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22.3.2019 A8-0205/327

Amendamentul 327
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 – alineatul 1 – punctul 5 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
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) într-un alt loc ales de către 
conducătorul auto.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Amendamentul 328
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 – alineatul 1 – punctul 5 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 8 – alineatul 8 b – paragraful 1

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 patru săptămâni consecutive.

Conducătorul auto declară că 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 anterioară a fost efectuată într-un 
loc ales de către conducătorul auto. 
Declarația se păstrează la sediul 
întreprinderii.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Amendamentul 329
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 – alineatul 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) nr. 561/2006
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Amendamentul 330
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 2 – alineatul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 165/2014
Articolul 37 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Conducătorul auto introduce în 
tahograful digital simbolurile țărilor în care 
a început și s-a încheiat ziua de lucru, 
precum și locul și momentul în care 
conducătorul auto a trecut o frontieră în 
vehicul, la sosirea la locul de oprire 
corespunzător. Statele membre pot solicita 
conducătorilor de vehicule care efectuează 
operațiuni de transport pe teritoriul lor să 
adauge la simbolul țării specificații 
geografice mai detaliate, cu condiția ca 
statele membre respective să fi notificat 
Comisiei acele specificații geografice 
detaliate înainte de 1 aprilie 1998.

7. Conducătorul auto introduce în 
tahograful digital simbolurile țărilor în care 
a început și s-a încheiat ziua de lucru. De 
asemenea, conducătorul auto introduce 
simbolul țării pe teritoriul căreia a intrat 
după trecerea frontierei unui stat 
membru, la începutul primei opriri 
planificate în statul membru respectiv. 
Această oprire trebuie considerată pauză 
sau perioadă de repaus planificată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 sau orice altă oprire pentru 
nevoile conducătorului auto sau ale 
operațiunii de transport. Statele membre 
pot solicita conducătorilor de vehicule care 
efectuează operațiuni de transport pe 
teritoriul lor să adauge la simbolul țării 
specificații geografice mai detaliate, cu 
condiția ca statele membre respective să fi 
notificat Comisiei acele specificații 
geografice detaliate înainte de 1 aprilie 
1998.

Or. en


