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22.6.2018 A8-0205/80 

Alteração  80 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A criação de uma Autoridade 

Europeia do Trabalho poderia 

desempenhar um papel importante na 

execução das normas estabelecidas no 

presente Regulamento, nomeadamente 

ajudando as autoridades nacionais a 

coordenar os controlos, a proceder ao 

intercâmbio de informações e de boas 

práticas e a dar formação aos inspetores. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Alteração  81 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) O transporte de mercadorias difere 

significativamente do transporte de 

passageiros. Os condutores de autocarros 

urbanos ou de turismo estão em contacto 

estreito com os seus passageiros e devem 

poder dispor de maior flexibilidade na 

tomada de pausas, sem prolongar os 

tempos de condução nem reduzir os 

períodos de descanso e as pausas. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Alteração  82 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. Os atuais requisitos 

relativos ao repouso semanal regular 

prolongam desnecessariamente esses 

períodos. É, pois, conveniente adaptar a 

disposição relativa ao período de repouso 

semanal regular de modo a que os 

condutores possam mais facilmente efetuar 

operações de transporte em conformidade 

com a regulamentação e chegar ao seu 

domicílio para gozarem um período de 

repouso semanal regular, bem como serem 

integralmente compensados por todos os 

períodos de repouso semanal reduzidos. É 

igualmente necessário prever que os 

operadores organizem o trabalho dos 

condutores de forma a que estes períodos 

fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos. 

(6) Os condutores que efetuam 

operações de transporte internacional de 

longa distância passam longos períodos 

fora do seu domicílio. É, pois, conveniente 

garantir a aplicação da atual disposição 

relativa ao período de repouso semanal 

regular de modo a que os condutores 

possam mais facilmente efetuar operações 

de transporte em conformidade com a 

regulamentação e chegar ao seu domicílio 

para gozarem um período de repouso 

semanal regular, bem como serem 

integralmente compensados por todos os 

períodos de repouso semanal reduzidos. A 

fim de garantir condições de trabalho 

dignas, é necessário prever que os 

operadores organizem o trabalho dos 

condutores de forma a que estes períodos 

fora do domicílio não sejam 

excessivamente longos e que os 

condutores tenham a possibilidade de 

regressar ao seu domicílio regularmente e 

que as regras permitam que estes 

beneficiem de condições de repouso 

dignas em alojamentos de qualidade. 

Quando um condutor optar por gozar o 

referido período de repouso no seu 
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domicílio, a empresa de transportes deve 

proporcionar-lhe os meios financeiros ou 

práticos para regressar ao seu domicílio. 

Por outro lado, a duração da viagem de 

regresso não deve ser tida em conta para 

efeitos do cálculo da duração do período 

de repouso. Quando um condutor optar 

por passar o período de repouso num 

local diferente que não o seu domicílio, 

este não deve ser tido em conta para 

efeitos de cálculo do direito do condutor a 

subsídios de viagem. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Alteração  83 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Existem diferenças entre os 

Estados-Membros relativamente à 

interpretação e implementação dos 

requisitos em matéria de repouso semanal, 

no que respeita ao local em que o repouso 

semanal deve ser gozado. É, por 

conseguinte, conveniente clarificar esse 

requisito, a fim de garantir que é fornecido 

aos condutores um alojamento adequado 

para os seus períodos de repouso semanal 

regular, se estes forem gozados fora do 

domicílio. 

(7) Existem diferenças entre os 

Estados-Membros relativamente à 

interpretação e implementação dos 

requisitos em matéria de repouso semanal, 

no que respeita ao local em que o repouso 

semanal deve ser gozado. A fim de 

garantir boas condições de trabalho e a 

segurança dos condutores, é, por 

conseguinte, conveniente clarificar esse 

requisito, a fim de garantir que é fornecido 

aos condutores um alojamento de 

qualidade e neutro do ponto de vista do 

género, ou outro local escolhido pelo 

condutor e pago pelo empregador, para os 

seus períodos de repouso semanal regular, 

se estes forem gozados fora do domicílio. 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

disponibilidade de suficientes áreas de 

estacionamento seguras adaptadas às 

necessidades dos condutores. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Alteração  84 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) São numerosas as operações de 

transporte rodoviário no interior da União 

que pressupõem o transporte por 

transbordador (ferry) ou por ferrovia 

durante uma parte do trajeto. Deverão, 

pois, ser estabelecidas para essas 

operações disposições claras e adequadas 

no que respeita aos períodos de repouso e 

de pausa. 

Or. en 

Justificação 

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

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



 

AM\1157257PT.docx  PE621.703v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

22.6.2018 A8-0205/85 

Alteração  85 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-B) A utilização de veículos comerciais 

ligeiros para o transporte de mercadorias 

está a aumentar, tendo como resultado 

um aumento da concorrência desleal e de 

divergências na aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 561/2006, o que 

está a conduzir a disparidades nas 

condições de trabalho e a comprometer a 

segurança rodoviária. Para reforçar a 

segurança rodoviária e as condições de 

trabalho dos condutores, o âmbito de 

aplicação do Regulamento (CE) 

n.º 561/2006 deve ser alargado por forma 

a incluir os veículos comerciais ligeiros 

utilizados para o transporte de 

mercadorias, exceto se o veículo for 

utilizado por conta própria da empresa ou 

do condutor, ou se a condução não for a 

atividade principal da pessoa que conduz 

o veículo. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Alteração  86 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-C) A fim de garantir normas de saúde 

e de segurança adequadas para os 

condutores, é necessário criar ou 

modernizar áreas de estacionamento 

seguras e instalações sanitárias e 

alojamento de qualidade adequada. É 

importante que exista na União uma rede 

suficiente de áreas de estacionamento. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Alteração  87 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-D (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-D) Na sua resolução, de 9 de 

setembro de 2015, sobre a aplicação do 

Livro Branco de 2011 sobre os 

transportes: balanço e via a seguir rumo à 

mobilidade sustentável, o Parlamento 

Europeu ponderou a criação de uma 

agência europeia dos transportes 

rodoviários, a fim de assegurar a correta 

aplicação do direito da União e promover 

a normalização em todos os 

Estados-Membros. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Alteração  88 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto -1 (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto em vigor Alteração 

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

a ter a seguinte redação: 

a) De mercadorias, em que a massa 

máxima autorizada dos veículos, incluindo 

reboques ou semirreboques, seja superior a 

3,5 toneladas, ou 

«a) De mercadorias; ou»  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Alteração  89 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em 

matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de 

repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014 no que diz respeito ao 

posicionamento por meio de tacógrafos 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 3 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

h) Veículos ou conjuntos de veículos 

utilizados em transportes não comerciais de 

mercadorias;» 

h) Veículos ou conjuntos de veículos 

com massa máxima autorizada não 

superior a 7,5 toneladas, utilizados em 

transportes não comerciais de 

mercadorias;» 

Or. en 

 

 


