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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0205/317

Amendamentul 317
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa

Textul în vigoare Amendamentul

-1 La articolul 3, litera (aa) se înlocuiește 
cu următorul text:

Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa „Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa

(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 pentru transportul 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-
20150302&qid=1529948424671&from=RO)
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22.3.2019 A8-0205/318

Amendamentul 318
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 6 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(2a) La articolul 6, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

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 180 de ore pe parcursul a 
patru săptămâni consecutive.”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=ro)
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22.3.2019 A8-0205/319

Amendamentul 319
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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 4
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un conducător auto care face parte dintr-un 
echipaj poate decide să ia o pauză de 45 de 
minute la bordul unui vehicul condus de un 
alt conducător auto, cu condiția ca 
persoana care face pauză să nu fie implicat 
în asistarea celei care conduce vehiculul.

Un conducător auto care face parte dintr-un 
echipaj poate decide să ia o pauză de 45 de 
minute la bordul unui vehicul condus de un 
alt conducător auto, cu condiția ca 
persoana care face pauză să nu fie 
implicată în asistarea celei care conduce 
vehiculul.

Pentru transportul rutier de călători, 
conducătorul auto poate alege să facă o 
pauză de cel puțin 30 de minute, urmată 
de pauze de cel puțin 15 minute fiecare, 
pauze distribuite pe parcursul perioadei 
de conducere astfel încât să respecte 
dispozițiile de la primul paragraf.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/320

Amendamentul 320
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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 – partea introductivă – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (6) se adaugă 
următoarea dispoziție:
„o perioadă de repaus săptămânal 
normală de cel puțin 45 de ore și trei 
perioade de repaus săptămânal reduse de 
cel puțin 24 de ore.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Amendamentul 321
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.”;

În sensul literelor (b) și (ba), perioadele de 
repaus săptămânal reduse se compensează 
cu o perioadă de repaus echivalentă luată în 
bloc, înainte de sfârșitul celei de-a patra 
săptămâni care urmează săptămânii în 
discuție.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/322

Amendamentul 322
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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 aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 8 – alineatul 6 a – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

(aa) La articolul 8 alineatul (6a), 
partea introductivă se înlocuiește cu 
următorul text:

(6a)  Prin derogare de la alineatul (6), un 
conducător auto care asigură un singur 
serviciu ocazional de transport 
internațional de persoane, astfel cum este 
definit în Regulamentul (CE) nr. 
1073/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piața 
internațională a serviciilor de transport cu 
autocarul și autobuzul, poate amâna 
perioada de repaus săptămânal cu cel mult 
12 perioade consecutive de 24 de ore care 
urmează unei perioade de repaus 
săptămânal normale precedente, cu 
următoarele condiții:

„(6a) Prin derogare de la alineatul (6), un 
conducător auto care asigură un singur 
serviciu ocazional de transport de 
persoane, astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piața 
internațională a serviciilor de transport cu 
autocarul și autobuzul, poate amâna 
perioada de repaus săptămânal cu cel mult 
12 perioade consecutive de 24 de ore care 
urmează unei perioade de repaus 
săptămânal normale precedente, cu 
următoarele condiții:

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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22.3.2019 A8-0205/323

Amendamentul 323
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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 ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 8 – alineatul 6 aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) La articolul 8, se introduce 
următorul alineat:
„6aa. Prin derogare de la articolul 8 
alineatul (2) și de la articolul 8 alineatul 
(6) al doilea paragraf, un conducător auto 
care asigură un singur serviciu ocazional 
de transport de persoane, astfel cum este 
definit în Regulamentul (CE) nr. 
1073/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind normele comune pentru accesul la 
piața internațională a serviciilor de 
transport cu autocarul și autobuzul, poate 
amâna perioada de repaus zilnic cu o oră, 
maximum de două ori pe săptămână, cu 
condiția ca perioada de repaus zilnic 
efectuată după utilizarea derogării să fie 
de cel puțin nouă ore, iar siguranța 
rutieră să nu fie periclitată din acest 
motiv.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/324

Amendamentul 324
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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 ac (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 8 – alineatul 6 ab (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) La articolul 8, se adaugă 
următorul paragraf:
"6ab. Cu condiția ca siguranța rutieră să 
nu fie periclitată, un conducător auto care 
asigură un singur serviciu ocazional de 
transport de persoane, astfel cum este 
definit în Regulamentul (CE) nr. 
1073/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind normele comune pentru accesul la 
piața internațională a serviciilor de 
transport cu autocarul și autobuzul, poate 
să efectueze perioada normală de repaus 
zilnic împărțită în trei perioade, care 
trebuie să constea cel puțin în: o perioadă 
neîntreruptă de o oră, o perioadă 
neîntreruptă de două ore și o perioadă 
neîntreruptă de nouă ore. Aceste perioade 
pot fi luate în orice ordine, mai puțin 
două perioade neîntrerupte de nouă ore 
consecutiv de la o zi la alta.”

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0205/325

Amendamentul 325
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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 este alipită unei alte 
perioade de repaus de cel puțin nouă ore.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Amendamentul 326
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
în numele Grupului ECR

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 pot fi 
efectuate la bordul unui vehicul, dacă 
acesta este dotat cu spații de dormit 
adecvate pentru fiecare conducător auto 
și dacă este parcat într-o zonă de repaus 
adecvată.
În caz contrar, aceste perioade de repaus 
se efectuează într-un spațiu de cazare 
adecvat, cu spații de dormit și instalații 
sanitare adecvate, și prevăzut cu spații de 
parcare adecvate pentru conducătorii 
auto de vehicule comerciale, în condiții 
corespunzătoare de siguranță și 
securitate.
Cerința de a efectua aceste perioade de 
repaus în afara unui vehicul (al doilea 
paragraf) nu se aplică atât timp cât 
orientările TEN-T revizuite din 20131a, 
care prevăd asigurarea, la fiecare 
aproximativ 100 km, de spații de parcare 
corespunzătoare, cu un nivel adecvat de 
siguranță și securitate pentru utilizatorii 
de vehicule comerciale, nu au fost puse în 
aplicare de statele membre.
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Comisia ar trebui să încurajeze statele 
membre să construiască spații de parcare 
cu un nivel adecvat de siguranță și 
securitate și să monitorizeze periodic 
numărul de zone de parcare din statele 
membre.
_________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport și de abrogare 
a Deciziei nr. 661/2010/UE.

Or. en


