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21.3.2019 A8-0205/119

Amendamentul 119
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 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, care să poată atrage lucrători 
calificați. 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
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21.3.2019 A8-0205/120

Amendamentul 120
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (1a) Crearea unei Autorități Europene 
a Muncii ar putea juca un rol important 
în asigurarea aplicării normelor 
prevăzute în prezentul regulament, în 
special ajutând autoritățile naționale să 
coordoneze acțiunile de control, să facă 
schimb de informații și de bune practici și 
să instruiască inspectorii.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/121

Amendamentul 121
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 2

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. 
Normele neclare 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 ales de ei 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 

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 
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și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
3820/85 al Consiliului (JO L 102, 
11.4.2006, p. 1).

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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21.3.2019 A8-0205/122

Amendamentul 122
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 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 
administrative insuficiente între statele 
membre.

(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 
administrative insuficiente între statele 
membre.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/123

Amendamentul 123
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 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, 
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
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21.3.2019 A8-0205/124

Amendamentul 124
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (5a) Transportul de mărfuri este 
semnificativ diferit de transportul de 
călători. Conducătorii auto de autocare 
sau autobuze se află în strânsă legătură 
cu pasagerii lor și ar trebui să poată avea 
mai multă flexibilitate în a face pauze, 
fără ca perioadele de conducere să fie 
prelungite sau perioada de repaus și 
pauzele să fie reduse.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/125

Amendamentul 125
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 6

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 oportun să se 
asigure aplicarea 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. 
Pentru a se asigura condiții de muncă 
sigure și decente, este necesar să se 
permită operatorilor să organizeze 
activitatea conducătorilor auto astfel încât 
perioadele petrecute departe de domiciliu 
să nu fie excesiv de lungi, conducătorii 
auto să aibă posibilitatea de a se întoarce 
în mod regulat la domiciliu și să poată 
beneficia de condiții de repaus decente, în 
spații de cazare de calitate. Atunci când 
un conducător auto alege să petreacă 
perioada de repaus la domiciliu, 
întreprinderea de transport ar trebui să îi 
asigure conducătorului auto mijloacele 
financiare sau practice pentru a se 
întoarce acolo. În plus, durata călătoriei 
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de întoarcere nu ar trebui luată în 
considerare în calculul duratei perioadei 
de repaus. În cazul în care un conducător 
auto alege să petreacă perioada de repaus 
într-un alt loc decât domiciliul său, acest 
lucru nu ar trebui să fie luat în 
considerare la calcularea dreptului 
conducătorului auto la indemnizații de 
călătorie.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/126

Amendamentul 126
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Există diferențe între statele 
membre la nivelul interpretării și al punerii 
în aplicare a cerințelor privind repausul 
săptămânal în ceea ce privește locul în care 
ar trebui să fie efectuată perioada de repaus 
săptămânal. Prin urmare, este necesar să se 
clarifice cerința respectivă, astfel încât 
conducătorilor auto să li se asigure un 
spațiu de cazare adecvat pentru perioadele 
de repaus săptămânal normale, dacă 
acestea nu sunt efectuate la domiciliu.

(7) Există diferențe între statele 
membre la nivelul interpretării și al punerii 
în aplicare a cerințelor privind repausul 
săptămânal în ceea ce privește locul în care 
ar trebui să fie efectuată perioada de repaus 
săptămânal. Prin urmare, pentru a se 
asigura condiții bune de muncă și 
siguranță pentru conducătorii auto, este 
necesar să se clarifice cerința respectivă, 
astfel încât conducătorilor auto să li se 
asigure un spațiu de cazare de calitate și 
adaptat atât pentru bărbați, cât și pentru 
femei sau un alt loc ales de conducătorul 
auto și plătit de angajator pentru 
perioadele de repaus săptămânal normale, 
dacă acestea nu sunt efectuate la domiciliu. 
Statele membre ar trebui să asigure 
disponibilitatea unor zone de staționare 
securizate suficiente, adaptate la nevoile 
conducătorilor auto.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/127

Amendamentul 127
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (7a) Multe dintre operațiunile de 
transport rutier din interiorul Uniunii 
includ un traseu parcurs cu nave feribot 
sau cu trenul. În consecință, pentru acest 
tip de operațiuni, ar trebui stabilite 
dispoziții clare și adecvate în ceea ce 
privește perioadele de repaus și pauzele.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se prevadă exceptări în caz de repaus săptămânal pentru călătoriile lungi 
efectuate pe feribot sau în tren, în special de la periferia Uniunii.
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21.3.2019 A8-0205/128

Amendamentul 128
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 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 structuri ar trebui să le 
ofere conducătorilor auto acces la 
instalații sanitare.

Or. en


