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22.3.2019 A8-0205/308

Alteração 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso diário e 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As boas condições de trabalho para 
os condutores e condições comerciais 
equitativas para as empresas de transporte 
rodoviário são da maior importância para a 
criação de um setor dos transportes 
rodoviários seguro, eficiente e socialmente 
responsável. Para facilitar este processo, é 
essencial que a regulamentação social da 
União no domínio dos transportes 
rodoviários seja clara, adequada à sua 
finalidade, fácil de aplicar e executar, e 
implementada de forma eficaz e coerente 
em toda a União.

(1) As boas condições de trabalho para 
os condutores e condições comerciais 
equitativas para as empresas de transporte 
rodoviário são da maior importância para a 
criação de um setor dos transportes 
rodoviários seguro, eficiente, socialmente 
responsável e não discriminatório, capaz 
de atrair trabalhadores qualificados. Para 
facilitar este processo, é essencial que a 
regulamentação social da União no 
domínio dos transportes rodoviários seja 
clara, proporcionada, adequada à sua 
finalidade, fácil de aplicar e executar, e 
implementada de forma eficaz e coerente 
em toda a União.
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22.3.2019 A8-0205/309

Alteração 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso diário e 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 
eficiência da implementação do atual 
conjunto de disposições em matéria social 
no domínio dos transportes rodoviários, 
nomeadamente do Regulamento (CE) 
n.º 561/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9, foram identificadas algumas 
lacunas no quadro jurídico existente. A 
regulamentação pouco clara e inadequada 
em matéria de repouso semanal, 
instalações de repouso, pausas no caso das 
tripulações múltiplas e a ausência de 
regulamentação sobre o regresso dos 
condutores ao seu domicílio, conduziu a 
interpretações e práticas de execução 
divergentes nos Estados-Membros. Vários 
Estados-Membros adotaram recentemente 
medidas unilaterais, aumentando ainda 
mais a insegurança jurídica e desigualdade 
de tratamento entre os condutores e 
operadores.

(2) Atendendo à avaliação da eficácia e 
eficiência da implementação do atual 
conjunto de disposições em matéria social 
no domínio dos transportes rodoviários, 
nomeadamente do Regulamento (CE) 
n.º 561/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9, foram identificadas algumas 
lacunas na aplicação do quadro jurídico. A 
regulamentação pouco clara em matéria de 
repouso semanal, instalações de repouso, 
pausas no caso das tripulações múltiplas e 
a ausência de regulamentação sobre o 
regresso dos condutores ao seu domicílio 
ou a outro local da sua escolha, conduziu 
a interpretações e práticas de execução 
divergentes nos Estados-Membros. Vários 
Estados-Membros adotaram recentemente 
medidas unilaterais, aumentando ainda 
mais a insegurança jurídica e desigualdade 
de tratamento entre os condutores e 
operadores.

_________________ _________________
9Regulamento (CE) n.º 561/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de março de 2006, relativo à harmonização 
de determinadas disposições em matéria 
social no domínio dos transportes 
rodoviários, que altera os Regulamentos 
(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do 
Conselho e revoga o Regulamento (CEE) 

9Regulamento (CE) n.º 561/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de março de 2006, relativo à harmonização 
de determinadas disposições em matéria 
social no domínio dos transportes 
rodoviários, que altera os Regulamentos 
(CEE) n.º 3821/85 e (CE) n.º 2135/98 do 
Conselho e revoga o Regulamento (CEE) 
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n.º 3820/85 do Conselho (JO L 102 de 
11.4.2006, p. 1)

n.º 3820/85 do Conselho (JO L 102 de 
11.4.2006, p. 1)
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22.3.2019 A8-0205/310

Alteração 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso diário e 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A avaliação ex post do 
Regulamento (CE) n.º 561/2006, 
confirmou que a execução incoerente e 
ineficaz da regulamentação social da União 
se deveu principalmente a disposições 
pouco claras, à utilização ineficiente das 
ferramentas de controlo e à cooperação 
administrativa insuficiente entre os 
Estados-Membros.

(3) A avaliação ex post do 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 confirmou 
que a execução incoerente e ineficaz da 
regulamentação social da União se deveu 
principalmente a disposições pouco claras, 
à utilização ineficiente e desigual das 
ferramentas de controlo e à cooperação 
administrativa insuficiente entre os 
Estados-Membros, o que aumentou a 
fragmentação do mercado interno 
europeu.
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22.3.2019 A8-0205/311

Alteração 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso diário e 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Toda a regulamentação nacional 
aplicada ao transporte rodoviário deve ser 
proporcionada e justificada e não deve 
prejudicar ou tornar menos atrativo o 
exercício das liberdades fundamentais 
garantidas pelo Tratado, como a livre 
circulação de mercadorias e a livre 
prestação de serviços, a fim de manter, ou 
até reforçar, a competitividade da União 
Europeia.
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22.3.2019 A8-0205/312

Alteração 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso diário e 
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 é 
substancialmente diferente do transporte 
de passageiros. Os condutores de 
autocarros mantêm um contacto estreito 
com os passageiros e devem poder realizar 
pausas com maior flexibilidade e sem 
prolongar os tempos de condução ou 
encurtar os tempos de repouso e as 
pausas.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/313

Alteração 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso diário e 
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. 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. Os condutores 
devem poder escolher como e onde gozam 
os seus períodos de repouso.
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22.3.2019 A8-0205/314

Alteração 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso diário e 
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. É, por 
conseguinte, conveniente clarificar onde 
pode ser gozado o período de repouso 
semanal, a fim de garantir que sejam 
asseguradas aos condutores condições de 
repouso adequadas.
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22.3.2019 A8-0205/315

Alteração 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso diário e 
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 essenciais instalações de 
repouso adequadas para melhorar as 
condições de trabalho dos condutores do 
setor e manter a segurança rodoviária. 
Uma vez que o repouso na cabina é 
característico do setor dos transportes e 
que, do ponto de vista da segurança e dos 
seguros, não é desejável separar 
completamente os condutores dos seus 
veículos, os condutores devem ser 
autorizados a descansar no seu veículo, se 
este estiver equipado com instalações de 
dormida adequadas. Devido à atual 
escassez de zonas de estacionamento 
seguras nas estradas europeias, o 
requisito de que os condutores gozem o 
repouso semanal de 45 horas fora da 
cabina não é exequível na prática, 
devendo, portanto, ser aplicado apenas 
depois de abordada e solucionada essa 
escassez.
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22.3.2019 A8-0205/316

Alteração 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso diário e 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) As orientações revistas relativas à 
RTE-T preveem a criação de zonas de 
repouso nas autoestradas, 
aproximadamente de 100 em 100 km, a 
fim de disponibilizar aos utilizadores 
comerciais das estradas zonas de 
estacionamento com um nível adequado 
de segurança, pelo que os Estados-
Membros devem ser encorajados a aplicar 
as orientações relativas à RTE-T e a fazer 
os investimentos necessários em zonas de 
estacionamento adequadas e devidamente 
adaptadas.

Or. en


