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1.7.2020 A9-0114/2

Amendamentul 2
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Considerentul 12

Poziția Consiliului Amendamentul

(12) În cazul în care un conducător auto 
este angajat în cadrul unei operațiuni de 
transport combinat, natura serviciului 
furnizat în timpul segmentului rutier inițial 
sau final este strâns legată de statul 
membru de stabilire în cazul în care 
segmentul rutier propriu-zis reprezintă o 
operațiune de transport bilateral. În 
schimb, atunci când operațiunea de 
transport pe segmentul rutier se 
efectuează în interiorul unui stat membru 
gazdă sau ca o operațiune de transport 
internațional non-bilateral, există o 
legătură suficientă cu teritoriul unui stat 
membru gazdă și, prin urmare, ar trebui 
să se aplice normele referitoare la 
detașare.

(12) În cazul în care un conducător auto 
este angajat în cadrul unei operațiuni de 
transport combinat, natura serviciului 
furnizat în timpul segmentului rutier inițial 
sau final este strâns legată de statul 
membru de stabilire în cazul în care 
segmentul rutier propriu-zis reprezintă o 
operațiune de transport bilateral.
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1.7.2020 A9-0114/3

Amendamentul 3
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Considerentul 14 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(14a) Normele speciale prevăzute în 
prezenta directivă ar trebui să acopere, pe 
lângă detașarea pe baza unui contract de 
servicii, detașările la o unitate sau la o 
întreprindere din cadrul aceluiași grup 
care face obiectul articolului 1 alineatul 
(3) litera (b) din Directiva 96/71/CE. 
Această dispoziție cuprinde numeroase 
situații diferite, care vor fi afectate în mod 
diferit de dispozițiile speciale din prezenta 
directivă care fac distincție între diferitele 
tipuri de operațiuni de transport. În cazul 
în care conducătorul auto este detașat 
într-o unitate sau într-o întreprindere 
dintr-un alt stat membru pentru o 
perioadă mai lungă de timp sau 
desfășoară operațiuni de transport în 
general pentru o astfel de unitate sau 
întreprindere, nu sunt necesare dispoziții 
speciale, iar conducătorul auto ar trebui 
să fie considerat detașat în conformitate 
cu dispozițiile Directivei 96/71/CE. Cu 
toate acestea, în cazul în care un 
conducător auto care face obiectul 
articolului 1 alineatul (3) litera (b) din 
Directiva 96/71/CE efectuează operațiuni 
de transport care se aseamănă cu 
operațiunile de transport bilaterale fără a 
face obiectul unui contract de transport, 
conducătorul auto nu ar trebui să fie 
considerat detașat.
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1.7.2020 A9-0114/4

Amendamentul 4
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Considerentul 15

Poziția Consiliului Amendamentul

(15) Operatorii din Uniune se confruntă 
cu o concurență din ce în ce mai mare din 
partea operatorilor care își au sediul în țări 
terțe. Prin urmare, este extrem de important 
să se asigure că operatorii din Uniune nu 
sunt discriminați. În conformitate cu 
articolul 1 alineatul (4) din 
Directiva 96/71/CE, întreprinderile stabilite 
într-o țară terță nu se pot bucura de un 
tratament mai favorabil decât cele stabilite 
într-un stat membru. Acest principiu ar 
trebui să se aplice și în ceea ce privește 
normele specifice privind detașarea 
prevăzute în prezenta directivă. Principiul 
ar trebui să se aplice, în special, atunci 
când operatorii din țări terțe efectuează 
operațiuni de transport în temeiul unor 
acorduri bilaterale sau multilaterale care 
acordă acces la piața Uniunii.

(15) Operatorii din Uniune se confruntă 
cu o concurență din ce în ce mai mare din 
partea operatorilor care își au sediul în țări 
terțe. Prin urmare, este extrem de important 
să se asigure că operatorii din Uniune nu 
sunt discriminați. În conformitate cu 
articolul 1 alineatul (4) din 
Directiva 96/71/CE, întreprinderile stabilite 
într-o țară terță nu se pot bucura de un 
tratament mai favorabil decât cele stabilite 
într-un stat membru. Acest principiu ar 
trebui să se aplice și în ceea ce privește 
normele specifice privind detașarea 
prevăzute în prezenta directivă. Prin 
urmare, având în vedere că Uniunea și-a 
exercitat deja competența și a adoptat 
norme specifice comune privind detașarea 
conducătorilor auto, ar trebui să înceapă 
negocieri cu țările terțe pertinente în 
scopul aplicării unor norme echivalente 
cu cele prevăzute de prezenta directivă.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/5

Amendamentul 5
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

2. Aceste norme specifice se aplică 
conducătorilor auto angajați de 
întreprinderi stabilite într-un stat membru, 
care aplică măsura cu caracter 
transnațional menționată la articolul 1 
alineatul (3) litera (a) din 
Directiva 96/71/CE.

2. Aceste norme specifice se aplică 
conducătorilor auto angajați de 
întreprinderi stabilite în statele membre 
care aplică una dintre măsurile cu caracter 
transnațional menționate la articolul 1 
alineatul (3) literele (a) și (b) din Directiva 
96/71/CE.

Un conducător auto angajat de o 
întreprindere stabilită într-un stat 
membru care adoptă măsurile 
transnaționale menționate la articolul 1 
alineatul (3) litera (b) din Directiva 
96/71/CE nu este considerat detașat în 
sensul Directivei 96/71/CE atunci când 
efectuează o operațiune de transport pe 
contul propriu al angajatorului său, 
constând în:
(a) deplasarea de mărfuri din statul 
membru de stabilire a angajatorului său 
într-o unitate sau într-o întreprindere 
deținută de grup într-un alt stat membru; 
(b) deplasarea de mărfuri de la o astfel de 
unitate sau întreprindere deținută de grup 
către statul membru de stabilire a 
angajatorului său; or
(c) o deplasare fără încărcătură în 
legătură cu operațiunile de transport 
menționate la litera (a) sau (b).

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/6

Amendamentul 6
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

În sensul prezentei directive, o operațiune 
de transport bilateral în ceea ce privește 
mărfurile înseamnă o deplasare de mărfuri, 
pe baza unui contract de transport, din 
statul membru de stabilire, astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, către un 
alt stat membru sau o țară terță ori dintr-un 
alt stat membru sau dintr-o țară terță către 
statul membru de stabilire.

În sensul prezentei directive, o operațiune 
de transport bilateral în ceea ce privește 
mărfurile înseamnă o deplasare de mărfuri, 
pe baza unei scrisori de trăsură, din statul 
membru de stabilire, astfel cum este definit 
la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul 
(CE) nr. 1071/2009, către un alt stat 
membru sau o țară terță ori dintr-un alt stat 
membru sau dintr-o țară terță către statul 
membru de stabilire.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/7

Amendamentul 7
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Într-o operațiune de transport bilateral, 
statul membru de stabilire este fie locul de 
origine unde sunt încărcate mărfurile 
transportate, fie locul de destinație unde 
sunt descărcate mărfurile. În plus, o 
operațiune de transport bilateral poate 
implica preluarea mărfurilor într-unul 
sau mai multe puncte de încărcare până 
la livrarea lor finală într-unul sau mai 
multe puncte de livrare.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/8

Amendamentul 8
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Începând cu … [18 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive], care este 
data de la care conducătorii auto au 
obligația, în temeiul articolului 34 
alineatul (7) din Regulamentul (UE) 
nr. 165/2014, de a înregistra manual 
datele privind trecerea frontierei, statele 
membre aplică exceptarea pentru 
operațiunile de transportul bilateral în 
ceea ce privește mărfurile prevăzută la 
primul și al doilea paragraf din prezentul 
alineat, și atunci când, pe lângă 
efectuarea unei operațiuni de transport 
bilateral, conducătorul auto efectuează o 
activitate de încărcare și/sau descărcare 
în statele membre sau în țările terțe pe 
care le traversează, cu condiția ca acel 
conducător auto să nu încarce mărfuri și 
să le descarce în același stat membru.

eliminat

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/9

Amendamentul 9
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul în care o operațiune de transport 
bilateral care începe din statul membru de 
stabilire în cursul căreia nu a fost 
efectuată nicio activitate suplimentară 
este urmată de o operațiune de transport 
bilateral către statul membru de stabilire, 
exceptarea pentru activitățile 
suplimentare prevăzută la al treilea 
paragraf se aplică pentru maximum două 
activități suplimentare de încărcare și/sau 
descărcare, în condițiile stabilite la al 
treilea paragraf.

eliminat

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/10

Amendamentul 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Mai mult, prin derogare, un conducător 
auto nu este considerat detașat în sensul 
Directivei 96/71/CE atunci când 
efectuează până la trei operațiuni de 
transport rutier în contul terților, dacă 
operațiunile respective sunt efectuate pe 
parcursul sau după o operațiune de 
transport bilateral dinspre statul membru 
de stabilire sau pe parcursul unei 
operațiuni de transport bilateral înspre 
statul membru de stabilire.

Or. en



AM\1209124RO.docx PE647.697v01-00

RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0114/11

Amendamentul 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(2017/0121(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – alineatul 3 – paragraful 3 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

În sensul prezentei directive, o operațiune 
de transport rutier în contul terților 
înseamnă deplasarea de mărfuri, pe baza 
unei scrisori de trăsură, între două state 
membre diferite, altele decât statul 
membru de stabilire, astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. În 
plus, o operațiune de transport rutier în 
contul terților poate implica preluarea 
mărfurilor într-unul sau mai multe 
puncte de încărcare până la livrarea lor 
finală într-unul sau mai multe puncte de 
livrare.

Or. en


