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21.3.2019 A8-0205/146

Amendamentul 146
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
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 reședință” este 
domiciliul înregistrat al conducătorului 
auto într-un stat membru.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/147

Amendamentul 147
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
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
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 165/2014
Articolul 3 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) La articolul 3, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

4.   La cincisprezece ani de la introducerea 
cerinței ca vehiculele nou înmatriculate să 
fie prevăzute cu un tahograf conform 
articolelor 8, 9 și 10, vehiculele care 
circulă într-un stat membru diferit de statul 
lor membru de înmatriculare sunt echipate 
cu un astfel de tahograf.

4. La trei ani de la introducerea 
obligației ca vehiculele nou înmatriculate 
să fie prevăzute cu un tahograf conform 
articolelor 8, 9 și 10, vehiculele care 
circulă într-un stat membru diferit de statul 
lor membru de înmatriculare sunt echipate 
cu un astfel de tahograf. .

Or. enJustificareEste de neimaginat să li se impună camioanelor aflate deja în circulație 
cerința de a dispune de un tahograf inteligent într-un termen de 15 ani de la introducerea 

acestei cerințe pentru vehiculele nou-înmatriculate. Același lucru este valabil pentru 
eficacitatea controalelor.
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21.3.2019 A8-0205/148

Amendamentul 148
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
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 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Transportul de persoane 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 facă pauze în mod 
flexibil. Acestea nu ar trebui să 
prelungească perioadele de conducere sau 
să scurteze perioadele de repaus și nici să 
afecteze alte operațiuni planificate în 
legătură cu traseul.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/149

Amendamentul 149
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
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 
traseului 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

JustificareÎntreprinderile care au ca 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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21.3.2019 A8-0205/150

Amendamentul 150
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
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. Conducătorul auto trebuie să 
efectueze perioada de repaus săptămânală 
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 ca 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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21.3.2019 A8-0205/151

Amendamentul 151
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
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. 165/2006
Articolul 8 – alineatul 8 a – 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 reședință al 
conducătorului auto.

Or. en

Justificare

Posibilitatea alegerii unui loc privat pentru petrecerea perioadei de odihnă ar putea promova 
practici necorespunzătoare.
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21.3.2019 A8-0205/152

Amendamentul 152
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
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. 165/2006
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 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
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21.3.2019 A8-0205/153

Amendamentul 153
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
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 7
 Regulamentul (CE) nr. 165/2006
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La articolul 12 se adaugă un al 
doilea paragraf, după cum urmează:

eliminat

„Cu condiția ca siguranța rutieră să nu 
fie astfel pusă în pericol, conducătorul 
auto poate deroga de la articolul 8 
alineatul (2) și de la articolul 8 alineatul 
(6) al doilea paragraf pentru a putea 
ajunge la un spațiu de cazare adecvat, așa 
cum se menționează la articolul 8 
alineatul (8a), unde să efectueze o 
perioadă de repaus zilnic sau săptămânal. 
O astfel de derogare nu trebuie să aibă ca 
rezultat depășirea perioadelor de 
conducere zilnice sau săptămânale sau 
scurtarea perioadelor de repaus zilnic sau 
săptămânal. Conducătorul auto trebuie să 
indice cauza derogării manual pe foaia de 
înregistrare sau pe un document imprimat 
obținut din aparatul de înregistrare sau în 
registrul său de sarcini, cel târziu la 
sosirea în spațiul de cazare adecvat.”.

Or. en
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Justificare

Nu este necesar ca perioadele de muncă și de odihnă ale conducătorilor auto să fie delegate, 
deoarece o derogare ar putea afecta negativ siguranța rutieră și condițiile de muncă ale 
conducătorilor auto. Sarcina de a organiza traseele astfel încât să fie îndeplinite obligațiile 
legale le revine patronilor.


