agências de emprego de 
condutores zelarão por que as pessoas que 
exercem actividades móveis de transporte 
rodoviário respeitem plenamente as 
disposições da presente directiva.

Or. en

Justificação

Para garantir a coerência com o artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 561/2006, 
"Responsabilidade das empresas de transportes", toda a cadeia de transporte deve ser 
responsável pelo cumprimento dos requisitos da presente directiva. 
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Alteração 39
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 6 – alínea b)
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, não discriminatórios 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.

Or. en

Alteração 40
Eva Lichtenberger

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 5-A (novo) 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Com base no Regulamento (CE) n.º 
3821/85, os Estados-Membros devem 
integrar a utilização de taquígrafos 
digitais igualmente para as actividades 
relacionadas com a exploração do veículo 
que assumam importância para o tempo 
de trabalho, como a carga e a descarga do 
veículo, bem como outras actividades. 
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Or. en

Justificação

O taquígrafo digital não só é um instrumento bom e fiável para controlar os tempos de 
condução e os períodos de repouso, bem como a velocidade, entre outros, como também para 
controlar os tempos de trabalho/as actividades do trabalhador móvel relacionadas com a 
exploração do veículo.


