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22.3.2019 A8-0206/729

Amendamentul 729
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
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Controlul adecvat, eficace și 
coerent al dispozițiilor privind timpul de 
lucru este esențial pentru a proteja 
condițiile de lucru ale conducătorilor auto 
și pentru a preveni denaturarea concurenței 
care rezultă din nerespectarea normelor. 
Prin urmare, este oportună extinderea 
cerințelor de control uniforme existente, 
prevăzute în Directiva 2006/22/CE, la 
verificarea conformității cu dispozițiile 
referitoare la timpul de lucru prevăzute în 
Directiva 2002/15/UE.

(5) Controlul adecvat, eficace și 
coerent al dispozițiilor privind timpul de 
lucru este esențial pentru a îmbunătăți 
siguranța rutieră, pentru a proteja 
condițiile de lucru ale conducătorilor auto 
și pentru a preveni denaturarea concurenței 
care rezultă din nerespectarea normelor. 
Subliniază că este dificil, în timpul 
inspecțiilor în trafic, să se efectueze 
controale ale respectării timpului de lucru 
și că aceste controale ar trebui, prin 
urmare, să fie limitate la verificările 
efectuate la sediile transportatorilor. 

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/730

Amendamentul 730
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
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cooperarea administrativă între 
statele membre în ceea ce privește punerea 
în aplicare a normelor sociale în domeniul 
transportului rutier s-a dovedit a fi 
insuficientă, motiv pentru care 
controalele transfrontaliere sunt mai 
dificile, ineficiente și lipsite de coerență. 
Este necesar, prin urmare, să se stabilească 
un cadru pentru o comunicare și o asistență 
reciprocă eficientă, inclusiv pentru 
schimbul de date privind încălcările și de 
informații cu privire la bunele practici de 
control.

(6) Cooperarea administrativă între 
statele membre în ceea ce privește punerea 
în aplicare a tuturor normelor în domeniul 
transportului rutier ar trebui consolidată și 
coordonată în continuare. Este necesar, 
prin urmare, să se stabilească un cadru 
pentru o comunicare și o asistență 
reciprocă eficientă, inclusiv pentru 
schimbul de date privind încălcările și de 
informații cu privire la bunele practici de 
control.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/731

Amendamentul 731
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
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a îmbunătăți în continuare 
eficacitatea, eficiența și coerența 
controalelor, este oportună dezvoltarea 
caracteristicilor și a utilizării actualelor 
sisteme naționale de clasificare în funcție 
de gradul de risc. Accesul la datele 
conținute în sistemele de clasificare în 
funcție de gradul de risc ar permite o mai 
bună orientare a controalelor către 
operatorii neconformi, iar o formulă 
uniformă pentru evaluarea gradului de risc 
al unei întreprinderi de transport ar trebui 
să contribuie la un tratament mai echitabil 
al operatorilor cu ocazia controalelor.

(7) Pentru a consolida cooperarea 
administrativă transfrontalieră și a 
îmbunătăți eficacitatea, eficiența și 
coerența controalelor, este oportună 
dezvoltarea caracteristicilor și a utilizării 
actualelor sisteme naționale de clasificare 
în funcție de gradul de risc. Accesul la 
datele conținute în sistemele de clasificare 
în funcție de gradul de risc ar permite o 
mai bună orientare a controalelor către 
operatorii neconformi, iar o formulă 
uniformă pentru evaluarea gradului de risc 
al unei întreprinderi de transport ar trebui 
să contribuie la un tratament mai echitabil 
al operatorilor cu ocazia controalelor.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/732

Amendamentul 732
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
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a Directivei 
2006/22/CE, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/201114.

eliminat

_________________
14 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. pl
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22.3.2019 A8-0206/733

Amendamentul 733
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
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre de la periferie se 
confruntă cu dificultăți mult mai mari în 
încercarea de a ajunge la centrul pieței 
interne a Uniunii. În cazul lor se pune 
problema de a traversa una sau chiar 
două țări din afara UE, cu toate 
controalele la frontieră și controalele 
vamale necesare, ceea ce conduce la 
creșterea timpului total de călătorie și, 
prin urmare, la creșterea costurilor.

Or. pl


