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21.3.2019 A8-0205/139

Amendamentul 139
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

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 a
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (6), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„6. Pe parcursul a patru săptămâni 
consecutive, un conducător auto trebuie 
să efectueze cel puțin:
(a) patru perioade de repaus 
săptămânal normale sau
(b) două perioade de repaus 
săptămânal normale de cel puțin 45 de 
ore și două perioade de repaus 
săptămânal reduse de cel puțin 24 de ore.
În sensul literei (b), perioadele de repaus 
săptămânal reduse se compensează cu o 
perioadă de repaus echivalentă luată în 
bloc, înainte de sfârșitul celei de-a treia 
săptămâni care urmează săptămânii în 
discuție.”;

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/140

Amendamentul 140
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

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 b
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

„7. Orice perioadă de repaus luată în 
compensație pentru o perioadă de repaus 
săptămânal redusă trebuie să preceadă sau 
să urmeze imediat o perioadă de repaus 
săptămânal normală de cel puțin 45 de 
ore.”;

„7. Orice perioadă de repaus luată în 
compensație pentru o perioadă de repaus 
săptămânal redusă trebuie luată înaintea 
unei perioade de repaus săptămânal 
normală de cel puțin 45 de ore sau ca o 
prelungire a acesteia, ca o perioadă de 
repaus continuă.”;

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/141

Amendamentul 141
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

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 8 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Perioadele de repaus săptămânal 
normale și orice perioadă de repaus 
săptămânal de mai mult de 45 de ore luată 
în compensație pentru o perioadă de repaus 
săptămânal redusă anterioară nu pot fi 
efectuate la bordul unui vehicul. Ele 
trebuie efectuate într-un spațiu de cazare 
adecvat, cu spații de dormit și instalații 
sanitare adecvate:

8a. Perioadele de repaus săptămânal 
normale și orice perioadă de repaus 
săptămânal de mai mult de 45 de ore luată 
în compensație pentru o perioadă de repaus 
săptămânal redusă anterioară nu pot fi 
efectuate la bordul unui vehicul. Ele 
trebuie efectuate într-un spațiu de cazare de 
calitate și care ține seama de gen, în afara 
cabinei, cu spații de dormit și instalații 
sanitare adecvate pentru conducătorul 
auto:

(a) fie asigurat sau plătit de angajator, (a) fie asigurat sau plătit de angajator,

(b) fie la domiciliu sau într-un alt loc 
privat ales de către conducătorul auto. 

(b) fie la domiciliu sau într-un alt loc 
privat ales de către conducătorul auto. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/142

Amendamentul 142
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

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 8 b 

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 
conducătorii auto, 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. 
Conducătorul auto informează 
întreprinderea de transport în scris 
înaintea unei astfel de perioade de repaus 
dacă aceasta va fi efectuată în alt loc 
decât domiciliul conducătorului auto. 
Atunci când conducătorul auto optează 
pentru efectuarea repausului la domiciliu, 
întreprinderea de transport asigură 
conducătorului auto mijloacele practice și 
financiare pentru a se întoarce la 
domiciliu. Durata călătoriei de întoarcere 
nu este 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 său, întreprinderea 
nu deduce cheltuielile de deplasare din 
dreptul conducătorului auto la 
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indemnizații de călătorie.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/143

Amendamentul 143
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

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 ca (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 8 – alineatul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se introduce următorul alineat:
8c. Până la... [data intrării în vigoare 
a prezentului regulament] și, ulterior, o 
dată la doi ani, statele membre prezintă 
Comisiei un raport privind 
disponibilitatea unor structuri de odihnă 
adecvate pentru conducătorii auto și a 
unor spații de parcare securizate pe 
teritoriul lor. Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare pentru a stabili un 
format comun pentru rapoartele bienale 
ale statelor membre. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 24 alineatul (2).

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/144

Amendamentul 144
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

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 6
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„9. Prin derogare de la articolul 8, 
atunci când un conducător auto însoțește 
un vehicul transportat cu feribotul sau cu 
trenul și efectuează în același timp o 
perioadă de repaus zilnic normală sau o 
perioadă de repaus săptămânal redusă, 
această perioadă poate fi întreruptă cel 
mult de două ori de alte activități a căror 
durată totală nu depășește o oră. Pe 
parcursul acestei perioade de repaus zilnic 
normale sau perioade de repaus săptămânal 
reduse, conducătorul auto are acces la o 
cușetă aflată la dispoziția sa.”.

„9. Prin derogare de la articolul 8, 
atunci când un conducător auto însoțește 
un vehicul transportat cu feribotul sau cu 
trenul și efectuează în același timp o 
perioadă de repaus zilnic normală sau o 
perioadă de repaus săptămânal, această 
perioadă poate fi întreruptă cel mult de 
două ori de alte activități a căror durată 
totală nu depășește o oră. Pe parcursul 
acestei perioade de repaus zilnic normale 
sau perioade de repaus săptămânal, 
conducătorul auto are acces la o cușetă 
aflată la dispoziția sa.”;

Or. en

Justificare

Prin derogare de la articolul 8, atunci când un conducător auto însoțește un vehicul 
transportat cu feribotul sau cu trenul și efectuează în același timp o perioadă de repaus zilnic 
normală sau o perioadă de repaus săptămânal, această perioadă poate fi întreruptă cel mult 
de două ori de alte activități a căror durată totală nu depășește o oră. Pe parcursul acestei 
perioade de repaus zilnic normale sau perioade de repaus săptămânal, conducătorul auto are 
acces la o cușetă aflată la dispoziția sa.
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21.3.2019 A8-0205/145

Amendamentul 145
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

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 6 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 10 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(6a) La articolul 10, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„1. Se interzice întreprinderilor de 
transport să remunereze conducătorii auto 
salariați sau care sunt puși la dispoziția lor 
în funcție de distanța parcursă și/sau de 
cantitatea de mărfuri transportată, chiar și 
sub formă de prime sau majorări salariale, 
în cazul în care o asemenea remunerare 
este de natură să pericliteze siguranța 
rutieră și/sau să încurajeze încălcarea 
prezentului regulament.

„1. Se interzice întreprinderilor de 
transport să remunereze conducătorii auto 
salariați sau care sunt puși la dispoziția lor 
în funcție de distanța parcursă, de 
rapiditatea livrării și/sau de cantitatea de 
mărfuri transportată, chiar și sub formă de 
prime sau majorări salariale, în cazul în 
care o asemenea remunerare încurajează 
încălcarea prezentului regulament.”

Or. en


