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Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 

și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8b. Întreprinderile de transport 

organizează activitatea conducătorilor auto 

în așa fel încât aceștia să poată petrece la 

domiciliu cel puțin o perioadă de repaus 

săptămânal normală sau o perioadă de 

repaus săptămânal de mai mult de 45 de 

ore luată în compensație pentru o perioadă 

de repaus săptămânal redusă, în fiecare 

perioadă de trei săptămâni consecutive. 

8b. Întreprinderile de transport 

organizează activitatea conducătorilor auto 

în așa fel încât aceștia să poată petrece la 

domiciliu sau într-un alt loc ales de ei, cel 

puțin o perioadă de repaus săptămânal 

normală sau o perioadă de repaus 

săptămânal de mai mult de 45 de ore luată 

în compensație pentru o perioadă de repaus 

săptămânal redusă, înainte de încheierea 

fiecărei perioade de patru săptămâni 

consecutive. Conducătorul auto 

informează întreprinderea de transport în 

scris în termen de cel mult două 

săptămâni înaintea unei astfel de perioade 

de repaus, dacă aceasta va fi efectuată în 

alt loc decât la domiciliul conducătorului 

auto. Atunci când conducătorul auto 

optează pentru efectuarea perioadei de 

repaus la domiciliu, întreprinderea de 

transport asigură conducătorului auto 

mijloacele necesare pentru a se întoarce 
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la domiciliu. 

 Conducătorul auto declară că o perioadă 

de repaus săptămânal normală sau o 

perioadă de repaus săptămânal de mai 

mult de 45 de ore luată în compensație 

pentru o perioadă de repaus săptămânal 

redusă a fost efectuată într-un loc la 

alegerea conducătorului auto. Declarația 

se păstrează la sediul întreprinderii.  

Or. en 

 

 


