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PT Unida na diversidade PT 

27.6.2018 A8-0205/103 

Alteração  103 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tempos de condução diários e semanais, pausas e períodos de repouso mínimos e 

posicionamento por meio de tacógrafos 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 6 – n.º 2 

 
Texto em vigor Alteração 

 (2-B) No artigo 6.º, o n.º 2 é alterado do 

seguinte modo: 

2. O tempo semanal de condução não pode 

exceder 56 horas e não pode implicar que 

seja excedido o tempo de trabalho semanal 

máximo previsto na Diretiva 2002/15/CE. 

«2. O tempo semanal de condução não 

pode exceder 48 horas e nunca pode 

implicar que seja excedido o tempo de 

trabalho semanal máximo previsto na 

Diretiva 2002/15/CE.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0017.02/DOC_1&format=PDF) 

Justificação 

Isso permite harmonizar o tempo semanal de condução com o tempo de trabalho normal acordado para 

os cidadãos europeus, em conformidade com a Diretiva 2003/88/CE. 
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PT Unida na diversidade PT 

27.6.2018 A8-0205/104 

Alteração  104 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tempos de condução diários e semanais, pausas e períodos de repouso mínimos e 

posicionamento por meio de tacógrafos 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-C (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 6 – n.º 3 

 
Texto em vigor Alteração 

 (2-C) No artigo 6.º, o n.º 3 é alterado do 

seguinte modo: 

3. O tempo de condução total acumulado 

por cada período de duas semanas 

consecutivas não deve exceder 90 horas. 

«3. O tempo de condução total acumulado 

por cada período de duas semanas 

consecutivas não deve exceder 80 horas.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0017.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/105 

Alteração  105 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tempos de condução diários e semanais, pausas e períodos de repouso mínimos e 

posicionamento por meio de tacógrafos 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 7 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

 (3-A) No artigo 7.º, o 

primeiro parágrafo, é alterado do seguinte 

modo: 

Após um período de condução de quatro 

horas e meia, o condutor gozará uma pausa 

ininterrupta de pelo menos 45 minutos, a 

não ser que goze um período de repouso. 

«Após um período de condução de quatro 

horas e meia, o condutor gozará uma pausa 

ininterrupta de pelo menos 60 minutos, a 

não ser que goze um período de repouso.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0017.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Alteração  106 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tempos de condução diários e semanais, pausas e períodos de repouso mínimos e 

posicionamento por meio de tacógrafos 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo) 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 7 – parágrafo 2 

 
Texto em vigor Alteração 

 (3-B) No artigo 7.º, o 

segundo parágrafo, é alterado do seguinte 

modo: 

Esta pausa pode ser substituída por uma 

pausa de pelo menos 15 minutos seguida 

de uma pausa de pelo menos 30 minutos 

repartidos pelo período de modo a dar 

cumprimento ao disposto no primeiro 

parágrafo. 

«Esta pausa pode ser substituída por uma 

pausa de pelo menos 30 minutos seguida 

de uma pausa de pelo menos 30 minutos 

repartidos pelo período de modo a dar 

cumprimento ao disposto no primeiro 

parágrafo.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0017.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Alteração  107 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Tempos de condução diários e semanais, pausas e períodos de repouso mínimos e 

posicionamento por meio de tacógrafos 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 

Artigo 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) O artigo 15.º passa a ter a seguinte 

redação: 

Suprimido 

«Artigo 15.º  

Os Estados-Membros devem garantir que 

os condutores dos veículos referidos no 

artigo 3.º, alínea a), são regidos por 

regras nacionais que proporcionem 

proteção adequada em matéria de tempos 

de condução autorizados e de pausas e 

períodos de repouso obrigatórios. Os 

Estados-Membros devem informar a 

Comissão das regras nacionais 

pertinentes aplicáveis a esses 

condutores.»; 

 

Or. en 

 


