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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/103 

Amendamentul  103 

Keith Taylor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 b (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 6 – alineatul 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (2b) La articolul 6, alineatul (2) se 

modifică după cum urmează: 

2. Durata de conducere săptămânală nu 

depășește cincizeci și șase de ore și nici nu 

generează o depășire a duratei maxime de 

lucru săptămânale stabilită de Directiva 

2002/15/CE. 

„2. Durata de conducere săptămânală nu 

depășește patruzeci și opt de ore și nici nu 

generează niciodată o depășire a duratei 

maxime de lucru săptămânale stabilită de 

Directiva 2002/15/CE.” 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0561&qid=1530274272473&from=RO) 

Justificare 

Perioada de conducere săptămânală este astfel aliniată la durata normală de lucru din contractele 

cetățenilor europeni, astfel cum este prevăzut în Directiva 2003/88/CE. 
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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/104 

Amendamentul  104 

Keith Taylor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 c (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 6 – alineatul 3 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (2c) La articolul 6, alineatul (3) se 

modifică după cum urmează: 

3. Durata de conducere totală acumulată nu 

trebuie să depășească nouăzeci de ore pe 

parcursul a două săptămâni consecutive. 

„3. Durata de conducere totală acumulată 

nu depășește optzeci de ore pe parcursul a 

două săptămâni consecutive.” 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0561&qid=1530274272473&from=RO) 
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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/105 

Amendamentul  105 

Keith Taylor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 3 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 7 – paragraful 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (3a) La articolul 7, alineatul (1) se 

modifică după cum urmează: 

După o perioadă de patru ore și jumătate de 

conducere, conducătorul auto trebuie să 

facă o pauză neîntreruptă de cel puțin 

patruzeci și cinci de minute, exceptând 

cazul în care își începe o perioadă de 

repaus. 

După o perioadă de patru ore și jumătate de 

conducere, conducătorul auto trebuie să 

facă o pauză neîntreruptă de cel puțin 

șaizeci de minute, exceptând cazul în care 

își începe o perioadă de repaus. 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0561&qid=1530274272473&from=RO) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Amendamentul  106 

Keith Taylor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 3 b (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 7 – paragraful 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (3b) La articolul 7, alineatul (2) se 

modifică după cum urmează: 

Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză 

de cel puțin cincisprezece minute urmată 

de o pauză de cel puțin treizeci de minute, 

pauze intercalate pe parcursul perioadei de 

conducere astfel încât să respecte 

dispozițiile primului paragraf. 

Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză 

de cel puțin treizeci de minute urmată de o 

pauză de cel puțin treizeci de minute, 

pauze intercalate pe parcursul perioadei de 

conducere astfel încât să respecte 

dispozițiile primului paragraf.” 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0561&qid=1530274272473&from=RO) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Amendamentul  107 

Keith Taylor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 9 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Articolul 15 se înlocuiește cu 

următorul text: 

eliminat 

Articolul 15  

Statele membre se asigură că toți 

conducătorii auto ai vehiculelor prevăzute 

la articolul 3 litera (a) sunt supuși unor 

norme naționale care asigură o protecție 

corespunzătoare în ceea ce privește 

perioadele de conducere permise și 

pauzele și perioadele de repaus 

obligatorii. Statele membre informează 

Comisia cu privire la normele naționale 

relevante aplicabile acestor conducători 

auto.”. 

 

Or. en 

 


