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22.3.2019 A8-0206/655

Amendamentul 655
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)
Directiva 2006/22/CE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca)  articolul 5 se înlocuiește cu 
următorul text: 
„Articolul 5 
Controale concertate
Statele membre întreprind, cel puțin de 
șase ori pe an, controale concertate în 
trafic asupra conducătorilor auto și 
asupra vehiculelor care se încadrează în 
domeniul de aplicare al Regulamentelor 
(CE) nr. 561/2006 sau (UE) nr. 165/2014. 
Aceste controale se efectuează în același 
timp de către autoritățile de control a 
două sau mai multor state membre, 
fiecare acționând pe propriul teritoriu.”; 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/656

Amendamentul 656
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2006/22/CE
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Controalele la sediile 
întreprinderilor se organizează luându-se în 
considerare experiența anterioară în ceea ce 
privește diferitele categorii de transport și 
de întreprinderi. De asemenea, aceste 
controale se efectuează și în cazul în care 
în cadrul controalelor în trafic s-au constat 
încălcări grave ale Regulamentului (CE) 
nr. 561/2006 sau (UE) nr. 165/2014 sau ale 
Directivei 2002/15/CE.”;

1. Controalele la sediile 
întreprinderilor se organizează luându-se în 
considerare experiența anterioară în ceea ce 
privește diferitele categorii de transport și 
de întreprinderi. De asemenea, aceste 
controale se efectuează și în cazul în care 
în cadrul controalelor în trafic s-au 
constatat încălcări grave ale 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau 
(UE) nr. 165/2014.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/657

Amendamentul 657
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Directiva 2006/22/CE
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) la articolul 7 alineatul (1), litera 
(b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) transmiterea, din doi în doi ani, a 
unor rapoarte statistice către Comisie în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006;”;

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/658

Amendamentul 658
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2006/22/CE
Articolul 8 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statul membru solicitat 
consideră că cererea este insuficient 
motivată, acesta informează în acest sens 
statul membru solicitant în termen de 10 
zile lucrătoare. Statul membru solicitant 
trebuie să furnizeze informații 
suplimentare pentru a-și motiva cererea. În 
cazul în care acest lucru nu este posibil, 
cererea poate fi respinsă de către statul 
membru.

În cazul în care statul membru solicitat 
consideră că cererea este insuficient 
motivată, acesta informează fără întârziere 
statul membru solicitant. Statul membru 
solicitant trebuie să furnizeze informații 
suplimentare pentru a-și motiva cererea. În 
cazul în care acest lucru nu este posibil, 
cererea poate fi respinsă de către statul 
membru.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/659

Amendamentul 659
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)
Directiva 2006/22/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) partea introductivă se înlocuiește 
cu următorul text:
„1. Informațiile furnizate bilateral în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau 
cu articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 
165/2014 fac obiectul unui schimb între 
organismele desemnate notificate 
Comisiei în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2):”;

Or. en



AM\1180648RO.docx PE621.702v01-00

RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0206/660

Amendamentul 660
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Directiva 2006/22/CE
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește, prin acte de punere în 
aplicare, o formulă comună pentru 
calcularea gradului de risc al 
întreprinderilor, care ia în considerare 
numărul, gravitatea și frecvența 
încălcărilor, precum și rezultatele 
controalelor în cazul în care nu au fost 
detectate încălcări, și utilizarea sau nu a 
tahografului inteligent de către o 
întreprindere de transport rutier, în 
conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. 165/2014, pentru 
toate vehiculele. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 12 alineatul (2) din prezenta 
directivă.”;

Comisia stabilește, prin acte de punere în 
aplicare, o formulă comună pentru 
calcularea gradului de risc al 
întreprinderilor, care ia în considerare 
numărul, gravitatea și frecvența 
încălcărilor, precum și rezultatele 
controalelor în cazul în care nu au fost 
detectate încălcări, în conformitate cu 
capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 
165/2014, pentru toate vehiculele. Aceste 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 12 alineatul (2) din 
prezenta directivă.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/661

Amendamentul 661
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2006/22/CE
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a facilita controalele 
selective în trafic, datele din sistemul 
național de clasificare în funcție de gradul 
de risc trebuie să fie accesibile în 
momentul controlului tuturor autorităților 
de control competente din statul membru în 
cauză.

4. Pentru a facilita controalele 
selective în trafic și cu condiția ca acest 
lucru să fie fezabil din punct de vedere 
tehnic, datele din sistemul național de 
clasificare în funcție de gradul de risc sunt 
accesibile în momentul controlului tuturor 
autorităților de control competente din 
statul membru în cauză.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/662

Amendamentul 662
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ba (nouă)
Directiva 2006/22/CE
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„3. În anexa III figurează o primă listă a 
încălcărilor Regulamentului (CE) nr. 
561/2006 și ale Regulamentului (UE) nr. 
165/2014.
În scopul definirii orientărilor cu privire 
la aprecierea gravității încălcărilor 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau 
ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, 
Comisia poate, dacă este cazul, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 12 alineatul (2), să adapteze 
anexa III în vederea stabilirii orientărilor 
cu privire la o scară comună a 
încălcărilor, împărțite în categorii în 
funcție de gravitatea acestora.
Categoria celor mai grave abateri ar 
trebui să le includă pe cele în care 
nerespectarea dispozițiilor relevante ale 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau 
ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 
creează un risc ridicat de deces sau 
vătămare corporală gravă.”;

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/663

Amendamentul 663
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
Directiva 2006/22/CE
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a)  Articolul 12 se înlocuiește cu 
următorul text: 
„1. Comisia este asistată de comitetul 
instituit prin articolul 42 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 165/2014. 
Respectivul comitet este un comitet în 
înțelesul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011. 
2. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”; 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/664

Amendamentul 664
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)
Directiva 2006/22/CE
Articolul 13 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) la articolul 13, litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(b) încurajarea coerenței abordărilor 
între autoritățile de control și a unei 
interpretări armonizate a Regulamentului 
(CE) nr. 561/2006 între autoritățile de 
control;”;

Or. en


