
 

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

RO Unită în diversitate RO 

22.6.2018 A8-0205/80 

Amendamentul  80 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Crearea unei Autorități Europene 

a Muncii ar putea juca un rol important 

în asigurarea aplicării normelor 

prevăzute în prezentul regulament, în 

special ajutând autoritățile naționale să 

coordoneze acțiunile de control, să facă 

schimb de informații și de bune practici și 

să instruiască inspectorii. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Amendamentul  81 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Transportul de mărfuri diferă în 

mod semnificativ de transportul de 

călători. Conducătorii auto de autocare 

sau autobuze se află în strânsă legătură 

cu pasagerii lor și ar trebui să poată avea 

mai multă flexibilitate în a face pauze, 

fără ca perioadele de conducere să fie 

prelungite sau perioada de repaus și 

pauzele să fie reduse. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Amendamentul  82 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

prelungesc în mod inutil aceste perioade. 
Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 

săptămânal normală, astfel încât să fie mai 

ușor pentru conducătorii auto să efectueze 

operațiuni de transport cu respectarea 

normelor și să ajungă la domiciliu pentru o 

perioadă de repaus săptămânal normală, 

fiind compensați în întregime pentru toate 

perioadele de repaus săptămânal reduse. 

Este, de asemenea, necesar să se prevadă 

că operatorii trebuie să organizeze 

activitatea conducătorilor auto astfel încât 

aceste perioade petrecute departe de 

domiciliu să nu fie excesiv de lungi. 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Ca atare, este oportun să se 

asigure aplicarea dispoziției privind 

perioada de repaus săptămânal normală, 

astfel încât să fie mai ușor pentru 

conducătorii auto să efectueze operațiuni 

de transport cu respectarea normelor și să 

ajungă la domiciliu pentru o perioadă de 

repaus săptămânal normală, fiind 

compensați în întregime pentru toate 

perioadele de repaus săptămânal reduse. 

Pentru a se asigura condiții de muncă 

sigure și decente, este necesar să se 

permită operatorilor să organizeze 

activitatea conducătorilor auto astfel încât 

aceste perioade petrecute departe de 

domiciliu să nu fie excesiv de lungi, 

conducătorii să aibă posibilitatea de a se 

întoarce în mod regulat la domiciliu și să 

poată beneficia de condiții de repaus 

decente, în spații de cazare de calitate. 

Atunci când un conducător auto alege să 

petreacă perioada de repaus la domiciliu, 

ar trebui ca întreprinderea de transport să 
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îi asigure conducătorului auto mijloacele 

financiare și practice pentru a se întoarce 

acolo. În plus, durata călătoriei de 

întoarcere nu ar trebui luată în 

considerare pentru a calcula durata 

perioadei de repaus. În cazul în care un 

conducător auto alege să petreacă 

perioada de repaus într-un alt loc decât 

domiciliul lor, acest lucru nu ar trebui să 

fie luat în considerare pentru calcularea 

dreptului conducătorului auto la 

indemnizații de călătorie. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Amendamentul  83 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Există diferențe între statele 

membre la nivelul interpretării și al punerii 

în aplicare a cerințelor privind repausul 

săptămânal în ceea ce privește locul în care 

ar trebui să fie efectuată perioada de repaus 

săptămânal. Prin urmare, este necesar să se 

clarifice cerința respectivă, astfel încât 

conducătorilor auto să li se asigure un 

spațiu de cazare adecvat pentru perioadele 

de repaus săptămânal normale, dacă 

acestea nu sunt efectuate la domiciliu. 

(7) Există diferențe între statele 

membre la nivelul interpretării și al punerii 

în aplicare a cerințelor privind repausul 

săptămânal în ceea ce privește locul în care 

ar trebui să fie efectuată perioada de repaus 

săptămânal. Prin urmare, pentru a se 

asigura condiții bune de muncă și 

siguranță pentru conducătorii auto, este 

necesar să se clarifice cerința respectivă, 

astfel încât conducătorilor auto să li se 

asigure un spațiu de cazare de calitate și 

care ține seama de gen sau un alt loc ales 

de conducătorul auto și plătit de 

angajator pentru perioadele de repaus 

săptămânal normale, dacă acestea nu sunt 

efectuate la domiciliu. Statele membre ar 

trebui să asigure disponibilitatea unor 

zone de parcare securizate suficiente 

adaptate la nevoile conducătorilor auto. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Amendamentul  84 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Multe dintre operațiunile de 

transport rutier din interiorul Uniunii 

includ un traseu parcurs cu nave feribot 

sau cu trenul. În consecință, pentru acest 

tip de traseu, ar trebui stabilite dispoziții 

clare și corespunzătoare în ceea ce 

privește perioadele de repaus și pauzele. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să se prevadă exceptări în caz de repaus săptămânal pentru călătorii lungi efectuate 

pe feribot sau în tren, în special în ceea ce privește periferia Uniunii. 
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22.6.2018 A8-0205/85 

Amendamentul  85 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Utilizarea vehiculelor utilitare 

ușoare pentru transportul de mărfuri este 

în creștere, ceea ce a determinat 

dezvoltarea unei concurențe neloiale, 

precum și diferențe în ceea ce privește 

punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 561/2006, conducând la 

disparități legate de condițiile de muncă și 

la compromiterea siguranței rutiere. 

Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și 

condițiile de lucru ale conducătorilor 

auto, domeniul de aplicare al 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 ar 

trebui să fie extins pentru a include 

vehiculele utilitare ușoare utilizate pentru 

transportul mărfurilor, cu excepția 

cazului în care vehiculul este utilizat 

pentru contul propriu al întreprinderii sau 

al conducătorului auto, sau dacă 

conducerea nu constituie principala 

activitate a persoanei care conduce 

vehiculul. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Amendamentul  86 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 11 c (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11c) Pentru a garanta standarde de 

sănătate și de siguranță corespunzătoare 

pentru conducătorii auto, este necesar să 

se construiască sau se modernizeze zone 

de parcare securizate, instalații sanitare 

adecvate și spații de cazare de calitate. Ar 

trebui să existe o rețea adecvată de zone 

de parcare pe teritoriul Uniunii. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Amendamentul  87 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 11 d (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11d) În Rezoluția sa din 9 septembrie 

2015 referitoare la implementarea Cărții 

albe privind transporturile 2011: 

evaluarea situației actuale și calea de 

urmat pentru realizarea unei mobilități 

sustenabile, Parlamentul European a 

analizat posibilitatea de a înființa o 

agenție europeană pentru transportul 

rutier pentru a asigura punerea în 

aplicare corectă a legislației Uniunii și a 

promova standardizarea în toate statele 

membre. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

22.6.2018 A8-0205/88 

Amendamentul  88 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (1), litera 

(a) se înlocuiește cu următorul text: 

(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv 

vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a 

căror masă maximă autorizată depășește 

3,5 tone sau 

„(a) de mărfuri; sau”  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Amendamentul  89 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la 

perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de 

repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 3 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) vehicule sau un ansamblu de 

vehicule utilizate pentru transporturi de 

mărfuri în scopuri necomerciale; 

(h) vehicule sau un ansamblu de 

vehicule a căror masă maximă autorizată 

nu depășește 7,5 tone, utilizate pentru 

transporturi de mărfuri în scopuri 

necomerciale; 

Or. en 

 

 


