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22.3.2019 A8-0205/317

Alteração 317
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A)

Texto em vigor Alteração

(-1) No artigo 3.º, a alínea a-A) passa a 
ter a seguinte redação:

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) «Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A)

a-A) Veículos com massa máxima 
autorizada não superior a 7,5 toneladas 
utilizados para transportar materiais, 
equipamento ou máquinas a utilizar pelo 
condutor no exercício da sua profissão e 
que sejam utilizados apenas num raio de 
100 km a partir da base da empresa e na 
condição de a condução do veículo não 
constituir a atividade principal do 
condutor;

a-A) Veículos com massa máxima 
autorizada não superior a 7,5 toneladas 
utilizados para transportar materiais, 
equipamento ou máquinas a utilizar pelo 
condutor no exercício da sua profissão, ou 
para a entrega de produtos que tenham 
sido fabricados de forma artesanal na 
empresa que emprega o condutor, e que 
sejam utilizados apenas num raio de 
150 km a partir da base da empresa e na 
condição de a condução do veículo não 
constituir a atividade principal do 
condutor;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=PT)
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22.3.2019 A8-0205/318

Alteração 318
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 6 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

(2-A) No artigo 6.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:

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 quatro semanas 
consecutivas não deve exceder 180 horas.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=pt)
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22.3.2019 A8-0205/319

Alteração 319
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

«O condutor de um veículo com tripulação 
múltipla pode decidir efetuar uma pausa de 
45 minutos num veículo conduzido por 
outro condutor desde que o condutor que 
goza a pausa não seja envolvido na 
prestação de assistência ao condutor que 
conduz o veículo.»;

«O condutor de um veículo com tripulação 
múltipla pode decidir efetuar uma pausa de 
45 minutos num veículo conduzido por 
outro condutor desde que o condutor que 
goza a pausa não seja envolvido na 
prestação de assistência ao condutor que 
conduz o veículo.

Para o transporte rodoviário de 
passageiros, o condutor pode optar por 
efetuar uma pausa de, pelo menos, 
30 minutos, seguida de uma pausa de, 
pelo menos, 15 minutos, repartidas pelo 
período de condução, de modo a que o 
primeiro parágrafo seja respeitado.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/320

Alteração 320
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – parte introdutória – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Ao n.º 6 é aditada a seguinte 
alínea:
«b-A) Um período de repouso semanal 
regular de, pelo menos, 45 horas e três 
períodos de repouso semanal reduzido de, 
pelo menos, 24 horas.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Alteração 321
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea b), os períodos de 
repouso semanal reduzidos são 
compensados mediante um período de 
repouso equivalente, gozado de uma só 
vez, antes do final da terceira semana a 
contar da semana em questão.

Para efeitos das alíneas b) e b-A), os 
períodos de repouso semanal reduzidos são 
compensados mediante um período de 
repouso equivalente, gozado de uma só 
vez, antes do final da quarta semana a 
contar da semana em questão.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/322

Alteração 322
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 8 – n.º 6-A – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

(a-A) No artigo 8.º, n.º 6-A, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

6-A. A título de derrogação ao n.º 6, um 
condutor que exerça uma catividade de 
serviço ocasional único de transporte 
internacional de passageiros, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 1073/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo a regras 
comuns de acesso ao mercado 
internacional dos serviços de transporte em 
autocarro, pode adiar o período de 
descanso semanal por 12 períodos 
consecutivos de 24 horas após um período 
anterior regular de repouso semanal, desde 
que:

«6-A. A título de derrogação ao n.º 6, um 
condutor que exerça uma catividade de 
serviço ocasional único de transporte de 
passageiros, na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 1073/2009 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo a regras comuns de acesso ao 
mercado internacional dos serviços de 
transporte em autocarro, pode adiar o 
período de descanso semanal por 12 
períodos consecutivos de 24 horas após um 
período anterior regular de repouso 
semanal, desde que:»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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22.3.2019 A8-0205/323

Alteração 323
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 8 – n.º 6-A-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) No artigo 8.º é inserido o seguinte 
número:
«6-A-A. A título de derrogação ao artigo 
8.º, n.º 2, e ao artigo 8.º, n.º 6, segundo 
parágrafo, um condutor que exerça um 
serviço ocasional único de transporte de 
passageiros, na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 1073/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece regras comuns 
para o acesso ao mercado internacional 
dos serviços de transporte em autocarro, 
pode adiar uma hora o período de repouso 
diário, no máximo duas vezes por semana, 
desde que o período de repouso diário 
após a utilização da derrogação seja de, 
pelo menos, nove horas e desde que tal 
não comprometa a segurança rodoviária.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/324

Alteração 324
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-C) (nova)
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 8 – n.º 6-A-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Ao artigo 8.º, é aditado o seguinte 
número:
«6-A-B. Desde que a segurança 
rodoviária não fique comprometida, um 
condutor que exerça um serviço ocasional 
único de transporte de passageiros, na 
aceção do Regulamento (CE) 
n.º 1073/2009 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
que estabelece regras comuns para o 
acesso ao mercado internacional dos 
serviços de transporte em autocarro, pode 
gozar um período de repouso diário 
regular dividido em três períodos que 
devem consistir, no mínimo, em: um 
período ininterrupto de 1 hora, um 
período ininterrupto de 2 horas e um 
período ininterrupto de 9 horas. Estes 
períodos podem ser gozados em qualquer 
ordem, exceto em dois períodos 
ininterruptos de 9 horas consecutivas de 
um dia para o outro.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/325

Alteração 325
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Qualquer período de repouso 
gozado a título de compensação de um 
período de repouso semanal reduzido deve 
preceder ou seguir um outro período de 
repouso regular semanal de, pelo menos, 
45 horas.

7. Qualquer período de repouso 
gozado a título de compensação de um 
período de repouso semanal reduzido deve 
ser ligado a outro período de repouso de, 
pelo menos, nove horas.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Alteração 326
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
em nome do Grupo ECR

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

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Artigo 8 – n.º 8-A

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os períodos de repouso semanal 
regular e quaisquer repousos semanais de 
duração superior a 45 horas gozados, a 
título de compensação de um repouso 
semanal reduzido anterior, não devem ser 
gozados num veículo. Devem sê-lo num 
alojamento apropriado, com instalações de 
dormida e sanitárias adequadas;

8-A. Os períodos de repouso semanal 
regular e quaisquer repousos semanais de 
duração superior a 45 horas gozados, a 
título de compensação de um repouso 
semanal reduzido anterior, podem ser 
gozados num veículo, se o veículo estiver 
equipado com instalações de dormida 
adequadas para cada condutor e se 
encontrar estacionado numa área de 
estacionamento adequada.
Caso contrário, estes períodos de repouso 
devem ser gozados num alojamento 
apropriado, com instalações de dormida e 
sanitárias adequadas, e com espaços de 
estacionamento adequados aos 
utilizadores comerciais das estradas, com 
um nível de segurança adequado.
O requisito de gozar estes períodos de 
repouso fora de um veículo (segundo 
parágrafo) não se aplica se as orientações 
revistas de 2013 relativas à RTE-T1-A, que 
preveem um espaço de estacionamento 
adequado aos utilizadores comerciais das 
estradas de 100 em 100 km, 
aproximadamente, com um nível de 
segurança adequado, não tiverem sido 
aplicadas pelos Estados-Membros.
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A Comissão deve incentivar os Estados-
Membros a construir espaços de 
estacionamento com um nível de 
segurança adequado e deve controlar 
regularmente o número de áreas de 
estacionamento nos Estados-Membros.
_________________
1-A Regulamento (UE) n.º 1315/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, relativo às 
orientações da União para o 
desenvolvimento da rede transeuropeia de 
transportes e que revoga a Decisão 
n.º 661/2010/UE.

Or. en


