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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/108 

Amendamentul  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

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 

Considerentul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a)  Locul de rezidență ar trebui să fie 

rezidența înregistrată a conducătorului 

auto într-un stat membru. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/109 

Amendamentul  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

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 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Transportul de călători diferă în 

mod semnificativ de transportul de 

mărfuri. Șoferii de autocare se află în 

contact strâns cu pasagerii și trebuie să 

fie în măsură să ia pauze flexibile. 

Acestea nu ar trebui să prelungească 

perioadele de conducere sau să scurteze 

perioadele de repaus și nici să afecteze 

alte operațiuni planificate care au 

legătură cu traseul. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/110 

Amendamentul  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

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 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Pe lângă principala sarcină care le 

revine, și anume condusul, conducătorii 

auto sunt responsabili și de alte activități, 

cum ar fi încărcarea și descărcarea, 

întreținerea vehiculului, pregătirea 

acestuia pentru drum și sarcini similare. 

Aceste sarcini trebuie să fie luate în 

considerare atunci când se stabilesc orele 

de lucru și perioadele de repaus adecvate. 

Or. en 

Justificare 

Întreprinderile care au angajați conducători auto cu salarii mici beneficiază de costuri de funcționare 

extrem de reduse, deoarece încurajează repausul săptămânal în cabină, chiar dacă aceste perioade de 

repaus afectează bunăstarea conducătorilor auto și siguranța lor rutieră. 
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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/111 

Amendamentul  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

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 

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. Perioada de repaus 

săptămânal a conducătorului auto trebuie 

să fie efectuată în afara cabinei: 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. 

Or. en 

Justificare 

Întreprinderile care au angajați conducători auto cu salarii mici beneficiază de costuri de funcționare 

extrem de reduse, deoarece încurajează repausul săptămânal în cabină, chiar dacă aceste perioade de 

repaus afectează bunăstarea conducătorilor auto și siguranța lor rutieră. 



 

AM\1157492RO.docx  PE621.703v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/112 

Amendamentul  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

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 8a – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) fie la domiciliu sau într-un alt loc 

privat ales de către conducătorul auto. 

(b) la domiciliu, locul de rezidență al 

conducătorului auto.  

Or. en 

Justificare 

O locație privată pentru petrecerea perioadei de odihnă ar putea promova practicile necorespunzătoare. 
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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/113 

Amendamentul  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

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 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 două săptămâni consecutive.; 

Or. en 

 


