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Amendamentul  14 

Mara Bizzotto 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Existența unor condiții bune de 

muncă pentru conducătorii auto și a unor 

condiții comerciale echitabile pentru 

întreprinderile de transport rutier are o 

importanță fundamentală pentru crearea 

unui sector al transportului rutier sigur, 

eficient și responsabil din punct de vedere 

social. Pentru a facilita acest proces, este 

esențial ca normele sociale ale Uniunii în 

sectorul transportului rutier să fie clare, 

adecvate scopului, ușor de aplicat și de 

controlat într-un mod eficace și coerent în 

întreaga Uniune. 

(1) Pentru buna funcționare a 

sectorului transportului rutier pe piața 

internă, este esențial să se asigure 

îmbunătățirea condițiilor sociale și de 

muncă ale conducătorilor auto, precum și 

siguranța, simplificarea birocrației și un 

număr adecvat de controale în beneficiul 

concurenței loiale între operatorii de 

transport naționali și străini; legislația 

socială actuală a UE în sectorul 

transportului rutier a favorizat dumpingul 

social, delocalizarea necontrolată și, în 

general, proliferarea practicilor ilegale 

responsabile de concurența neloială în 

acest sector, cum ar fi cabotajul ilegal sau 

fenomenul societăților de tip „cutie 

poștală”. 

Or. it 

 

Amendamentul  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Existența unor condiții bune de 

muncă pentru conducătorii auto și a unor 

condiții comerciale echitabile pentru 

întreprinderile de transport rutier are o 

importanță fundamentală pentru crearea 

unui sector al transportului rutier sigur, 

eficient și responsabil din punct de vedere 

social. Pentru a facilita acest proces, este 

(1) Existența unor condiții bune de 

muncă pentru conducătorii auto și a unor 

condiții comerciale echitabile pentru 

întreprinderile de transport rutier are o 

importanță fundamentală pentru crearea 

unui sector al transportului rutier sigur, 

eficient și responsabil din punct de vedere 

social, care poate atrage lucrători 
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esențial ca normele sociale ale Uniunii în 

sectorul transportului rutier să fie clare, 

adecvate scopului, ușor de aplicat și de 

controlat într-un mod eficace și coerent în 

întreaga Uniune. 

calificați. Pentru a facilita acest proces, 

este esențial ca normele sociale ale Uniunii 

în sectorul transportului rutier să fie clare, 

adecvate scopului, ușor de aplicat și de 

controlat într-un mod eficace și coerent în 

întreaga Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Existența unor condiții bune de 

muncă pentru conducătorii auto și a unor 

condiții comerciale echitabile pentru 

întreprinderile de transport rutier are o 

importanță fundamentală pentru crearea 

unui sector al transportului rutier sigur, 

eficient și responsabil din punct de vedere 

social. Pentru a facilita acest proces, este 

esențial ca normele sociale ale Uniunii în 

sectorul transportului rutier să fie clare, 

adecvate scopului, ușor de aplicat și de 

controlat într-un mod eficace și coerent în 

întreaga Uniune. 

(1) Existența unor condiții bune de 

muncă pentru conducătorii auto și a unor 

condiții comerciale echitabile pentru 

întreprinderile de transport rutier are o 

importanță fundamentală pentru crearea 

unui sector al transportului rutier sigur, 

eficient și responsabil din punct de vedere 

social. Pentru a facilita acest proces, este 

esențial ca normele sociale ale Uniunii în 

sectorul transportului rutier să fie clare, 

proporționale, adecvate scopului, ușor de 

aplicat și de controlat într-un mod eficace 

și coerent în întreaga Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Karima Delli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Președintele Comisiei, Jean-

Claude Juncker, a făcut referire în 

discursul său privind starea Uniunii din 

2017 la previzibila înființare a unei 
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Autorități Europene în domeniul Muncii. 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la repausul 

săptămânal, la locurile de repaus, la pauze 

în cazul conducerii în echipaj și absența 

unor norme privind întoarcerea 

conducătorilor auto la domiciliul lor au dus 

la interpretări și practici de control 

divergente în statele membre. Mai multe 

state membre au adoptat recent măsuri 

unilaterale care sporesc și mai mult 

insecuritatea juridică și inegalitatea de 

tratament al conducătorilor auto și al 

operatorilor. 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe în 

punerea în aplicare a cadrului juridic 

existent. Normele neclare și inadecvate 

referitoare la locurile de repaus, la pauze în 

cazul conducerii în echipaj și absența unor 

norme privind întoarcerea conducătorilor 

auto la domiciliul lor au dus la interpretări 

și practici de control divergente în statele 

membre. Mai multe state membre au 

adoptat recent măsuri unilaterale care 

sporesc și mai mult insecuritatea juridică și 

inegalitatea de tratament al conducătorilor 

auto și al operatorilor. 

__________________ __________________ 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

Or. en 
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Amendamentul  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la repausul 

săptămânal, la locurile de repaus, la pauze 

în cazul conducerii în echipaj și absența 

unor norme privind întoarcerea 

conducătorilor auto la domiciliul lor au dus 

la interpretări și practici de control 

divergente în statele membre. Mai multe 

state membre au adoptat recent măsuri 

unilaterale care sporesc și mai mult 

insecuritatea juridică și inegalitatea de 

tratament al conducătorilor auto și al 

operatorilor. 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la locurile de 

repaus, la pauze în cazul conducerii în 

echipaj și absența unor norme privind 

întoarcerea conducătorilor auto la 

domiciliul lor au dus la interpretări și 

practici de control divergente în statele 

membre. Mai multe state membre au 

adoptat recent măsuri unilaterale care 

sporesc și mai mult insecuritatea juridică și 

inegalitatea de tratament al conducătorilor 

auto și al operatorilor. 

__________________ __________________ 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

Or. fr 
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Amendamentul  20 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la repausul 

săptămânal, la locurile de repaus, la pauze 

în cazul conducerii în echipaj și absența 

unor norme privind întoarcerea 

conducătorilor auto la domiciliul lor au dus 

la interpretări și practici de control 

divergente în statele membre. Mai multe 

state membre au adoptat recent măsuri 

unilaterale care sporesc și mai mult 

insecuritatea juridică și inegalitatea de 

tratament al conducătorilor auto și al 

operatorilor. 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la locurile de 

repaus, la pauze în cazul conducerii în 

echipaj și absența unor norme privind 

întoarcerea conducătorilor auto la 

domiciliul lor au dus la interpretări și 

practici de control divergente în statele 

membre. Mai multe state membre au 

adoptat recent măsuri unilaterale care 

sporesc și mai mult insecuritatea juridică și 

inegalitatea de tratament al conducătorilor 

auto și al operatorilor. 

__________________ __________________ 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendamentul  21 

Jeroen Lenaers 
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Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la repausul 

săptămânal, la locurile de repaus, la pauze 

în cazul conducerii în echipaj și absența 

unor norme privind întoarcerea 

conducătorilor auto la domiciliul lor au dus 

la interpretări și practici de control 

divergente în statele membre. Mai multe 

state membre au adoptat recent măsuri 

unilaterale care sporesc și mai mult 

insecuritatea juridică și inegalitatea de 

tratament al conducătorilor auto și al 

operatorilor. 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la locurile de 

repaus, la pauze în cazul conducerii în 

echipaj și absența unor norme privind 

întoarcerea conducătorilor auto la 

domiciliul lor au dus la interpretări și 

practici de control divergente în statele 

membre. Mai multe state membre au 

adoptat recent măsuri unilaterale care 

sporesc și mai mult insecuritatea juridică și 

inegalitatea de tratament al conducătorilor 

auto și al operatorilor. 

__________________ __________________ 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

Or. nl 

 

Amendamentul  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la repausul 

săptămânal, la locurile de repaus, la pauze 

în cazul conducerii în echipaj și absența 

unor norme privind întoarcerea 

conducătorilor auto la domiciliul lor au dus 

la interpretări și practici de control 

divergente în statele membre. Mai multe 

state membre au adoptat recent măsuri 

unilaterale care sporesc și mai mult 

insecuritatea juridică și inegalitatea de 

tratament al conducătorilor auto și al 

operatorilor. 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la locurile de 

repaus, la pauze în cazul conducerii în 

echipaj și absența unor norme privind 

întoarcerea conducătorilor auto la 

domiciliul lor au dus la interpretări și 

practici de control divergente în statele 

membre. Mai multe state membre au 

adoptat recent măsuri unilaterale care 

sporesc și mai mult insecuritatea juridică și 

inegalitatea de tratament al conducătorilor 

auto și al operatorilor. 

__________________ __________________ 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În urma evaluării eficienței și a (2) În urma evaluării punerii în aplicare 
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eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la repausul 

săptămânal, la locurile de repaus, la pauze 

în cazul conducerii în echipaj și absența 

unor norme privind întoarcerea 

conducătorilor auto la domiciliul lor au dus 

la interpretări și practici de control 

divergente în statele membre. Mai multe 

state membre au adoptat recent măsuri 

unilaterale care sporesc și mai mult 

insecuritatea juridică și inegalitatea de 

tratament al conducătorilor auto și al 

operatorilor. 

a setului actual de norme sociale ale 

Uniunii în domeniul transportului rutier, în 

special a Regulamentului (CE) nr. 

561/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului9, au fost identificate anumite 

deficiențe ale cadrului juridic existent. 

Normele neclare și inadecvate referitoare la 

repausul săptămânal, la locurile de repaus, 

la pauze în cazul conducerii în echipaj și 

absența unor norme privind întoarcerea 

conducătorilor auto la domiciliul lor au dus 

la interpretări și practici de control 

divergente în statele membre. Mai multe 

state membre au adoptat recent măsuri 

unilaterale care sporesc și mai mult 

insecuritatea juridică și inegalitatea de 

tratament al conducătorilor auto și al 

operatorilor. 

__________________ __________________ 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendamentul  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

(2) În urma evaluării eficienței și a 

eficacității punerii în aplicare a setului 

actual de norme sociale ale Uniunii în 

domeniul transportului rutier, în special a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 
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Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la repausul 

săptămânal, la locurile de repaus, la pauze 

în cazul conducerii în echipaj și absența 

unor norme privind întoarcerea 

conducătorilor auto la domiciliul lor au dus 

la interpretări și practici de control 

divergente în statele membre. Mai multe 

state membre au adoptat recent măsuri 

unilaterale care sporesc și mai mult 

insecuritatea juridică și inegalitatea de 

tratament al conducătorilor auto și al 

operatorilor. 

Parlamentului European și al Consiliului9, 

au fost identificate anumite deficiențe ale 

cadrului juridic existent. Normele neclare 

și inadecvate referitoare la repausul 

săptămânal, la locurile de repaus, la pauze 

în cazul conducerii în echipaj și absența 

unor norme privind întoarcerea 

conducătorilor auto la domiciliul lor sau 

într-un alt loc privat ales de către 

conducătorul auto au dus la interpretări și 

practici de control divergente sau abuzuri 

din partea autorităților de control în 

statele membre. Mai multe state membre 

au adoptat recent măsuri unilaterale care 

sporesc și mai mult insecuritatea juridică și 

inegalitatea de tratament al conducătorilor 

auto și al operatorilor. 

__________________ __________________ 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

9 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 martie 2006 privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de 

modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului (JO L 102, 

11.4.2006, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Evaluarea ex post a Regulamentului 

(CE) nr. 561/2006 a confirmat că 

incoerența și ineficacitatea controlului 

aplicării normelor sociale ale Uniunii s-au 

datorat în principal lipsei de claritate a 

normelor, utilizării ineficiente a 

instrumentelor de control și cooperării 

(3) Evaluarea ex post a Regulamentului 

(CE) nr. 561/2006 a confirmat că 

incoerența și ineficacitatea controlului 

aplicării normelor sociale ale Uniunii s-au 

datorat în principal lipsei de claritate a 

normelor, utilizării ineficiente și inegale a 

instrumentelor de control și cooperării 
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administrative insuficiente între statele 

membre. 

administrative insuficiente între statele 

membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Mara Bizzotto 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Existența unor norme clare, 

adecvate și aplicate în mod uniform este 

esențială și pentru atingerea obiectivelor 

de politică reprezentate de îmbunătățirea 

condițiilor de muncă ale conducătorilor 

auto și în special asigurarea unei 

concurențe loiale între operatori și 

sporirea siguranței rutiere pentru toți 

participanții la trafic. 

(4) Existența unor norme clare, 

proporționale și aplicate în mod uniform, 

împreună cu un număr adecvat de 

controale și cu armonizarea sancțiunilor 

pentru acest sector în cadrul pieței interne 

reprezintă elemente esențiale pentru a 

obține o mai mare siguranță rutieră în 

beneficiul tuturor utilizatorilor și o 

concurență loială între operatori; 

subliniază că îmbunătățirea condițiilor de 

muncă ale conducătorilor auto și asigurarea 

bunăstării lor depind, de asemenea, de 

îmbunătățirea infrastructurilor destinate 

spațiilor de parcare și locurilor pentru 

perioada de repaus săptămânal normală 

care, în conformitate cu hotărârea Curții 

de Justiție a Uniunii Europene C102/16, 

nu poate fi petrecută la bordul 

vehiculului, în caz contrar, fiind necesară 

aplicarea de sancțiuni. 

Or. it 

 

Amendamentul  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Existența unor norme clare, (4) Existența unor norme clare, 
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adecvate și aplicate în mod uniform este 

esențială și pentru atingerea obiectivelor de 

politică reprezentate de îmbunătățirea 

condițiilor de muncă ale conducătorilor 

auto și în special asigurarea unei 

concurențe loiale între operatori și sporirea 

siguranței rutiere pentru toți participanții la 

trafic. 

adecvate și aplicate în mod uniform este 

esențială și pentru atingerea obiectivelor de 

politică reprezentate de îmbunătățirea 

condițiilor de muncă ale conducătorilor 

auto și în special asigurarea unei 

concurențe loiale și echitabile între 

operatori și sporirea siguranței rutiere 

pentru toți participanții la trafic. 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Transportul de mărfuri este 

semnificativ diferit de transportul de 

călători. Conducătorii de autocare sau 

autobuze sunt în contact strâns cu 

călătorii lor și ar trebui să poată avea mai 

multă flexibilitate în a face pauze, fără să 

se prelungească perioadele de conducere 

sau fără să se reducă perioada de repaus 

și pauzele. 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Pentru ca aceste perioade 

petrecute departe de domiciliu să nu fie 
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prelungesc în mod inutil aceste perioade. 

Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 

săptămânal normală, astfel încât să fie 

mai ușor pentru conducătorii auto să 

efectueze operațiuni de transport cu 

respectarea normelor și să ajungă la 

domiciliu pentru o perioadă de repaus 

săptămânal normală, fiind compensați în 

întregime pentru toate perioadele de 

repaus săptămânal reduse. Este, de 

asemenea, necesar să se prevadă că 

operatorii trebuie să organizeze activitatea 

conducătorilor auto astfel încât aceste 

perioade petrecute departe de domiciliu să 

nu fie excesiv de lungi. 

excesiv de lungi, este necesar să se 

prevadă că operatorii trebuie să 

organizeze activitatea conducătorilor auto 

astfel încât aceștia să trăiască în condiții 

decente, prin acordarea unor diurne sau a 

unor prime suficiente pentru asigurarea 

unui spațiu de cazare decent. Este 

necesar, în plus, să se garanteze că 

operatorii de transport organizează 

întoarcerea conducătorilor lor auto la 

domiciliu sau la un alt loc ales de aceștia 

cel puțin o dată la două săptămâni. Este 

imperativ ca acest timp petrecut pe traseul 

de întoarcere să nu fie luat în considerare 

la calcularea perioadei de repaus și ca 

alegerea conducătorului auto de a-și 

petrece timpul de repaus într-un alt loc 

decât la domiciliu să nu constituie, în 

niciun caz, un mijloc pentru ca 

întreprinderea să facă economii în ceea ce 

privește costul întoarcerii sau diurnele 

pentru detașarea conducătorului auto.  

Or. fr 

 

Amendamentul  30 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

prelungesc în mod inutil aceste perioade. 

Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 

săptămânal normală, astfel încât să fie 

mai ușor pentru conducătorii auto să 

efectueze operațiuni de transport cu 

respectarea normelor și să ajungă la 

domiciliu pentru o perioadă de repaus 

săptămânal normală, fiind compensați în 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Este necesar să se prevadă că 

operatorii trebuie să organizeze activitatea 

conducătorilor auto astfel încât aceste 

perioade petrecute departe de domiciliu să 

nu fie excesiv de lungi, ca aceștia să aibă 

posibilitatea de a se întoarce în mod 

regulat la domiciliu, iar normele să le 

permită să beneficieze de condiții de 

repaus decente, în spații de cazare de 

calitate. 
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întregime pentru toate perioadele de 

repaus săptămânal reduse. Este, de 

asemenea, necesar să se prevadă că 

operatorii trebuie să organizeze activitatea 

conducătorilor auto astfel încât aceste 

perioade petrecute departe de domiciliu să 

nu fie excesiv de lungi. 

Or. fr 

 

Amendamentul  31 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

prelungesc în mod inutil aceste perioade. 

Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 

săptămânal normală, astfel încât să fie 

mai ușor pentru conducătorii auto să 

efectueze operațiuni de transport cu 

respectarea normelor și să ajungă la 

domiciliu pentru o perioadă de repaus 

săptămânal normală, fiind compensați în 

întregime pentru toate perioadele de 

repaus săptămânal reduse. Este, de 

asemenea, necesar să se prevadă că 

operatorii trebuie să organizeze activitatea 

conducătorilor auto astfel încât aceste 

perioade petrecute departe de domiciliu să 

nu fie excesiv de lungi. 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Din cauza lipsei actuale de 

parcări securizate și de locuri adecvate de 

odihnă, este necesar să se prevadă că 

operatorii trebuie să organizeze activitatea 

conducătorilor auto astfel încât aceste 

perioade petrecute departe de domiciliu să 

nu fie excesiv de lungi și că conducătorii 

auto au posibilitatea de a se întoarce la 

locul de domiciliu în mod regulat. 

Or. nl 

 

Amendamentul  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 
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Pirinski, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

prelungesc în mod inutil aceste perioade. 

Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 

săptămânal normală, astfel încât să fie 

mai ușor pentru conducătorii auto să 

efectueze operațiuni de transport cu 

respectarea normelor și să ajungă la 

domiciliu pentru o perioadă de repaus 

săptămânal normală, fiind compensați în 

întregime pentru toate perioadele de 

repaus săptămânal reduse. Este, de 

asemenea, necesar să se prevadă că 

operatorii trebuie să organizeze activitatea 

conducătorilor auto astfel încât aceste 

perioade petrecute departe de domiciliu să 

nu fie excesiv de lungi. 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Pentru a asigura condiții de 

lucru decente este necesar să se prevadă că 

operatorii trebuie să organizeze activitatea 

conducătorilor auto astfel încât aceste 

perioade petrecute departe de domiciliu să 

nu fie excesiv de lungi, iar conducătorilor 

auto să li se ofere atât posibilitatea, cât și 

mijloacele pentru a se întoarce la locul de 

domiciliu în mod regulat. 

Or. en 

 

Amendamentul  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

prelungesc în mod inutil aceste perioade. 

Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

prelungesc în mod inutil aceste perioade. 

Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 
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săptămânal normală, astfel încât să fie mai 

ușor pentru conducătorii auto să efectueze 

operațiuni de transport cu respectarea 

normelor și să ajungă la domiciliu pentru o 

perioadă de repaus săptămânal normală, 

fiind compensați în întregime pentru toate 

perioadele de repaus săptămânal reduse. 

Este, de asemenea, necesar să se prevadă 

că operatorii trebuie să organizeze 

activitatea conducătorilor auto astfel încât 

aceste perioade petrecute departe de 

domiciliu să nu fie excesiv de lungi. 

săptămânal normală, astfel încât să fie mai 

ușor pentru conducătorii auto să efectueze 

operațiuni de transport cu respectarea 

normelor și să ajungă la domiciliu pentru o 

perioadă de repaus săptămânal normală, 

fiind compensați în întregime pentru toate 

perioadele de repaus săptămânal reduse. 

Este, de asemenea, necesar să se prevadă 

că operatorii trebuie să organizeze 

activitatea conducătorilor auto astfel încât 

aceste perioade petrecute departe de 

domiciliu să nu fie excesiv de lungi. 

Atunci când conducătorul auto optează 

pentru efectuarea perioadei de repaus la 

domiciliu, este recomandabil ca 

întreprinderea de transport să îi asigure 

conducătorului auto mijloacele pentru a 

se întoarce la domiciliu. 

Or. it 

 

Amendamentul  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

prelungesc în mod inutil aceste perioade. 

Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 

săptămânal normală, astfel încât să fie mai 

ușor pentru conducătorii auto să efectueze 

operațiuni de transport cu respectarea 

normelor și să ajungă la domiciliu pentru o 

perioadă de repaus săptămânal normală, 

fiind compensați în întregime pentru toate 

perioadele de repaus săptămânal reduse. 

Este, de asemenea, necesar să se prevadă 

că operatorii trebuie să organizeze 

activitatea conducătorilor auto astfel încât 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

prelungesc în mod inutil aceste perioade. 

Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 

săptămânal normală, astfel încât să fie mai 

ușor pentru conducătorii auto să efectueze 

operațiuni de transport cu respectarea 

normelor și să ajungă la domiciliu pentru o 

perioadă de repaus săptămânal normală, 

fiind compensați în întregime pentru toate 

perioadele de repaus săptămânal reduse. 

Este, de asemenea, necesar să se prevadă 

că operatorii trebuie să organizeze 

activitatea conducătorilor auto astfel încât 
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aceste perioade petrecute departe de 

domiciliu să nu fie excesiv de lungi. 

aceste perioade petrecute departe de 

domiciliu să nu fie excesiv de lungi. 

Conducătorii auto ar trebui să aibă 

posibilitatea de a alege modul în care să-și 

petreacă perioadele de repaus. 

Or. pl 

 

Amendamentul  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Cerințele actuale privind 

perioada de repaus săptămânal normală 

prelungesc în mod inutil aceste perioade. 
Ca atare, este oportună adaptarea 

dispoziției privind perioada de repaus 

săptămânal normală, astfel încât să fie mai 

ușor pentru conducătorii auto să efectueze 

operațiuni de transport cu respectarea 

normelor și să ajungă la domiciliu pentru o 

perioadă de repaus săptămânal normală, 

fiind compensați în întregime pentru toate 

perioadele de repaus săptămânal reduse. 

Este, de asemenea, necesar să se prevadă 

că operatorii trebuie să organizeze 

activitatea conducătorilor auto astfel încât 

aceste perioade petrecute departe de 

domiciliu să nu fie excesiv de lungi. 

(6) Conducătorii auto care efectuează 

operațiuni de transport internațional pe 

distanțe lungi petrec perioade lungi departe 

de domiciliu. Ca atare, este oportună 

asigurarea aplicării dispoziției în vigoare 

privind perioada de repaus săptămânal 

normală, astfel încât să fie mai ușor pentru 

conducătorii auto să efectueze operațiuni 

de transport cu respectarea normelor în 

vigoare și să ajungă la domiciliu pentru o 

perioadă de repaus săptămânal normală, 

fiind compensați în întregime pentru toate 

perioadele de repaus săptămânal reduse. 

Este, de asemenea, necesar ca operatorii să 

organizeze activitatea conducătorilor auto 

astfel încât aceste perioade petrecute 

departe de domiciliu să nu fie excesiv de 

lungi. 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Conducătorul auto ar trebui, în 

general, să se poată întoarce acasă cel 

puțin o dată pe săptămână. 

Or. fr 

 

Amendamentul  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) Perioadele de repaus săptămânal 

normale trebuie să constituie regula, iar 

perioadele de repaus săptămânal reduse, 

excepția. Perioadele de repaus reduse 

trebuie să fie limitate, în special atunci 

când sunt efectuate în cabină. 

Or. fr 

 

Amendamentul  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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. Prin urmare, este necesar să se 

clarifice cerința respectivă, astfel încât 

conducătorilor auto să li se asigure locuri 

de repaus, dacă aceștia sunt departe de 

domiciliu. 
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Or. en 

 

Amendamentul  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7)(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. 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. 

Îndeplinirea acestei condiții necesită din 

partea statelor membre investiții 

suficiente în ceea ce privește construirea 

unor parcări sigure, potrivite pentru 

nevoile conducătorilor auto. 

Or. pl 

 

Amendamentul  40 

Robert Rochefort 

 

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 

(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, pentru a se 

asigura condiții bune de muncă pentru 

conducătorii auto, este necesar să se 



 

AM\1144455RO.docxx 21/101 PE616.837v01-00 

 RO 

spațiu de cazare adecvat pentru perioadele 

de repaus săptămânal normale, dacă 

acestea nu sunt efectuate la domiciliu. 

clarifice cerința respectivă, astfel încât 

conducătorilor auto să li se asigure un 

spațiu de cazare adecvat pentru perioadele 

de repaus săptămânal normale și pentru 

cele reduse, dacă acestea nu sunt efectuate 

la domiciliu. 

Or. fr 

 

Amendamentul  41 

Georgi Pirinski 

 

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. Prin urmare, este necesar să se 

clarifice cerința respectivă, astfel încât 

conducătorilor auto să li se asigure un 

spațiu de cazare privat adecvat sau alt loc 

ales de către conducătorul auto și plătit de 

angajator pentru perioadele de repaus 

săptămânal normale, dacă acestea nu sunt 

efectuate la domiciliu. 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Există diferențe între statele 

membre la nivelul interpretării și al punerii 

(7) Există diferențe între statele 

membre la nivelul interpretării și al punerii 
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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. 

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 privat adecvat plătit de 

angajator pentru perioadele de repaus 

săptămânal normale, dacă acestea nu sunt 

efectuate la domiciliu. 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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. Prin urmare, este necesar să se 

clarifice cerința respectivă, astfel încât 

conducătorilor auto să li se asigure un 

spațiu de cazare adecvat și care ține seama 

de gen pentru perioadele de repaus 

săptămânal normale, dacă acestea nu sunt 

efectuate la domiciliu. 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Un mare număr de transporturi 
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rutiere în interiorul UE includ un traseu 

parcurs pe feribot sau în tren. În 

consecință, ar trebui stabilite dispoziții 

clare și corespunzătoare în ceea ce 

privește perioadele de repaus și de pauză 

pentru acest tip de traseu. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să se prevadă exceptări în caz de repaus săptămânal pentru călătorii lungi efectuate 

pe feribot sau în tren, în special în ceea ce privește periferia Uniunii. 

 

Amendamentul  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) În acest sens, este necesar să se 

creeze zone special amenajate certificate 

pentru a asigura un nivel optim de repaus 

pentru conducătorii auto și, în același 

timp, securitatea mijloacelor de transport 

și a mărfurilor transportate de acestea. 

Or. it 

 

Amendamentul  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Conducătorii auto se confruntă 

adesea cu situații neprevăzute care nu le 

permit să ajungă la o destinație dorită 

pentru a efectua un repaus săptămânal fără 

să încalce normele Uniunii. Este de dorit să 

se ia măsuri pentru a-i ajuta pe 

(8) Conducătorii auto se confruntă 

adesea cu situații neprevăzute care nu le 

permit să ajungă la o destinație dorită 

pentru a efectua un repaus săptămânal fără 

să încalce normele Uniunii. Este de dorit să 

se ia măsuri pentru a-i ajuta pe 
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conducătorii auto să facă față mai ușor 

acestor circumstanțe și să poată ajunge la 

destinație pentru o perioadă de repaus 

săptămânal fără a încălca cerințele privind 

perioadele maxime de conducere. 

conducătorii auto să facă față mai ușor 

acestor circumstanțe și să poată ajunge la 

destinație pentru o perioadă de repaus 

săptămânal fără a încălca cerințele privind 

perioadele maxime de conducere. Sunt 

încurajate mai multe eforturi pentru 

crearea sau modernizarea unor zone de 

parcare securizate, a unor instalații 

sanitare și a unui spațiu de cazare 

adecvate. 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Pentru a proteja condițiile de 

muncă ale conducătorilor auto la locurile 

de încărcare și descărcare, proprietarii și 

operatorii acestor instalații ar trebui să 

ofere conducătorului auto acces la 

instalațiile de igienă. 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Mara Bizzotto 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, 

Comisiei ar trebui să îi fie conferite 

competențe de executare pentru a 

clarifica dispozițiile regulamentului 

eliminat 
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respectiv și a stabili abordări comune 

asupra aplicării și controlului respectării 

acestora. Aceste competențe ar trebui 

exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/201110 . 

__________________  

10 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. it 

 

Amendamentul  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, 

Comisiei ar trebui să îi fie conferite 

competențe de executare pentru a clarifica 

dispozițiile regulamentului respectiv și a 

stabili abordări comune asupra aplicării și 

controlului respectării acestora. Aceste 

competențe ar trebui exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/201110. 

(10) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, 

Comisiei ar trebui să îi fie conferite 

competențe de executare pentru a clarifica 

dispozițiile regulamentului respectiv și a 

stabili abordări comune asupra aplicării și 

controlului respectării acestora. Aceste 

competențe ar trebui exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/201110 de către o autoritate 

europeană în domeniul transportului 

rutier. 

__________________ __________________ 

10 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

10 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 
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executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a îmbunătăți eficacitatea din 

punctul de vedere al costurilor a 
controlului aplicării normelor sociale, ar 

trebui exploatat pe deplin potențialul 

sistemelor de tahograf actuale și viitoare. 

Prin urmare, funcționalitățile 

tahografului ar trebui să fie îmbunătățite 

pentru a permite o poziționare mai precisă, 

mai ales în timpul operațiunilor de 

transport internațional. 

(11) Pentru a simplifica și a îmbunătăți 

eficacitatea controlului aplicării normelor 

sociale, ar trebui să se instaleze, până în 

anul 2023, tahografe inteligente la bordul 

tuturor vehiculelor utilizate la transportul 

internațional de mărfuri, ceea ce va 

permite o poziționare mai precisă, mai ales 

în timpul operațiunilor de transport 

internațional. 

Or. fr 

 

Amendamentul  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a îmbunătăți eficacitatea din 

punctul de vedere al costurilor a 

controlului aplicării normelor sociale, ar 

trebui exploatat pe deplin potențialul 

sistemelor de tahograf actuale și viitoare. 

Prin urmare, funcționalitățile tahografului 

ar trebui să fie îmbunătățite pentru a 

permite o poziționare mai precisă, mai ales 

în timpul operațiunilor de transport 

(11) Pentru a îmbunătăți eficacitatea din 

punctul de vedere al costurilor a 

controlului aplicării normelor sociale, ar 

trebui exploatat pe deplin potențialul 

sistemelor de tahograf actuale și viitoare, 

începând cu instalarea tahografului 

digital în vehiculele înmatriculate înainte 

de 2020. Prin urmare, funcționalitățile 

tahografului ar trebui să fie îmbunătățite 
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internațional. pentru a permite o poziționare mai precisă, 

mai ales în timpul operațiunilor de 

transport internațional. 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a îmbunătăți eficacitatea din 

punctul de vedere al costurilor a 

controlului aplicării normelor sociale, ar 

trebui exploatat pe deplin potențialul 

sistemelor de tahograf actuale și viitoare. 

Prin urmare, funcționalitățile tahografului 

ar trebui să fie îmbunătățite pentru a 

permite o poziționare mai precisă, mai ales 

în timpul operațiunilor de transport 

internațional. 

(11) Pentru a îmbunătăți eficacitatea din 

punctul de vedere al costurilor a 

controlului aplicării normelor sociale, ar 

trebui exploatat pe deplin potențialul 

sistemelor de tahograf actuale și viitoare. 

Prin urmare, funcționalitățile tahografului 

ar trebui să fie îmbunătățite pentru a 

permite o poziționare mai precisă, mai ales 

în timpul operațiunilor de transport 

internațional. Ar trebui, de asemenea, să 

se creeze un portal GNSS pentru 

transportul rutier care să conțină toate 

informațiile transmise de tahografele 

inteligente, informații care să poată fi 

accesate în timp real de către autoritățile 

de control competente atât în trafic, cât și 

de la distanță. 

Or. it 

 

Amendamentul  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru a îmbunătăți siguranța 

rutieră și condițiile de lucru ale 

conducătorilor auto, domeniul de aplicare 
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al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 ar 

trebui să includă utilizarea de vehicule 

pentru transportul de mărfuri cu o masă 

maximă autorizată mai mică de 3,5 tone și 

care operează în afara unei raze de 

400 km de la sediul întreprinderii. 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru a îmbunătăți siguranța 

rutieră și condițiile de lucru ale 

conducătorilor auto, domeniul de aplicare 

al prezentului regulament ar trebui să 

includă utilizarea de vehicule pentru 

transportul de mărfuri cu o masă maximă 

autorizată cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 

tone, care operează în afara unei raze de 

200 km de la sediul întreprinderii. 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru a îmbunătăți siguranța 

rutieră și condițiile de lucru ale 

conducătorilor auto, domeniul de aplicare 

al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 ar 

trebui să includă utilizarea de vehicule 

pentru transportul de mărfuri cu o masă 

maximă autorizată mai mică de 3,5 tone și 

care operează în afara unei raze de 
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200 km de la sediul întreprinderii. 

Or. fr 

 

Amendamentul  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru a îmbunătăți siguranța 

rutieră și condițiile de lucru ale 

conducătorilor auto, domeniul de aplicare 

al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 ar 

trebui să includă utilizarea de vehicule 

pentru transportul de mărfuri cu o masă 

maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru a îmbunătăți siguranța 

rutieră și condițiile de lucru ale 

conducătorilor auto, domeniul de aplicare 

al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 ar 

trebui să includă utilizarea de vehicule cu 

o masă maximă autorizată mai mică de 

3,5 tone. 

Or. fr 

 

Amendamentul  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
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João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pe măsură ce se extind noile 

modele de transport de mărfuri, utilizarea 

în acest scop a vehiculelor cu o masă 

maximă autorizată mai mică de 3,5 tone 

poate fi inclusă în domeniul de aplicare al 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 pentru 

a îmbunătăți condițiile de lucru ale 

conducătorilor auto și siguranța rutieră. 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Excluderea vehiculelor rutiere 

care efectuează operațiuni de transport 

internațional și au o masă maximă 

autorizată mai mică de 3,5 tone sau a 

unui ansamblu de vehicule cu o masă 

maximă autorizată care să nu depășească 

3,5 tone a determinat dezvoltarea unei 

concurențe neloiale, precum și diferențe 

în ceea ce privește punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ceea 

ce conduce la disparități legate de 

condițiile de muncă și la compromiterea 

siguranței rutiere. Prin urmare, acest tip 

de vehicule ar trebui incluse, de 

asemenea, în domeniul de aplicare al 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006. 

Or. fr 
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Amendamentul  60 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Evoluția rapidă a noilor 

tehnologii, digitalizarea întregii economii 

a Uniunii și necesitatea asigurării unor 

condiții de concurență echitabile în 

rândul întreprinderilor care efectuează 

transporturi rutiere internaționale fac 

necesară scurtarea perioadei de tranziție 

pentru instalarea tahografului digital în 

vehiculele înmatriculate. Tahograful 

digital va contribui la simplificarea 

controalelor și va facilita astfel activitatea 

autorităților naționale. 

Or. nl 

 

Amendamentul  61 

Sofia Ribeiro 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11 a) În scopul garantării unor 

standarde de sănătate și de siguranță 

adecvate pentru conducătorii auto care nu 

se pot întoarce acasă pentru o perioadă de 

repaus săptămânal, sunt necesare mai 

multe eforturi pentru a asigura crearea 

sau modernizarea unor zone de parcare 

sigure și punerea la dispoziție a unor 

instalații sanitare și locuri de cazare 

adecvate. 

Or. pt 

Amendamentul  62 

Verónica Lope Fontagné 
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Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 11a. Conducătorii auto se confruntă cu 

un deficit de zone de repaus care să 

garanteze siguranța și repausul în condiții 

adecvate. Până când această situație va fi 

remediată, conducătorii auto vor putea 

efectua perioadele de repaus în cabine, cu 

condiția ca acestea să fie adecvate. 

Or. es 

 

Amendamentul  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Evoluția rapidă a noilor 

tehnologii, digitalizarea întregii economii 

a Uniunii și necesitatea asigurării unor 

condiții de concurență echitabile în 

rândul întreprinderilor care efectuează 

transporturi rutiere internaționale fac 

necesară scurtarea perioadei de tranziție 

pentru instalarea tahografului digital în 

vehiculele înmatriculate. Tahograful 

digital va contribui la simplificarea 

controalelor și va facilita astfel activitatea 

autorităților naționale. 

Or. fr 

 

Amendamentul  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Necesitatea asigurării unor 

condiții de concurență echitabile în 

rândul întreprinderilor care efectuează 

transporturi rutiere internaționale impune 

scurtarea perioadei de tranziție pentru 

instalarea tahografului digital în 

vehiculele înmatriculate. Tahograful 

digital va contribui la simplificarea 

controalelor și va facilita astfel activitatea 

autorităților naționale. 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Instalarea tahografului digital în 

vehiculele înmatriculate va contribui la o 

mai bună monitorizare a aplicării 

legislației UE în sectorul transportului 

rutier, va simplifica controalele sau chiar 

va reduce controalele inutile și, de 

asemenea, va scurta timpul petrecut în 

timpul controalelor. Instalarea 

tahografului digital în vehiculele 

înmatriculate este prevăzută ca fiind 

obligatorie până la sfârșitul anului 2021. 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) O Autoritate Europeană în 

domeniul Muncii ar putea juca un rol 

important în aplicarea normelor 

prevăzute în prezentul regulament, în 

special ajutând autoritățile naționale să 

coordoneze controalele, să facă schimb de 

informații și de cele mai bune practici și 

să instruiască inspectorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Statele membre pot depune mai 

multe eforturi pentru ameliorarea 

condițiilor de sănătate și de securitate ale 

zonelor de parcare, îmbunătățind 

instalațiile sanitare și spațiile de cazare 

adecvate. Pentru a facilita perioadele de 

repaus departe de domiciliu, ar trebui să 

existe o rețea suficientă de zone de 

parcare în cadrul Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Pentru a îmbunătăți siguranța 

rutieră și condițiile de lucru ale 
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conducătorilor auto, domeniul de aplicare 

al Regulamentul (CE) nr. 561/2006 ar 

trebui să includă utilizarea de vehicule 

pentru transportul de mărfuri cu o masă 

maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. 

Or. nl 

 

Amendamentul  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11c) Pentru a garanta standarde de 

sănătate și de siguranță corespunzătoare 

pentru conducătorii auto care nu ajung la 

domiciliu pentru o perioadă de repaus 

săptămânal, sunt necesare mai multe 

eforturi de asigurare a unei finanțări 

suficiente pentru crearea sau 

modernizarea de zone de parcare 

securizate, de instalații sanitare adecvate 

și de spații de cazare adecvate. 

Or. fr 

 

Amendamentul  70 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11c) Pentru a garanta standarde de 

sănătate și de siguranță corespunzătoare 

pentru conducătorii auto care nu ajung la 

domiciliu pentru o perioadă de repaus 

săptămânal, sunt necesare mai multe 

eforturi pentru asigurarea finanțării 

pentru crearea sau modernizarea de zone 

de parcare securizate, de instalații 
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sanitare adecvate și de spații de cazare 

adecvate. 

Or. nl 

 

Amendamentul  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11c) Pentru a garanta aplicarea 

efectivă la efectuarea controalelor rutiere, 

autoritățile competente ar trebui să poată 

observa dacă au fost respectate normele 

privind perioadele de conducere și de 

repaus din ziua respectivă și din ultimele 

56 de zile. 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11c) În Rezoluția sa referitoare la 

implementarea Cărții albe privind 

transporturile din 2011, Parlamentul 

European a luat în considerare 

înființarea unei agenții europene pentru 

transportul rutier pentru a asigura 

punerea în aplicare corectă a legislației 

Uniunii și pentru a promova 

standardizarea în toate statele membre. 

Or. en 
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Amendamentul  73 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul -1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (1), litera 

(a) se înlocuiește cu următorul text: 

(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv 

vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a 

căror masă maximă autorizată depășește 

3,5 tone sau 

(a) de mărfuri; sau 

Or. fr 

 

Amendamentul  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (1), litera 

(a) se înlocuiește cu următorul text: 

(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv 

vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a 

căror masă maximă autorizată depășește 

3,5 tone sau 

„(a) de mărfuri sau” 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Jeroen Lenaers 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul-1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (1), litera 

(a) se înlocuiește cu următorul text: 

„(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv 

vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a 

căror masă maximă autorizată depășește 

3,5 tone sau” 

„(a) de mărfuri sau” 

Or. nl 

 

Amendamentul  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (1), litera 

(a) se înlocuiește cu următorul text: 

(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv 

vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a 

căror masă maximă autorizată depășește 

3,5 tone sau 

„(a) de mărfuri sau” 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul -1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 
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Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (1), litera 

(a) se înlocuiește cu următorul text: 

(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv 

vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a 

căror masă maximă autorizată depășește 

3,5 tone sau 

(a) de mărfuri cu vehicule; sau 

Or. fr 

Justificare 

Pentru a se asigura concurența loială, siguranța rutieră și condiții de lucru adecvate pentru 

conducătorii auto, domeniul de aplicare al prezentului regulament trebuie să fie extins pentru 

a include vehiculele utilitare ușoare (a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone) 

utilizate pentru transportul de mărfuri. 

 

Amendamentul  78 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (1), litera 

(a) se înlocuiește cu următorul text: 

(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv 

vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a 

căror masă maximă autorizată depășește 

3,5 tone sau 

„(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv 

vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a 

căror masă maximă autorizată depășește 

2,4 tone sau” 

Or. en 

Justificare 

Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și condițiile de lucru ale conducătorilor auto, domeniul 

de aplicare al regulamentului ar trebui să fie extins pentru a include vehiculele utilitare 

ușoare, astfel cum sunt definite la articolul 4 litera (ba) (nouă), care sunt utilizate pentru 

transportul mărfurilor. 
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Amendamentul  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (1) se 

adaugă următoarea literă: 

 „(aa) de mărfuri între două state membre, 

indiferent de tonaj, sau” 

Or. it 

 

Amendamentul  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 3 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La articolul 3, litera (h) se 

înlocuiește cu următorul text: 

eliminat 

„(h) vehicule sau un ansamblu de 

vehicule utilizate pentru transporturi de 

mărfuri în scopuri necomerciale;”. 

 

Or. it 

 

Amendamentul  81 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 3 – litera h 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) vehicule sau un ansamblu de 

vehicule utilizate pentru transporturi de 

mărfuri în scopuri necomerciale; 

(h) vehicule sau un ansamblu de 

vehicule cu o masă maximă autorizată 

care să nu depășească 7,5 tone utilizate 

pentru transporturi de mărfuri în scopuri 

necomerciale; 

Or. nl 

 

Amendamentul  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 3 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) vehicule sau un ansamblu de 

vehicule utilizate pentru transporturi de 

mărfuri în scopuri necomerciale; 

(h) vehicule sau un ansamblu de 

vehicule cu o masă maximă autorizată 

care să nu depășească 7,5 tone utilizate 

pentru transporturi de mărfuri în scopuri 

necomerciale; 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 3 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) la articolul 3 se introduce 

următoarea literă: 

 „(ha) vehicule utilitare ușoare (<3,5 

tone) utilizate pentru transportul de 

mărfuri pe o rază de 200 km de la sediul 
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întreprinderii;” 

Or. fr 

 

Amendamentul  84 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 3 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) La articolul 3, se introduce 

următoarea literă: 

 „(ha)  vehicule utilitare ușoare cu o 

masă maximă autorizată cuprinsă între 

2,4 tone și 3,5 tone, utilizate pentru 

transportul de mărfuri pe o rază de 

200 km de la sediul întreprinderii;” 

Or. en 

Justificare 

Utilizarea de vehicule utilitare ușoare cu o masă maximă autorizată cuprinsă între 2,4 tone și 

3,5 tone ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament numai dacă 

acestea sunt utilizate pentru transportul mărfurilor în afara unei raze de 200 km de la sediul 

întreprinderii. Această derogare este necesară pentru ca întreprinderile, în special 

întreprinderile mici și mijlocii, să poată utiliza în continuare vehicule utilitare ușoare fără 

tahograf pentru transportul local și regional. 

 

Amendamentul  85 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 3 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) La articolul 3 se introduce 
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următoarea literă: 

 „(ha) vehicule utilitare ușoare (<3,5 

tone) utilizate pentru transportul de 

mărfuri;” 

Or. nl 

 

Amendamentul  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 3 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) La articolul 3, se introduce 

următoarea literă: 

 „(ha) vehicule utilitare ușoare (<3,5 

tone) utilizate pentru transportul de 

mărfuri pe o rază de 400 km de la sediul 

întreprinderii;” 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 4 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) La articolul 4, se adaugă următoarea 

literă (ba): 

 „(ba) «vehicul utilitar ușor» înseamnă 

un vehicul a cărui masă maximă 

autorizată cu încărcătură este cuprinsă 

între 2,4 tone și 3,5 tone și care este 

utilizat pentru transportul de mărfuri;” 
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Or. en 

 

Amendamentul  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 4 – litera h – a doua liniuță 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (1a) La articolul 4 litera (h), a doua 

liniuță se înlocuiește cu următorul text: 

– „perioadă de repaus săptămânal 

normală”: orice perioadă de repaus de cel 

puțin patruzeci și cinci de ore; 

–  „perioadă de repaus săptămânal 

normală”: orice perioadă de repaus de cel 

puțin patruzeci și cinci de ore; repausul 

săptămânal normal nu poate avea loc în 

cabină. 

Or. fr 

 

Amendamentul  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 4 – litera r 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(r) „transport în scopuri necomerciale” 

înseamnă orice transport rutier, altul decât 

transportul contra cost în numele unui terț 

sau în cont propriu, pentru care nu se 

primește o remunerație și care nu 

generează niciun venit. 

(r) „transport în scopuri necomerciale” 

înseamnă orice transport rutier de călători 

sau mărfuri, altul decât transportul contra 

cost în numele unui terț sau în cont propriu, 

pentru care nu se primește o remunerație 

directă sau indirectă și care nu generează 

niciun venit direct sau indirect. 

Or. en 

Justificare 

Definiția este clarificată în continuare, luând în considerare noile modele de afaceri. 
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Amendamentul  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 4 – litera ra (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La articolul 4, se adaugă 

următoarea literă: 

 „(ra) «domiciliu» înseamnă rezidența 

înregistrată a conducătorului auto într-un 

stat membru.” 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 4 – litera ra (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La articolul 4, se adaugă următoarea 

literă: 

 „(ra) «domiciliu» înseamnă locul de 

reședință a conducătorului auto într-un 

stat membru.” 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 4 – litera ra (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La articolul 4, se adaugă 

următoarea literă: 

 „(ra) «domiciliu» înseamnă locul în 

care conducătorul auto își are reședința.” 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 4 – litera ra (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La articolul 4 se adaugă 

următoarea literă: 

 „(ra) domiciliu: locul de reședință al 

conducătorului auto.” 

Or. nl 

 

Amendamentul  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 4 – litera ra (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La articolul 4 se adaugă 

următoarea literă: 
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 (ra) „domiciliu”: locul de reședință al 

conducătorului auto. 

Or. fr 

 

Amendamentul  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 trebuie să depășească o sută 

optzeci de ore pe parcursul a patru 

săptămâni consecutive. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu propunerea de trecere la o perioadă de referință de patru săptămâni, se 

propune introducerea unei limitări a duratei de conducere totale acumulate la 180 de ore pe 

parcursul a patru săptămâni consecutive. 

 

Amendamentul  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 

„3. Durata de conducere totală 

acumulată nu trebuie să depășească o sută 
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nouăzeci de ore pe parcursul a două 

săptămâni consecutive. 

optzeci de ore pe parcursul a patru 

săptămâni consecutive.” 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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 trebuie să depășească o sută 

optzeci de ore pe parcursul a patru 

săptămâni consecutive. 

Or. en 

Justificare 

Modificarea propusă privind perioada de repaus săptămânal, fără reconsiderarea normelor 

privind perioada de conducere, nu poate oferi flexibilitatea necesară și nu permite utilizarea 

în practică a unor reguli mai flexibile. 

 

Amendamentul  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

„3. Durata de conducere totală 

acumulată nu trebuie să depășească o sută 
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nouăzeci de ore pe parcursul a două 

săptămâni consecutive.  

optzeci de ore pe parcursul a patru 

săptămâni consecutive.” 

Or. pl 

Justificare 

Se propune introducerea perioadei de contabilizare de patru săptămâni – aceasta este 

perioada înregistrată cu tahograful, ceea ce asigură continuitatea muncii, realizarea 

sarcinilor de serviciu în mod mai eficient și permite o flexibilitate mai mare a efectuării 

perioadelor de repaus normale. 

 

Amendamentul  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 6 – alineatul 5 – prima teză 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un conducător auto înregistrează ca altă 

muncă orice perioadă petrecută așa cum se 

prevede la articolul 4 litera (e), precum și 

orice perioadă petrecută pentru conducerea 

unui vehicul utilizat pentru operațiuni 

comerciale care nu intră sub incidența 

prezentului regulament și înregistrează 

orice perioadă de disponibilitate, astfel 

cum este definită la articolul 3 litera (b) din 

Directiva 2002/15/CE, în conformitate cu 

articolul 34 alineatul (5) litera (b) punctul 

(iii) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014. 

Această înregistrare se face manual pe o 

foaie de înregistrare, pe un document 

imprimat sau cu ajutorul funcției de 

introducere manuală de date oferită de 

aparatul de înregistrare. 

Înainte de a începe să conducă un vehicul 

utilizat pentru operațiuni comerciale care 

intră în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament, un conducător 

auto înregistrează ca altă muncă orice 

perioadă petrecută așa cum se prevede la 

articolul 4 litera (e), precum și orice 

perioadă petrecută pentru conducerea unui 

vehicul utilizat pentru operațiuni 

comerciale care nu intră sub incidența 

prezentului regulament și înregistrează 

orice perioadă de disponibilitate, astfel 

cum este definită la articolul 3 litera (b) din 

Directiva 2002/15/CE, în conformitate cu 

articolul 34 alineatul (5) litera (b) punctul 

(iii) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, 

de la ultima sa perioadă de repaus 

săptămânal. Această înregistrare se face 

manual pe o foaie de înregistrare, pe un 

document imprimat sau cu ajutorul funcției 

de introducere manuală de date oferită de 

aparatul de înregistrare. 

Or. en 
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Justificare 

Propunerea introduce o soluție pragmatică, prin care conducătorului auto i se cere să-și 

înregistreze complet activitățile atunci când începe să conducă un vehicul utilizat pentru 

operațiuni comerciale care intră în domeniul de aplicare al regulamentului, ceea ce îi va 

permite conducătorului auto să respecte mai ușor această cerință. De asemenea, se propune 

modificarea propunerii CE prin impunerea obligației ca conducătorii auto să înregistreze 

alte perioade de lucru sau perioade disponibile numai de la ultima perioadă de repaus 

săptămânal. 

 

Amendamentul  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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. 

Atunci când un conducător auto face parte 

dintr-un echipaj, o perioadă de 45 de 

minute la bordul unui vehicul condus de 

celălalt conducător auto se consideră a fi 

pauză. 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 7 – paragraful 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) La articolul 7 se adaugă următorul 

paragraf: 

 „Pentru transportul rutier de călători, 

conducătorul auto poate alege să facă o 

pauză de cel puțin treizeci de minute 
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urmată de o pauză de cel puțin 

cincisprezece minute, pauze intercalate pe 

parcursul perioadei de conducere astfel 

încât să respecte dispozițiile primului 

paragraf.” 

Or. en 

Justificare 

Conducătorii auto care transportă călători ar trebui să aibă mai multă flexibilitate în a face 

pauze pentru a le adapta la nevoile călătorilor, fără să se prelungească perioadele de 

conducere sau fără să se reducă perioada de repaus și pauzele. 

 

Amendamentul  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -a (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 5 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-a) alineatul (5) se înlocuiește cu 

următorul text: 

5.  Prin derogare de la alineatul (2), 

atunci când vehiculul este condus de un 

echipaj, un conducător auto trebuie să fi 

efectuat o nouă perioadă de repaus zilnic 

de cel puțin nouă ore pe parcursul celor 

treizeci de ore de după perioada de repaus 

zilnic sau săptămânal. 

5. „Prin derogare de la alineatul (2), 

un conducător auto care asigură un 

serviciu ocazional de transport de 

călători, 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 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 9 ore.” 

Or. en 

Justificare 

Propunerea vizează majorarea, de două ori pe săptămână, a perioadei de serviciu a 
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conducătorului auto la 16 ore, fără a depăși perioada de conducere reglementată, pentru a 

permite conducătorilor autor să satisfacă mai bine cerințele specifice din sectorul turismului. 

 

Amendamentul  103 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – primul paragraf 

 

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. fr 

 

Amendamentul  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – primul paragraf 
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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. fr 

Justificare 

Normele în vigoare referitoare la perioadele de conducere și la perioadele de repaus sunt în 

măsură să asigure atractivitatea sectorului transporturilor, asigurând în același timp un nivel 

ridicat de protecție pentru operatorii de transport rutier. 

 

Amendamentul  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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: 
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(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. it 

 

Amendamentul  106 

Jeroen Lenaers 

 

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. nl 



 

AM\1144455RO.docxx 55/101 PE616.837v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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 

 

Amendamentul  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 eliminat 



 

PE616.837v01-00 56/101 AM\1144455RO.docxx 

RO 

înlocuiește cu următorul text: 

„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 

Justificare 

Noile norme propuse de prelungire a perioadei de referință pentru calculul perioadei de 

conducere și de repaus de la 2 la 4 săptămâni vor avea un impact negativ asupra 

conducătorilor auto. Acest lucru poate conduce practic la o concentrare a perioadei de 

conducere în primele 3 săptămâni ale lunii, lăsând perioada de repaus săptămânal la 

sfârșitul lunii. Acest lucru va avea un impact negativ asupra echilibrului între viața 

profesională și cea privată a conducătorilor auto, asupra nivelului de oboseală al acestora, 

precum și asupra siguranței rutiere. 

 

Amendamentul  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – primul paragraf 

 

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: 
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(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. fr 

 

Amendamentul  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) patru perioade de repaus 

săptămânal normale sau 

(a) patru perioade de repaus 

săptămânal normale, 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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.  

(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, sau 
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Or. pl 

 

Amendamentul  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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. 

(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 sau 

Or. en 

 

Amendamentul  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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. 

(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 sau 

Or. en 

 

Amendamentul  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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. 

(b) 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 

 

Amendamentul  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) o perioadă de repaus săptămânal 

normală de cel puțin 45 de ore și trei 

perioade de repaus reduse de cel puțin 24 

de ore. 

 Dacă se ia o perioadă de repaus 

săptămânal redusă, conducătorul auto 

trebuie să efectueze diferența dintre 

perioada de repaus luată și 45 de ore, într-

o singură etapă, până la sfârșitul celei de-

a patra săptămâni care urmează 

săptămânii în care se încheie perioada de 

repaus redusă. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea vizează îmbunătățirea forței executorii și oferirea de opțiuni suplimentare 

operatorilor pentru a planifica mai bine operațiunile de transport și pentru ca conducătorii 

auto să utilizeze compensațiile în mod mai flexibil în vederea unui echilibru mai bun între 

viața profesională și cea privată. 

 

Amendamentul  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) 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. pl 

Justificare 

Se propune introducerea perioadei de contabilizare de patru săptămâni – aceasta este 

perioada înregistrată cu tahograful, ceea ce asigură continuitatea muncii, realizarea 

sarcinilor de serviciu în mod mai eficient și permite efectuarea unui repaus mai lung în locul 

indicat de către conducătorul auto.  

Amendamentul  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) 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 

 

Amendamentul  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) o perioadă de repaus săptămânal 

normală de cel puțin 45 de ore și trei 

perioade de repaus reduse de cel puțin 24 

de ore. 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 

 

Amendamentul  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 literei (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.;  
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Or. pl 

 

Amendamentul  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera aa (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) la alineatul (6) se adaugă 

următorul paragraf: 

 Dacă se ia o perioadă de repaus 

săptămânal redusă, conducătorul auto 

trebuie să efectueze diferența dintre 

perioada de repaus luată și 45 de ore, într-

o singură etapă, până la sfârșitul celei de-

a patra săptămâni care urmează 

săptămânii în care se încheie perioada de 

repaus redusă. 

Or. en 

 

Amendamentul  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera aa (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) Se inserează următorul alineat: 

 „6b. Conducătorii auto care asigură 

servicii ocazionale de transport de călători 

pot deroga de la obligația de a efectua o 

perioadă de repaus de 24 de ore într-o 

anumită săptămână, cu condiția să 

lucreze timp de cel mult douăsprezece 

perioade de 24 de ore, iar acest bloc de 

perioade de lucru să fie precedat și urmat 
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de o perioadă de repaus săptămânal 

normală. În cazul în care perioada de 

conducere este cuprinsă între orele 22.00 

și 6.00, vehiculul trebuie condus de mai 

mulți conducători auto sau perioada de 

conducere menționată la articolul 7 

trebuie redusă la trei ore.” 

Or. en 

Justificare 

Modificarea propusă ar permite societăților să utilizeze mult mai bine și mai eficient această 

flexibilitate esențială în materie de turism. 

 

Amendamentul  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 împreună 

cu o altă perioadă de repaus de cel puțin 

nouă ore. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul urmărește să păstreze formularea actuală a Regulamentului (CE) nr. 

561/2006, care oferă flexibilitate în ceea ce privește alipirea perioadei de repaus luate în 

compensație la perioada de repaus zilnic și săptămânal redusă. 

 

Amendamentul  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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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 înainte 

sau ca o prelungire a unei perioade de 

repaus săptămânal normală de cel puțin 45 

de ore, ca o perioadă de repaus continuă. 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Robert Rochefort 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul 5 – litera ba (nouă)Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (ba) alineatul (8) se înlocuiește cu 

următorul text: 

8. În cazul în care un conducător auto 

solicită acest lucru, perioadele de repaus 

zilnic și perioadele de repaus săptămânal 

reduse departe de baza de staționare a 

vehiculului pot fi efectuate la bordul 

vehiculului, cu condiția ca acesta să fie 

dotat cu cabină de dormit corespunzătoare 

și să fie în staționare. 

„8. În cazul în care un conducător auto 

solicită acest lucru, perioadele de repaus 

zilnic departe de baza de staționare a 

vehiculului pot fi efectuate la bordul 

vehiculului, cu condiția ca acesta să fie 

dotat cu cabină de dormit corespunzătoare 

și să fie în staționare.” 

Or. fr 

 

Amendamentul  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 5 - litera c 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 - alineatul 8 a 
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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 

se efectuează, în schimb, într-un spațiu de 

cazare adecvat, cu spații de dormit și 

instalații sanitare adecvate: 

eliminat 

a) fie asigurat sau plătit de angajator,  

b) fie la domiciliu sau într-un alt loc 

privat ales de către conducătorul auto. 

 

Or. es 

 

Amendamentul  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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: 

eliminat 

(a) fie asigurat sau plătit de angajator,  

(b) fie la domiciliu sau într-un alt loc 

privat ales de către conducătorul auto. 

 

Or. en 
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Justificare 

Propunerea Comisiei nu ia în considerare faptul că aplicarea normelor propuse privind 

petrecerea perioadei de repaus săptămânal de 45 de ore în cabina vehiculelor a fost 

împiedicată din cauza lipsei unor spații de parcare și a unor spații de cazare sigure și 

adecvate pe drumurile europene. Trebuie să se definească noțiunea „spațiu de cazare 

adecvat, cu spații de dormit și instalații sanitare adecvate”, deoarece, conform bazei de date 

IRU TRANSPARK, există 352 de spații de parcare pentru camioane în Germania, dintre care 

numai 13 sunt păzite și oferă spațiu de cazare. 

 

 

Amendamentul  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 a – partea introductivă 

 

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 deține condiții de dormit 

corespunzătoare și se află într-o parcare 

sigură și echipată corespunzător, în cazul 

în care există această posibilitate. În caz 

contrar, aceste perioade de repaus trebuie 

efectuate într-un spațiu de cazare adecvat, 

cu spații de dormit și instalații sanitare 

adecvate. 

 Comisia Europeană ar trebui să sprijine 

și să îndemne statele membre să 

construiască locuri de parcare sigure și 

echipate în mod corespunzător. La 2 ani 

după ce regulamentul a intrat în vigoare, 

Comisia Europeană ar trebui să elaboreze 

un raport privind calitatea și numărul 

locurilor de parcare în statele membre. 

Dacă Comisia concluzionează că starea și 

cantitatea locurilor de parcare respectă 

cerințele transportului european 

internațional, în acest caz, ar trebui să 



 

AM\1144455RO.docxx 67/101 PE616.837v01-00 

 RO 

prezinte propuneri de modificări 

legislative referitoare la posibilitatea 

efectuării repausului la bordul 

vehiculului. 

Or. pl 

Justificare 

În UE nu există suficiente locuri de parcare echipate în mod corespunzător. Adesea, somnul 

la bordul vehiculului echipat corespunzător este o soluție mai bună pentru conducătorul auto 

decât să lase vehiculul cu încărcătura într-un loc nesigur pentru a se deplasa la un hotel de o 

calitate joasă. Este necesară sprijinirea statelor membre în ceea ce privește investițiile în 

locurile de parcare sigure și echipate corespunzător. 

Amendamentul  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 a – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8a) Perioadele de repaus săptămânal 

normale, perioadele de repaus săptămânal 

reduse 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 

se efectuează, în schimb, într-un spațiu de 

cazare adecvat, cu spații de dormit și 

instalații sanitare adecvate: 

(8a) Perioada de repaus săptămânal 

normală nu poate fi, în niciun caz, 

efectuată la bordul unui vehicul. Ea se 

efectuează, în schimb, într-un spațiu de 

cazare adecvat, în afara cabinei, în zone 

de parcare securizate, cu spații de dormit 

și instalații sanitare adecvate: 

Or. fr 

 

Amendamentul  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 a – partea introductivă 
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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 

adecvat, cu instalații sanitare și spații care 

să permită un nivel optim de repaus 

pentru conducătorul auto: 

Or. it 

 

Amendamentul  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 a – partea introductivă 

 

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 

adecvat și care ține seama de gen, cu spații 

de dormit și instalații sanitare adecvate: 

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Robert Rochefort 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1– punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 a – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8a) Perioadele de repaus săptămânal 

normale, perioadele de repaus săptămânal 

reduse 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 se 

efectuează, în schimb, într-un spațiu de 

cazare adecvat, cu spații de dormit și 

instalații sanitare adecvate: 

(8a) Perioadele de repaus săptămânal 

reduse și normale, perioadele de repaus 

săptămânal reduse 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 

se efectuează, în schimb, într-un spațiu de 

cazare adecvat, cu spații de dormit și 

instalații sanitare adecvate: 

Or. fr 

 

Amendamentul  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 a – partea introductivă 

 

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 

adecvat, cu spații de dormit private și 

instalații sanitare adecvate: 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 
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Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 a – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) fie asigurat sau plătit de angajator, (a) poate fi efectuată într-un vehicul, 

cu condiția ca vehiculul să fie dotat cu 

cabină de dormit corespunzătoare pentru 

fiecare conducător auto și să fie în 

staționare într-un loc de repaus adecvat, 

care să aibă cel puțin o instalație sanitară 

adecvată, cum ar fi duș și toalete, 

Or. en 

 

Amendamentul  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 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. pl 

Justificare 

Conducătorul auto nu ar trebui să fie forțat să se întoarcă acasă. Ar trebui să aibă libertatea 

de a alege locul unde va efectua repausul. 

Amendamentul  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 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) sau într-un alt loc privat ales de 

către conducătorul auto. 
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Or. en 

 

Amendamentul  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 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) fie la domiciliul conducătorului 

auto sau într-un alt loc privat ales de către 

acesta. 

Or. it 

 

Amendamentul  138 

Georges Bach 

 

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 privat ales de 

către conducătorul auto o perioadă de 

repaus săptămânal de mai mult de 45 de 

ore luată în compensație pentru o perioadă 

de repaus săptămânal redusă. Activitatea 

conducătorului auto este organizată astfel 

încât perioada necesară conducătorului 

auto pentru a se deplasa la domiciliu să 

nu reducă perioada de repaus săptămânal 

a acestuia. 

 Conducătorul auto informează 

întreprinderea de transport în termen de 

cel mult o lună înaintea unei astfel de 

perioade de repaus dacă aceasta va fi 
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efectuată în alt loc decât domiciliul 

conducătorului auto. Atunci când 

conducătorul auto optează pentru 

efectuarea perioadei de repaus la 

domiciliu, întreprinderea de transport 

asigură conducătorului auto mijloacele 

pentru a se întoarce la domiciliu. 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

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 privat ales de 

către conducătorul auto, orice perioadă de 

repaus săptămânal de mai mult de 45 de 

ore luată în compensație pentru o perioadă 

de repaus săptămânal redusă. În cazul în 

care conducătorii auto nu au o perioadă 

de repaus săptămânal de mai mult de 45 

de ore luată în compensație pentru o 

perioadă de repaus săptămânal redusă, 

aceștia pot petrece la domiciliu sau într-

un alt loc privat ales de către 

conducătorul auto cel puțin o perioadă de 

repaus săptămânal normală, în fiecare 

perioadă de trei săptămâni consecutive. 

Perioada necesară deplasării 

conducătorilor auto înspre și dinspre 

domiciliu este fie asigurată sau plătită de 

angajator, iar conducătorul auto este 

compensat cu o perioadă echivalentă în 

cazul în care este ales un alt loc privat 

pentru perioada de repaus. Perioada 

necesară conducătorului auto pentru a se 
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deplasa înspre și dinspre domiciliu sau un 

alt loc privat nu poate fi considerată 

perioadă de repaus. 

Or. en 

 

Amendamentul  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 

conducătorul 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 două săptămâni consecutive. 

Conducătorul auto informează 

întreprinderea de transport în termen de 

cel mult o lună 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 pentru a 

se întoarce la domiciliu. 

Or. it 

 

Amendamentul  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 
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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 

locul de reședință al conducătorului 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. 

 Efectuarea perioadei de repaus 

săptămânal normale și a unei perioade de 

repaus săptămânal de mai mult de 45 de 

ore în compensație pentru o perioadă de 

repaus săptămânal redusă într-un alt loc 

ales de către conducătorul auto se va 

confirma de către conducătorul auto 

printr-o declarație. Modelul acestei 

declarații este stabilit de către Comisie 

Or. pl 

Justificare 

Conducătorul auto ar trebui aibă libertatea de a-și alege locul unde va efectua perioada de 

repaus săptămânal. 

Amendamentul  142 

Claude Rolin 

 

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 

(8b) Întreprinderile de transport 

organizează activitatea conducătorilor auto 

în așa fel încât aceștia să poată petrece la 

domiciliu o perioadă de repaus săptămânal 

de mai mult de 45 de ore luată în 

compensație pentru o perioadă de repaus 
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de repaus săptămânal redusă, în fiecare 

perioadă de trei săptămâni consecutive. 

săptămânal redusă. 

Or. fr 

 

Amendamentul  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 o perioadă de repaus săptămânal 

de mai mult de 45 de ore luată în 

compensație pentru o perioadă de repaus 

săptămânal redusă. 

Or. fr 

 

Amendamentul  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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 

8b. Întreprinderile de transport 

organizează activitatea conducătorilor auto 

în așa fel încât aceștia să poată petrece în 

țara în care este stabilită întreprinderea 
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 
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perioadă de trei săptămâni consecutive. săptămânal redusă, în fiecare perioadă de 

patru săptămâni consecutive. 

Or. en 

 

Amendamentul  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 în 

țara în care este stabilită întreprinderea 
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. 

Or. en 

Justificare 

Se propune înlocuirea termenului „domiciliu” cu termenul „țara în care este stabilită 

întreprinderea”, pentru a asigura claritatea juridică și forța executorie, controalele fiind 

efectuate la sediile societăților. Prin extinderea perioadei de referință la patru săptămâni, 

propunerea vizează introducerea unei perioade de referință autentice de patru săptămâni. 

 

Amendamentul  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 b 
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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 șase săptămâni consecutive. 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 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. fr 

Justificare 

Pentru a asigura condiții bune de lucru pentru conducătorii auto, dar și pentru a evita riscul 

de oboseală și de insecuritate rutieră, conducătorii auto trebuie să poată efectua 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, o dată la două 

săptămâni. Aceasta este perioada rezonabilă aplicabilă în prezent în legislația în vigoare. 
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Amendamentul  148 

Jeroen Lenaers 

 

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 în altă locație privată la 

alegere o perioadă de repaus săptămânal de 

mai mult de 45 de ore luată în compensație 

pentru o perioadă de repaus săptămânal 

redusă. 

Or. nl 

 

Amendamentul  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 sunt 

responsabile de organizarea activității 
conducătorilor auto în așa fel încât aceștia 

să poată petrece la domiciliu sau într-un 

alt loc ales de către conducătorul 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. 

Or. en 
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Amendamentul  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 privat ales de 

conducătorul 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. 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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) La articolul 8 se introduce 

următorul alineat: 

 „(8c) Alineatul (8a) de la prezentul 

articol nu se aplică atunci când 

perioadele de repaus săptămânal normale, 

perioadele de repaus săptămânal reduse și 

orice perioadă de repaus săptămânal de 

mai mult de 45 de ore luată în 

compensație pentru o perioadă de repaus 

săptămânal redusă anterioară sunt 

efectuate în zone special amenajate 

certificate, ale căror cerințe sunt stabilite 

de Comisie prin intermediul actelor 

delegate, cu condiția ca vehiculul să fie în 
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staționare și să fie dotat cu cabină de 

dormit corespunzătoare pentru fiecare 

conducător auto. 

 Aceste acte delegate trebuie să includă 

caracteristicile zonelor special amenajate 

certificate care pot asigura un nivel optim 

de repaus pentru conducătorii auto și 

securitatea mijloacelor de transport și a 

mărfurilor transportate de acestea.” 

Or. it 

 

Amendamentul  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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. Perioadele de repaus zilnic și 

săptămânal (atât cele normale, cât și cele 

reduse) departe de baza de staționare a 

vehiculului pot fi efectuate la bordul 

vehiculului, cu condiția ca acesta să fie 

dotat cu cabină de dormit 

corespunzătoare pentru fiecare 

conducător auto și să fie în staționare.” 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 - litera ca (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 8 c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) se introduce următorul alineat: 

 „8c. Statele membre prezintă un raport 

anual Comisiei privind disponibilitatea pe 

teritoriul lor național a unor locuri de 

repaus adecvate pentru conducătorii auto 

și a unor spații de parcare păzite de la 

data intrării în vigoare a prezentului 

regulament. Comisia stabilește, prin acte 

de punere în aplicare, un standard de 

raportare comun pentru statele membre.” 

Or. en 

 

Amendamentul  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera cb (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 8 – alineatul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) Se adaugă următorul alineat: 

 „9a. Prin derogare de la alineatele (6), 

(7) și (8b), conducătorul auto care asigură 

servicii ocazionale de transport de călători 

efectuează în medie o perioadă de repaus 

săptămânal de 45 de ore pe săptămână, 

calculată în raport cu o perioadă de 

referință de până la 13 săptămâni. O 

perioadă de repaus săptămânal de cel 

puțin 24 de ore se efectuează în fiecare 

săptămână. Atunci când se utilizează 

derogarea, în perioada de referință de 13 

săptămâni, durata de conducere totală a 

conducătorului auto pentru oricare 

perioadă de patru săptămâni nu trebuie să 

depășească 160 de ore.” 

Or. en 
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Justificare 

Flexibilitatea propusă ar permite societății să furnizeze servicii coerente clienților, 

împiedicând în același timp întreruperile inutile ale itinerariului în domeniul turismului. 

 

Amendamentul  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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. 

 

Amendamentul  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 
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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 și/sau de 

cantitatea de mărfuri transportată, chiar și 

sub formă de prime sau majorări salariale.” 

Or. en 

 

Amendamentul  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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 rapiditatea livrării, distanța 

parcursă și/sau de cantitatea de mărfuri 

transportată, chiar și sub formă de prime 

sau majorări salariale.” 

Or. en 
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Amendamentul  158 

Jeroen Lenaers 

 

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 și/sau de 

cantitatea de mărfuri transportată, chiar și 

sub formă de prime sau majorări salariale.” 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Amendamentul  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 

„(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.” 
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este de natură să pericliteze siguranța 

rutieră și/sau să încurajeze încălcarea 

prezentului regulament. 

Or. it 

 

Amendamentul  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) La articolul 10 se introduce 

următorul alineat: 

 (1a) Statele membre stabilesc sancțiuni 

proporționale și disuasive pentru orice 

întreprindere care încalcă dispozițiile 

prevăzute la alineatul (1). 

Or. fr 

 

Amendamentul  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 12 – paragraful 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 

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 
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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. 

conducere zilnice sau săptămânale sau 

scurtarea perioadelor de repaus zilnic sau 

săptămânal. Cu toate acestea, durata 

zilnică de conducere poate fi prelungită 

cu până la două ore în cazul în care 

perioada de conducere este urmată 

imediat de o perioadă de repaus de cel 

puțin 45 de ore consecutive. Aceste 

prelungiri ale duratei zilnice de conducere 

ar trebui să se situeze în limitele 

perioadelor de conducere maxime 

acumulate. 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 

Justificare 

Propunerea vizează introducerea unei extinderi limitate și clar descrise a duratei zilnice de 

conducere pentru conducătorii auto care asigură transportul călătorilor (turiști) și 

mărfurilor, pentru ca acești conducători auto să poată ajunge la spațiul de cazare adecvat, 

fără a depăși durata maximă de conducere acumulată permisă săptămânal, aplicabilă în 

întreaga UE. Acest lucru ar permite conducătorilor auto să ajungă la domiciliul lor sau, în 

cazul transportului turistic, să aducă turiștii la hotel. 

 

Amendamentul  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 12 – paragraful 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 

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. 
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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. 

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 

 

Amendamentul 163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 12 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu condiția ca siguranța rutieră să nu fie 

astfel pusă în, 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. 

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 sau la un spațiu de staționare 

adecvat, în care să se poată odihni, așa 

cum se menționează la articolul 8 alineatul 

(8). 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. es 
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Amendamentul  164 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 - litera ba (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) Se introduce următorul alineat 

(2a): 

 „2a. În sensul articolului 22 alineatul 

(2) litera (c), Comisia pregătește și adoptă, 

printr-un act, criteriile comune pentru 

evaluarea riscurilor și un cadru de 

clasificare în funcție de gradul de risc 

care se aplică tuturor întreprinderilor de 

transport stabilite într-unul dintre statele 

membre.” 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Karima Delli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 - litera ca (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 22 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) Se adaugă următorul alineat: 

 „4a. Pentru a se asigura că toate 

normele Uniunii privind lucrătorii mobili 

sunt puse în aplicare într-un mod 

echitabil, simplu și eficient, o Autoritate 

Europeană în domeniul Muncii este 

responsabilă de efectuarea inspecțiilor și 

de aplicarea normelor. Aceasta oferă 

sprijin operațional și juridic statelor 

membre, partenerilor sociali și 

lucrătorilor pentru a pune în aplicare 

legislația socială și pentru a efectua 

inspecții la nivelul întregii Uniuni. 
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 Autoritatea Europeană în domeniul 

Muncii este responsabilă cu 

monitorizarea și accesul la datele din 

registrele electronice naționale.” 

Or. en 

Justificare 

Aplicarea prezentului regulament ar trebui să intre în sarcina Autorității Europene în 

domeniul Muncii, menționată de Jean Claude Juncker în discursul său cu privire la starea 

Uniunii din 2017 și care se prevede că va fi înființată până la sfârșitul anului 2018. 

 

Amendamentul  166 

Karima Delli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera cb (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

Articolul 22 – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) Se adaugă următorul alineat: 

 „4b. Pentru a asigura cea mai mare 

transparență, ar trebui să se publice o 

listă la nivelul Uniunii a operatorilor de 

transport rutier care nu respectă cerințele 

legale relevante. Această listă a Uniunii se 

bazează pe criterii comune elaborate la 

nivelul Uniunii și care sunt revizuite 

anual de Autoritate Europeană în 

domeniul Muncii. Operatorii de transport 

rutier incluși pe lista Uniunii fac obiectul 

unei interdicții de exploatare, care se 

aplică în toate statele membre. În cazuri 

excepționale, statele membre pot lua 

măsuri unilaterale. În situații de urgență 

și atunci când se confruntă cu o problemă 

neprevăzută legată de securitate, statele 

membre au posibilitatea de a emite 

imediat o interdicție de exploatare pe 

propriul lor teritoriu.” 

Or. en 
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Justificare 

Sectorul aviației dispune de o listă neagră la nivel global a transportatorilor aerieni care nu 

respectă standardele de siguranță. Transportatorilor aerieni de pe această listă li se interzice 

să desfășoare activități atât timp cât sunt incluși pe această listă. Având în vedere faptul că 

respectarea normelor din sectorul transportului rutier este strâns legată de siguranța rutieră, 

ar trebui să se instituie cât mai curând posibil o listă similară care să intre sub 

responsabilitatea Autorității Europene în domeniul Muncii. 

 

Amendamentul  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 165/2014 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (2), se 

adaugă următoarea literă: 

 „(ha) «tahograf inteligent» înseamnă un 

tahograf digital care utilizează un serviciu 

de poziționare bazat pe un sistem de 

navigație prin satelit (GNSS) care îi 

determină în mod automat poziția în 

conformitate cu prezentul regulament;” 

Or. it 

 

Amendamentul  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 165/2014 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera hb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1a) La articolul 2 alineatul (2), se 

adaugă următoarea literă: 

 „(hb) «portal GNSS pentru transportul 

rutier» Înseamnă o platformă on-line care 

include toate datele transmise de 
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tahografele inteligente în sensul 

prezentului regulament;” 

Or. it 

 

Amendamentul  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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) Imediat după 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. 

Or. fr 

 

Amendamentul  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (UE) 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 

„4. În termen de șase luni de la 

introducerea cerinței ca vehiculele nou 

înmatriculate să fie prevăzute cu un 

tahograf conform articolelor 8, 9 și 10, 
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circulă într-un stat membru diferit de statul 

lor membru de înmatriculare sunt echipate 

cu un astfel de tahograf. 

vehiculele care circulă într-un stat membru 

diferit de statul lor membru de 

înmatriculare sunt echipate cu un astfel de 

tahograf.” 

Or. en 

 

Amendamentul  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (UE) 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. Până la 1 ianuarie 2020, vehiculele 

nou înmatriculate sunt prevăzute cu un 

tahograf conform articolelor 8, 9 și 10, iar 

vehiculele care circulă într-un stat membru 

diferit de statul lor membru de 

înmatriculare sunt echipate cu un astfel de 

tahograf.” 

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul-1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 

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 

„4. În termen de șase luni de la 

introducerea cerinței ca vehiculele nou 
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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. 

înmatriculate să fie prevăzute cu un 

tahograf conform articolelor 8, 9 și 10, 

toate vehiculele care circulă într-un stat 

membru diferit de statul lor membru de 

înmatriculare trebuie să fie echipate cu un 

tahograf digital.” 

Or. nl 

Amendamentul  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (UE) 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. În termen de șase luni 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.” 

Or. en 

 

Amendamentul  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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:  
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(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) Vehiculele care efectuează transport 

rutier de mărfuri și care circulă într-un stat 

membru diferit de statul lor membru de 

înmatriculare vor trebui să fie echipate cu 

un tahograf inteligent în termen de patru 

ani de la introducerea cerinței privind 

instalarea unui astfel de tahograf. 

Or. fr 

Justificare 

Pentru a îmbunătăți eficacitatea controalelor, pentru a asigura aplicarea corectă a normelor 

sociale și pentru a garanta un nivel ridicat de protecție pentru operatorii de transport rutier, 

este necesar să se accelereze instalarea tahografelor inteligente la bordul tuturor vehiculelor 

utilizate pentru transportul de mărfuri. 

 

Amendamentul  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 b (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 165/2014 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1b) 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 doi 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.” 

Or. it 

 

Amendamentul  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 
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Regulamentul (CE) nr. 165/2014 

Articolul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 9a 

 (1) Pe lângă schimbul de date conform 

articolului 9, întreprinderile de transport 

se asigură că setul complet de date 

menționate la articolul 4 alineatul (3) și la 

articolul 8 alineatul (1) sunt transmise în 

mod automat, în timp real, prin 

intermediul unor mijloace sigure de 

comunicație, de la tahograful inteligent la 

portalul GNSS pentru transportul rutier, 

astfel cum se menționează la 

articolul 33a. 

 (2) Datele transmise sunt stocate și 

utilizate în conformitate cu articolul 33a.” 

Or. it 

 

Amendamentul  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2– paragraful 1 – punctul 1 b (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 165/2014 

Articolul 33 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 33a 

 Portal GNSS pentru transportul rutier 

 (1) În vederea facilitării schimbului de 

informații și a cooperării între autoritățile 

competente ale statelor membre care pun 

în aplicare sau asigură respectarea 

actelor juridice ale Uniunii menționate la 

articolul 7 alineatul (1), Comisia creează 

și menține un portal GNSS cu informații 

privind operațiunile de transport și 
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activitățile conducătorilor auto, transmise 

în conformitate cu articolul 9a. Comisia 

asigură conexiunea între acest portal și 

sistemul de mesagerie TACHOnet 

menționat la articolul 31, Sistemul de 

informare al pieței interne (IMI) instituit 

prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 și 

registrele menționate în Regulamentul 

(CE) nr. 1071/2009. 

 (2) In termen de optsprezece luni de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, Comisia adoptă acte delegate 

în conformitate cu articolul 41a pentru a 

completa prezentul regulament, stabilind 

normele și caracteristicile portalului 

GNSS pentru transportul rutier, precum 

și condițiile de utilizare a acestuia, 

asigurând arhivarea datelor transmise și 

consultarea acestora în timp real de către 

autoritățile de control competente, 

interoperabilitatea portalului GNSS 

pentru transportul rutier cu sistemele și 

registrele menționate la alineatul (1), 

precum și un sistem de analiză a datelor și 

de raportare automată a oricărei încălcări 

a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, a 

Regulamentului (UE) nr. 165/2014, a 

Directivei 2002/15/CE, a Regulamentelor 

(CE) nr. 1071/2009 și (CE) nr. 1072/2009, 

a Directivei 92/106/CEE și a Directivei 

privind detașarea conducătorilor auto.” 

Or. it 

 

Amendamentul  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 

Articolul 34 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Conducătorul auto introduce în 

tahograful digital simbolurile țărilor în care 

7. Conducătorul auto introduce în 

tahograful digital simbolurile țărilor în care 
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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. 

a început și și-a încheiat ziua de lucru. 

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. 

 De la data intrării în vigoare a articolelor 

8, 9 și 10 care impun ca tahografele 

instalate pentru prima dată la 15 iunie 

2019 sau după această dată să fie 

tahografe inteligente, oferind, de 

asemenea, posibilitatea unei înregistrări 

automate a trecerii frontierei, 

conducătorii auto trebuie să introducă 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 inițial planificat. 

Or. en 

Justificare 

Acest lucru are loc pentru a se evita problemele de natură practică; de exemplu, în cazul 

transportului de călători, călătorii vor fi nevoiți să aștepte până când se găsește un loc 

potrivit și până când se va introduce codul țării. 

 

Amendamentul  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 

Articolul 34 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Conducătorul auto introduce în 

tahograful digital simbolurile țărilor în care 

7. Conducătorul auto introduce în 

tahograful digital simbolurile țărilor în care 
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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. 

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 inițial 

planificat. 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 

 

Amendamentul  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 165/2014 

Articolul 34 – alineatul 7 

 

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, 

precum și locul și momentul în care 

conducătorul auto a trecut o frontieră în 

vehicul, la sosirea la prima zonă de oprire 

disponibilă. 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. it 

 

Amendamentul  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 165/2014 

Articolul 41 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 41a 

 Exercitarea delegării 

 (1) Comisiei îi este conferită competența 

de a adopta acte delegate, în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 (2) Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 33a alineatul (5) 

se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 

ani de la [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu nouă luni înainte de 

încheierea perioadei de cinci ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opun 

prelungirii respective cu cel târziu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 (3) Delegarea competențelor menționată 

la articolul 33a alineatul (5) poate fi 

revocată în orice moment de către 

Parlamentul European sau de către 

Consiliu. O decizie de revocare pune 

capăt delegării competenței specificate în 

decizia respectivă. Decizia produce efecte 

începând din ziua următoare publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară precizată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere validității 

actelor delegate care sunt deja în vigoare. 

 (4) Înainte de adoptarea unui act delegat, 

Comisia îi consultă pe experții desemnați 

de fiecare stat membru în conformitate cu 

principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 2016. 
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 (5) De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 (6) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 33a alineatul (5) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul 

nu au formulat obiecțiuni în termen de 

două luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu, sau în 

cazul în care, înaintea expirării 

termenului respectiv, Parlamentul 

European și Consiliul au informat 

Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 

Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului.” 

Or. it 

Amendamentul  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul i 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (2a) La articolul 36 alineatul (1), punctul 

(i) se înlocuiește cu următorul text: 

(i) foile de înregistrare din ziua în curs și 

cele pe care conducătorul auto le-a utilizat 

pe parcursul celor 28 de zile precedente; 

„(i) foile de înregistrare din ziua în curs și 

cele pe care conducătorul auto le-a utilizat 

pe parcursul celor 56 de zile precedente;” 

Or. en 

 

Amendamentul  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou) 
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Regulamentul (UE) nr. 165/2014 

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul iii 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (2b) La articolul 36 alineatul (1), 

punctul (iii) se înlocuiește cu următorul 

text: 

(iii) orice informații înregistrate manual și 

orice documente imprimate în timpul zilei 

în curs și pe parcursul celor 28 de zile 

precedente, în conformitate cu prezentul 

regulament și cu Regulamentul (CE) 

nr. 561/2006. 

„(iii) orice informație înregistrată manual 

și orice document imprimat în timpul zilei 

în curs și pe parcursul celor 56 de zile 

precedente, în conformitate cu prezentul 

regulament și cu Regulamentul (CE) 

nr. 561/2006.” 

Or. en 

 

Amendamentul  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 

Articolul 36 – alineatul 2 – punctul ii 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 2c 

 La articolul 36 alineatul (2), punctul (ii) 

se înlocuiește cu următorul text: 

(ii) orice informație înregistrată manual și 

orice document imprimat în timpul zilei în 

curs și pe parcursul celor 28 de zile 

precedente, în conformitate cu prezentul 

regulament și cu Regulamentul (CE) 

nr. 561/2006; 

„(ii) orice informație înregistrată manual și 

orice document imprimat în timpul zilei în 

curs și pe parcursul celor 56 de zile 

precedente, în conformitate cu prezentul 

regulament și cu Regulamentul (CE) 

nr. 561/2006;” 

Or. en 

 


