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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/10

Amendamentul 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa

Poziția Consiliului Amendamentul

(aa) de mărfuri în cadrul operațiunilor 
de transport internațional sau în cadrul 
operațiunilor de cabotaj cu vehicule, 
inclusiv vehicule cu remorcă sau 
semiremorcă, a căror masă maximă 
autorizată depășește 2,5 tone, de la 1 iulie 
2026, sau;

eliminat

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/11

Amendamentul 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 3 – litera h a

Poziția Consiliului Amendamentul

(ha) vehiculele, inclusiv vehicule cu 
remorcă sau semiremorcă, a căror masă 
maximă autorizată depășește 2,5 tone, dar 
nu depășește 3,5 tone, care sunt utilizate 
pentru transportul de mărfuri, în cazul în 
care transportul nu se efectuează contra 
cost în contul altcuiva, ci în contul 
propriu al societății sau al conducătorului 
auto, și cu condiția ca principala activitate 
a persoanei care conduce vehiculul să nu 
fie cea de conducere;

eliminat

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/12

Amendamentul 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 8 – alineatul 6 b – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

6b. Orice reducere a perioadei de 
repaus săptămânal se compensează cu o 
perioadă de repaus echivalentă luată în 
bloc, înainte de sfârșitul celei de a treia 
săptămâni care urmează săptămânii în 
discuție.

6b. Orice reducere a repausului 
săptămânal se compensează cu o perioadă 
de repaus echivalentă luată în bloc, înainte 
de sfârșitul celei de a treia săptămâni care 
urmează săptămânii în discuție.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/13

Amendamentul 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Articolul 8 – alineatul 6 b – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul în care au fost efectuate consecutiv 
două perioade de repaus săptămânal reduse 
în conformitate cu alineatul (6) al treilea 
paragraf, următoarea perioadă de repaus 
săptămânal este precedată de o perioadă 
de repaus luată drept compensație pentru 
cele două perioade de repaus săptămânal 
reduse.;

În cazul în care au fost efectuate consecutiv 
două perioade de repaus săptămânal reduse 
în conformitate cu alineatul (6) al treilea 
paragraf, perioada de repaus săptămânală 
următoare este precedată sau urmată de o 
perioadă de repaus luată drept compensație 
pentru cele două perioade de repaus 
săptămânal reduse.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/14

Amendamentul 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 165/2014
Articolul 3 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

4. În termen de cel mult trei ani de la 
sfârșitul anului intrării în vigoare a 
dispozițiilor detaliate menționate la 
articolul 11 al doilea paragraf, următoarele 
categorii de vehicule care circulă într-un 
stat membru diferit de statul lor membru de 
înmatriculare se echipează cu un tahograf 
inteligent, astfel cum se prevede la 
articolele 8, 9 și 10 din prezentul 
regulament:

4. În termen de cel mult patru ani 
după sfârșitul anului intrării în vigoare a 
dispozițiilor detaliate menționate la 
articolul 11 primul paragraf a doua teză, 
care conțin specificații privind 
înregistrarea trecerii frontierelor și a 
activităților suplimentare, următoarele 
vehicule care circulă într-un stat membru 
diferit de statul lor membru de 
înmatriculare sunt echipate cu un tahograf 
inteligent, astfel cum se prevede la 
articolele 8, 9 și 10 din prezentul 
regulament:

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/15

Amendamentul 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 165/2014
Articolul 3 – paragraful 4 a

Poziția Consiliului Amendamentul

4a. În termen de cel mult patru ani de 
la intrarea în vigoare a dispozițiilor 
detaliate menționate la articolul 11 al 
doilea paragraf, vehiculele care sunt 
echipate cu un tahograf inteligent conform 
cu specificațiile din anexa IC la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2016/799 al Comisiei\* și care circulă într-
un stat membru diferit de statul lor membru 
de înmatriculare se echipează cu un 
tahograf inteligent, astfel cum se prevede la 
articolele 8, 9 și 10 din prezentul 
regulament.

4a. În termen de cel mult cinci ani de la 
sfârșitul anului de intrare în vigoare a 
dispozițiilor detaliate menționate la 
articolul 11 primul paragraf a doua teză, 
care conțin specificații privind 
înregistrarea trecerii frontierelor și a 
activităților suplimentare, vehiculele care 
sunt echipate cu un tahograf inteligent 
conform cu specificațiile din anexa IC la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2016/799 al Comisiei și care circulă într-un 
stat membru diferit de statul lor membru de 
înmatriculare se echipează cu un tahograf 
inteligent, astfel cum se prevede la 
articolele 8, 9 și 10 din prezentul 
regulament.

Or. en


