
 

AM\1157490RO.docx  PE621.702v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0206/160 

Amendamentul  160 

Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Mercedes Bresso, Agnes Jongerius 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 

transportului rutier 
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Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre nu aplică literele (b) și (c) 

de la primul paragraf al articolului 3 

alineatul (1) din Directiva 96/71/CE în 

cazul conducătorilor auto din sectorul 

transportului rutier angajați de către 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (3) litera (a) din directiva 

menționată, atunci când desfășoară 

operațiuni de transport internațional astfel 

cum sunt definite de Regulamentele 

1072/2009 și 1073/2009, dacă perioada de 

detașare pe teritoriul lor pentru a 

desfășura aceste operațiuni este mai mică 

sau egală cu trei zile în cursul unei 

perioade de o lună calendaristică. 

Statele membre aplică literele (b) și (c) de 

la primul paragraf al articolului 3 

alineatul (1) din Directiva 96/71/CE în 

cazul conducătorilor auto din sectorul 

transportului rutier angajați de 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (3) litera (a) din directiva 

menționată, atunci când desfășoară 

operațiuni de transport internațional sau 

operațiuni de cabotaj, astfel cum sunt 

definite în Regulamentele 1072/2009 și 

1073/2009. 

 Prin derogare, statele membre nu aplică 

literele (b) și (c) de la primul paragraf al 

articolului 3 alineatul (1) din Directiva 

96/71/CE în cazul conducătorilor auto din 

sectorul transportului rutier angajați de 

către întreprinderile menționate la articolul 

1 alineatul (3) litera (a) din directiva 

menționată, atunci când desfășoară 

operațiuni de transport internațional astfel 

cum sunt definite de Regulamentele 

1072/2009 și 1073/2009, dacă acestea se 

limitează la operațiuni care încep din 

statul membru în care este înregistrat 

operatorul de transport rutier și se 

îndreaptă direct către alt stat membru, 

urmate de o descărcare și/sau o încărcare 
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în statul membru respectiv în termen de 

două zile de la sosire și o întoarcere 

directă în statul membru în care este 

înregistrat operatorul de transport rutier, 

fără a include operațiunile de cabotaj sau 

orice alt tip de operațiuni în alte state 

membre. 

Or. en 

 


