
 

AM\1157500RO.docx  PE621.703v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0205/114 

Amendamentul  114 

Dieter-Lebrecht Koch, Joachim Zeller, Werner Kuhn, Sven Schulze, Thomas Mann, 

Peter Liese, David McAllister, Norbert Lins, Peter Jahr, Sabine Verheyen, Angelika 

Niebler, Daniel Caspary, Axel Voss, Albert Deß, Birgit Collin-Langen, Georges Bach, 

Christian Ehler, Hermann Winkler, Reimer Böge, Jens Gieseke, Gesine Meissner, 

Elmar Brok, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, 

Markus Ferber, Dennis Radtke, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Seán Kelly, 

Heinz K. Becker, Paul Rübig, Esther de Lange, Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini, 

Othmar Karas, Wim van de Camp, Annie Schreijer-Pierik, Pascal Arimont, Renate 

Sommer, Burkhard Balz, Wolf Klinz, Jens Rohde, Salvatore Domenico Pogliese, 

Herbert Dorfmann, Lorenzo Cesa, Frank Engel, Viviane Reding 

 

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 -1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1a) La articolul 3, litera (aa) se 

înlocuiește cu următorul text:  

(aa) vehicule sau o combinație de 

vehicule cu o masă maximă admisibilă care 

să nu depășească 7,5 tone, utilizate pentru 

transportul materialelor, al echipamentului 

sau al mașinilor care sunt destinate 

conducătorului auto în exercitarea profesiei 

sale și care sunt utilizate numai pe o rază 

de 100 km de la sediul întreprinderii și cu 

condiția ca principala activitate a 

conducătorului auto să nu fie cea de 

conducere a vehiculului; 

„(aa) vehicule sau o combinație de 

vehicule cu o masă maximă admisibilă care 

să nu depășească 7,5 tone, utilizate pentru 

transportul materialelor, al echipamentului 

sau al mașinilor care sunt destinate 

conducătorului auto în exercitarea profesiei 

sale sau transportului unor mărfuri 

produse în mod artizanal în 

întreprinderea în care conducătorul auto 

este angajat, și care sunt utilizate numai pe 

o rază de 150 km de la sediul întreprinderii 

și cu condiția ca principala activitate a 

conducătorului auto să nu fie cea de 

conducere a vehiculului;” 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
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Justificare 

În cazul în care conducerea vehiculului nu reprezintă activitatea principală a conducătorului 

auto, întreprinderile ar trebui să poată transporta produsele pe care le realizează la clienții 

din apropiere. 

 

 


