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21.6.2018 A8-0206/136 

Amendamentul  136 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 2 – alineatul 4 e (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4e. Pentru a determina dacă 

dispozițiile Directivelor 96/71/CE și 

2014/67/UE sunt îndeplinite, autoritățile 

competente din statul membru gazdă 

verifică următoarele elemente în timpul 

controalelor rutiere: 

 (a)  datele tahografului din ziua 

curentă și pe cele din ultimele 56 de zile; 

 (b)  scrisorile electronice de transport 

din ziua curentă și pe cele din ultimele 56 

de zile; 

 (c)  documentele menționate la 

alineatul (4a) literele (a), (b) și (c). 

 Autoritățile de control în trafic transmit 

toate informațiile menționate în alineatul 

anterior autorităților competente din 

statul membru responsabil pentru 

evaluarea conformității cu 

Directivele 96/71/CE și 2014/67/UE. 

 Pentru a facilita punerea în aplicare a 

prezentei directive, autoritățile competente 

ale statelor membre cooperează oferind 

asistență reciprocă și toate informațiile 

relevante, în condițiile prevăzute în 

Directiva 2014/67/UE și în Regulamentul 

(CE) nr. 1071/2009. 

 În scopul de a crește eficiența aplicării 

transfrontaliere și a controalelor 
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specifice, statele membre oferă tuturor 

autorităților de control autorizate 

relevante acces în timp real la IMI, la 

registrele electronice naționale instituite 

prin Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, la 

declarațiile simple menționate la 

alineatul (4) din prezentul articol și la 

orice alte baze de date relevante. 

Or. en 

Justificare 

Detașarea lucrătorilor nu poate fi verificată exclusiv în trafic, deoarece autoritățile de 

control tehnic în trafic nu au competențele și cunoștințele de bază necesare pentru a evalua 

situațiile de detașare. Cu toate acestea, controalele în trafic pot juca un rol esențial în 

punerea în aplicare a normelor privind detașarea lucrătorilor în transportul rutier, dacă sunt 

combinate în mod adecvat cu controale ale întreprinderilor efectuate de către autoritățile din 

domeniul muncii și al transporturilor. Astfel, controalele în trafic sunt menite să colecteze 

datele relevante pentru detașare și să le transmită autorităților competente din statul membru 

în care are loc verificarea, care va iniția un schimb de informații cu omologii săi din întreaga 

UE. Aceasta este o combinație eficientă de controale punctuale și transfrontaliere pentru a 

face față naturii mobile a sectorului. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Amendamentul  137 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 2 – alineatul 4 f (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4f. O listă a Uniunii a 

transportatorilor rutieri care nu respectă 

cerințele juridice relevante este făcută 

publică pentru a asigura cel mai înalt 

grad de transparență. Lista respectivă a 

Uniunii se bazează pe criterii comune 

elaborate la nivelul Uniunii și revizuite 

anual de Autoritatea Europeană în 

domeniul Muncii. Transportatorii rutieri 

menționați pe lista Uniunii fac obiectul 

unei interdicții de exploatare. Interdicțiile 

de exploatare de pe lista Uniunii se aplică 

pe întreg teritoriul statelor membre. În 

cazuri excepționale, statele membre pot 

lua măsuri unilaterale. În situații de 

urgență și în cazul în care se confruntă cu 

o problemă de securitate neprevăzută, 

statele membre au posibilitatea de a emite 

imediat o interdicție de exploatare pentru 

propriul teritoriu. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Amendamentul  138 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 2 – alineatul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În sensul literei (a) de la alineatul 

(4), operatorul de transport rutier poate 

prezenta o declarație de detașare care să 

acopere o perioadă de maximum șase 

luni. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

O declarație de detașare pentru un grup de conducători auto și pentru toate tipurile de 

transport pe o perioadă de șase luni nu are nicio valoare adăugată pentru asigurarea 

respectării aplicării, deoarece include doar informații foarte generale pe baza cărora 

autoritățile de punere în aplicare nu pot face o evaluare a autenticității detașării. 

Dimpotrivă, o declarație de detașare pentru fiecare conducător auto și pentru fiecare situație 

de detașare oferă o legătură veritabilă și efectivă între o operațiune de transport, pe de o 

parte, și conducătorul auto și vehiculul angajat în acesta, pe de altă parte. Aceasta este 

singura modalitate de a elimina potențialele abuzuri. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Amendamentul  139 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 2 – alineatul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Autoritățile competente din statele 

membre cooperează strâns și își oferă 

asistență reciprocă și toate informațiile 

relevante, în condițiile prevăzute în 

Directiva 2014/67/UE și în Regulamentul 

(CE) nr. 1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Amendamentul  140 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 2 – alineatul 5 c (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5c. În scopul de a crește eficiența 

aplicării transfrontaliere și a controalelor 

specifice, statele membre oferă tuturor 

autorităților de control autorizate 

relevante acces în timp real la IMI, la 

registrele electronice naționale instituite 

prin Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, la 

declarațiile simple menționate la 

alineatul (4) din prezentul articol și la 

orice alte baze de date relevante. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Amendamentul  141 

Marita Ulvskog 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Până la data menționată la al doilea 

paragraf, Directivele 2003/88/CE, 

96/71/CE și 2014/67/CE se aplică în 

totalitate. 

Or. en 

 

 


