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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão

A Directiva 2002/15/CE regulamenta o tempo de trabalho das pessoas que exercem 
actividades móveis de transporte rodoviário. Trata-se essencialmente dos trabalhadores 
móveis que estão ao serviço de uma empresa, mas, a partir de 23 Março de 2009, são 
igualmente abrangidos os condutores independentes, que exercem a sua actividade enquanto 
empresários. As disposições da presente directiva respeitantes ao tempo de trabalho são 
complementares das disposições relativas aos tempos de condução e aos períodos de repouso 
dos trabalhadores móveis no sector dos transportes rodoviários, estabelecidas no Regulamento 
(CE) n.º 561/2006 (anteriormente, n.º 3820/85).

A distinção entre trabalhadores móveis e condutores independentes tem suscitado problemas 
na prática, dada a existência de "falsos" condutores independentes, ou seja, pessoas que, 
embora estejam oficialmente registadas como empresários independentes, trabalhando de 
facto apenas para uma outra empresa.

Para resolver este problema, a Comissão propõe que a definição de "trabalhadores móveis" 
abranja também os "falsos" condutores independentes, aplicando-se assim às pessoas:
- que não têm liberdade para organizar as suas actividades laborais,
- cujo rendimento não depende directamente dos lucros obtidos,
- que não têm liberdade para estabelecer relações comerciais com vários clientes.
A Comissão conclui que não faz sentido incluir também os verdadeiros condutores 
independentes no âmbito de aplicação da directiva.

A Comissão propõe igualmente uma definição diferente do "trabalho nocturno". Nos termos 
da Directiva 2002/15/CE, um "período nocturno" compreende pelo menos quatro horas, tal 
como definido pela legislação nacional, entre as 0 horas e as 7 horas. O trabalho nocturno é 
actualmente definido como todo o trabalho, independentemente da sua duração, efectuado 
durante esse período. A Comissão propõe agora que seja considerado trabalho nocturno 
apenas aquele que compreende pelo menos duas horas efectuadas durante o referido período 
nocturno. 

Por último, a Comissão propõe que se insira um novo artigo dedicado à execução. A este 
respeito, cabe recordar que a execução das disposições relativas ao tempo de trabalho é 
efectuada no país de estabelecimento pela respectiva autoridade de inspecção competente e 
não no âmbito de controlos nas estradas, que também podem ser efectuados noutros Estados-
Membros.

Posição e alterações do relator

O relator concorda com a Comissão quanto ao facto de os "falsos" condutores independentes 
constituírem um problema e deverem ser tratados como trabalhadores com restrições de 
tempo de trabalho. Por conseguinte, o relator apoia igualmente uma definição mais precisa de 
trabalhadores, de molde a incluir os "falsos" condutores independentes. O relator considera 
igualmente que os trabalhadores independentes também devem ser abrangidos pela directiva, 
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embora seja necessário ter em conta a sua natureza específica aquando da aplicação da 
directiva e do respectivo controlo.

Em última análise, o problema reside no facto de o tempo de trabalho não ser avaliado e 
controlado de igual modo para todos, apesar de o trabalho se repercutir no cansaço do 
condutor, trabalhe ele por conta de outrem ou por conta própria. Uma solução mais radical 
para este problema seria a criação e aplicação de normas sobre o tempo de trabalho aplicáveis 
a todos os condutores, a título profissional, de um veículo pesado nas vias públicas.

As actividades dos condutores independentes, para além dos tempos de condução e dos 
períodos de repouso, que forem claramente identificáveis como trabalho devem ser 
controladas por autoridades de inspecção competentes. De entre estas, a mais evidente é a 
carga e descarga. O relator propõe ainda que seja acrescentado ao tempo de trabalho a 
controlar um período fixo que abranja outras actividades directamente relacionadas com o 
transporte em questão.

O relator solicita à Comissão que estude de que modo os encargos administrativos ligados à 
aplicação da presente directiva poderão ser limitados ao mínimo, nomeadamente mediante o 
recurso a aplicações SIT (sistema inteligente de transporte).

No que diz respeito ao controlo, haverá que reforçar e simplificar o intercâmbio de 
informação entre os Estados-Membros. O relator solicita à Comissão que estude em que 
medida aplicações TIC poderão ser utilizadas para este fim e conduzir à criação de um 
sistema europeu de intercâmbio de dados, a exemplo do Sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI) utilizado para a aplicação e o controlo da legislação relativa ao mercado interno. 
Um tal sistema poderá permitir, no futuro, o controlo do tempo de trabalho mediante a 
realização de controlos nas estradas noutro Estado-Membro.

O relator observa ainda que devem ser fixados objectivos concretos para o controlo do 
cumprimento do tempo de trabalho. Os Estados-Membros devem organizar um sistema de 
controlos adequados e regulares, que incida todos os anos numa amostra representativa de 
todas as pessoas que exercem actividades móveis de transporte rodoviário, por analogia com 
os controlos dos tempos de condução e dos períodos de repouso. O relator considera, além 
disso, que os resultados destes controlos organizados devem ser coligidos sob a forma de 
estatísticas, que os Estados-Membros deverão apresentar à Comissão de dois em dois anos.

O relator reputa ainda que a Comissão deve estudar se a legislação social deve ser aplicada a 
todas as situações de transporte rodoviário, nomeadamente aos veículos de menos de 3,5 
toneladas utilizados para fins profissionais. Trata-se, contudo, de uma questão que não deve 
ser analisada no contexto da presente directiva.

O relator com a alteração, proposta pela Comissão, para a expressão "trabalho nocturno", mas 
propõe que a expressão "período nocturno" seja igualmente alterada. A definição de "período 
nocturno" como a totalidade do período entre as 0 horas e as 6 horas põe termo às 
divergências entre os Estados-Membros e garante um período de repouso nocturno adequado.

ALTERAÇÕES
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A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
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. nl

Justificação

Os condutores independentes devem ser abrangidos pela organização do tempo de trabalho, 
pelo que não devem ser excluídos do âmbito de aplicação da presente directiva.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de limitar tanto quanto 
possível os encargos administrativos 
ligados à aplicação da presente directiva, 
é desejável utilizar diversas aplicações 
SIT (sistema inteligente de transporte). 

Or. nl



PE430.999v00-01 6/16 PA\799396PT.doc

PT

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) 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. nl

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) No intuito de reforçar a segurança 
rodoviária, é oportuno estudar se, a longo 
prazo, a legislação social deve ser 
aplicada a todas as situações de 
transporte rodoviário, nomeadamente aos 
veículos de menos de 3,5 toneladas 
utilizados para fins profissionais.

Or. nl

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
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 
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refere à frequência e às modalidades do 
acompanhamento e dos controlos do 
tempo de trabalho.

Or. en

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redacção: a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
"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, e aos condutores 
independentes, tal como definidos na 
alínea e) 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. nl

Justificação

O tempo de trabalho é aplicável a todas as pessoas que exercem actividades móveis de 
transporte rodoviário, sejam elas assalariadas ou independentes.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2002/15/CE
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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:
"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 iii), 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 
especifica de transporte em curso."

Or. nl

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. 

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
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 
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, ou
ii) cujo rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos;

ii) cujo rendimento não depende 
directamente dos lucros obtidos, 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. nl

Justificação

Evita-se a ambiguidade, ficando claro que o trabalhador móvel é aquele que é abrangido por 
qualquer uma das restrições mencionadas. 

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

c) A alínea e) é suprimida. c) A alínea e) passa a ter a seguinte 
redacção:
"Condutor independente", a pessoa cuja 
principal actividade profissional consista 
em efectuar transportes rodoviários de 
passageiros ou de mercadorias mediante 
remuneração, na acepção da legislação 
comunitária, ao abrigo de uma licença 
comunitária ou de qualquer outra 
autorização profissional para efectuar os 
referidos transportes, que esteja 
habilitada a trabalhar por conta própria 
e que não esteja vinculada a um 
empregador por um contrato de 
trabalho ou qualquer outro tipo de 
relação hierárquica de trabalho, tenha 
liberdade para organizar o seu local e 
tempo de trabalho e as actividades 
laborais em questão, cujo rendimento 
dependa directamente dos lucros obtidos 
e seja económica e socialmente 
independente do trabalho realizado para e 
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por uma empresa que pertença a 
terceiros; que não seja objecto de 
remuneração periódica, pagamento em 
espécie, como alimentação, alojamento ou 
transporte, ou reconhecimento de direitos, 
como férias anuais; que tenha liberdade 
para, individualmente ou em cooperação 
com condutores independentes, 
estabelecer relações comerciais com 
vários clientes.

Or. xm

Justificação

Os condutores independentes devem ser abrangidos pela presente directiva e a definição de 
"condutor independente" deve ser modificada em consonância.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 2 – alínea d)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

d) A alínea f) passa a ter a seguinte 
redacção:
«f) "Pessoa que exerce actividades móveis 
de transporte rodoviário", qualquer 
trabalhador móvel que exerça a dita 
actividade.»

Suprimido

Or. nl

Justificação

Os trabalhadores independentes devem ser abrangidos pela presente directiva.
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Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
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 00h00 e as 6h00;"

Or. nl

Justificação

A proposta actual confere aos Estados-Membros a possibilidade de reduzir o período 
nocturno, que compreende um bloco mínimo de quatro horas, embora na prática sejam duas 
horas, pois a Comissão define "trabalho nocturno" como o efectuado durante um período que 
inclua pelo menos duas horas durante a noite. Isto poderia implicar um período de repouso 
nocturno demasiado curto. Este problema desaparece se se definir o "período nocturno" 
como um período contínuo de seis horas. Além disso, a presente alteração põe termo à 
confusão actualmente existente entre os diferentes Estados-Membros quanto ao período 
nocturno.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

3-A) No artigo 4.º é criada uma alínea c) 
com o seguinte texto:
"c) 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. nl

Justificação

A fim de reduzir os encargos administrativos suportados pelos condutores independentes, 



PE430.999v00-01 12/16 PA\799396PT.doc

PT

estes devem poder calcular um período fixo de tempo de trabalho para as actividades 
referidas nos pontos iii, iv e v.  Este período deverá ter uma duração média de uma hora por 
semana.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 6 
Directiva 2002/15/CE
Artigo 11-A – n.º 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 
tempo de trabalho a que se refere o n.º 1.

Or. xm

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 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

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. nl
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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 15

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A) É inserido o artigo 12.º-A seguinte: 
"Artigo 12.º-A
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 final do período de seis anos.
2. Assim que adoptar 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 
condições estabelecidas nos artigos 12.º-B 
e 12.º-C." 

Or. xm

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 8-B (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 12-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-B) É inserido o artigo 12.º-B seguinte:
"Artigo 12.º-B
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 o outro legislador e a Comissão, 
indicando os poderes delegados que 
poderão ser objecto de revogação.
3. A decisão de revogação indica os 
motivos da mesma e põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Entra em vigor imediatamente ou numa 
data posterior especificada na mesma, 
mas não afecta os actos delegados já em 
vigor. É publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. xm

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-C) É inserido o artigo 12.º-C seguinte:
"Artigo 12.º-C
Objecções aos actos delegados
1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
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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 último não entra em vigor. 
A instituição que formular objecções ao 
acto delegado expõe os motivos das 
mesmas."

Or. xm

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 8-D (novo)
Directiva 2002/15/CE
Artigo 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-D) É inserido o artigo 12.º-D seguinte:
"Artigo 12.º-D

Dois anos após a entrada em vigor da 
presente directiva, a Comissão elaborará 
um relatório e, se for caso disso, 
propostas legislativas, sobre os seguintes 
aspectos do tempo de trabalho dos 
trabalhadores móveis:
1. Redução dos encargos administrativos 
na aplicação da presente directiva, bem 
como de sistemas inteligentes de 
transporte;
2. Desenvolvimento de um sistema 
europeu de intercâmbio de informação 
relacionada com o tempo de trabalho;
3. Extensão do âmbito de aplicação da 
legislação social, nomeadamente no que 
se refere aos tempos de condução e ao 
períodos de repouso, aos veículos de 
menos de 3,5 toneladas utilizados para 
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fins profissionais. 

Or. nl


