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Documento de sessão 

20.4.2009 A6-0210/2009/err01 

ERRATA 

à recomendação para segunda leitura  

relativa à posição comum aprovada pelo Conselho tendo em vista a aprovação de um 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras comuns no que se 

refere aos requisitos para o exercício da actividade de transportador rodoviário e que revoga a 

Directiva 96/26/CE do Conselho 

(11783/1//2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)) 

Comissão dos Transportes e do Turismo 

Relatora: Silvia-Adriana Ţicău 

A6-0210/2009 

 

Proposta de regulamento 

A alteração 6 passa a ter a seguinte redacção: 

Alteração  6 

Posição comum do Conselho 

Artigo 5 - alínea a) 

 

Posição comum do Conselho Alteração 

a) Dispor de um estabelecimento, 

localizado nesse Estado-Membro, com 

instalações onde possa disponibilizar, a 

pedido da autoridade competente, os 

documentos da empresa, nomeadamente 

todos os documentos contabilísticos, os 

documentos de gestão do pessoal, os 

documentos que contenham dados relativos 

a) Dispor de um estabelecimento, 

localizado nesse Estado-Membro, com 

instalações onde conserva os principais 

documentos da empresa, nomeadamente 

todos os documentos contabilísticos, os 

documentos de gestão do pessoal, os 

documentos que contenham dados relativos 

aos tempos de condução e repouso, e 
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aos tempos de condução e repouso, e 

qualquer outro documento a que a 

autoridade competente deva poder ter 

acesso para verificar o preenchimento dos 

requisitos previstos no presente 

regulamento. Os Estados-Membros podem 

exigir que os estabelecimentos localizados 

no seu território tenham esses documentos 

à disposição nas suas instalações a 

qualquer momento; 

qualquer outro documento a que a 

autoridade competente deva poder ter 

acesso para verificar o preenchimento dos 

requisitos previstos no presente 

regulamento. Os Estados-Membros podem 

exigir que os estabelecimentos localizados 

no seu território tenham também outros 

documentos à disposição nas suas 

instalações a qualquer momento; 

 

(Diz respeito à versão portuguesa.) 


