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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/16

Amendamentul 16
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 165/2014
Articolul 9 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

„La trei ani de la intrarea în vigoare a 
dispozițiilor detaliate menționate la 
articolul 11 al doilea paragraf, statele 
membre își dotează autoritățile de control 
într-o măsură corespunzătoare cu 
echipamentele de detectare timpurie la 
distanță necesare pentru a permite 
comunicarea datelor menționate la 
prezentul articol, ținând seama de cerințele 
și strategiile lor specifice de asigurare a 
respectării normelor. Până la acel 
moment, statele membre pot decide dacă 
dotează autoritățile lor de control cu 
echipamentul respectiv de detectare 
timpurie la distanță.;

La cinci ani după încheierea anului de 
intrare în vigoare a dispozițiilor detaliate 
menționate la articolul 11 primul paragraf 
a doua teză, care conțin specificații 
privind înregistrarea trecerii frontierelor 
și a activităților suplimentare menționate 
la articolul 8 alineatul (1) a doua și a treia 
liniuță, statele membre își dotează 
autoritățile de control într-o măsură 
corespunzătoare cu echipamentele de 
detectare timpurie la distanță necesare 
pentru a permite comunicarea datelor 
menționată la prezentul articol, ținând 
seama de cerințele și strategiile lor 
specifice de asigurare a respectării 
normelor.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/17

Amendamentul 17
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 165/2014
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

Până la... [18 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament de 
modificare], Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare care prevăd dispoziții 
detaliate necesare pentru aplicarea 
uniformă a normelor referitoare la 
funcțiile și cerințele privind datele, 
inclusiv articolele 8, 9 și 10 din prezentul 
regulament, și la instalarea tahografelor 
în cazul vehiculelor menționate la 
articolul 2 alineatul (1) litera (aa) din 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

eliminat

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/18

Amendamentul 18
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 – litera d
Regulamentul (UE) nr. 165/2014
Articolul 34 – alineatul 7 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Începând cu … [18 luni de la intrarea în 
vigoare a Directivei cuprinse în 
documentul ST 5112/20], conducătorul 
auto introduce și simbolul țării în care intră 
după trecerea frontierei unui stat membru, 
la începutul primei opriri a conducătorului 
auto în statul membru respectiv. Această 
primă oprire se efectuează la cel mai 
apropiat posibil loc de oprire după trecerea 
frontierei. În cazul în care trecerea 
frontierei unui stat membru are loc pe un 
feribot sau cu trenul, conducătorul auto 
introduce simbolul țării în portul sau în 
stația de sosire.

Până la [24 de luni de la intrarea în 
vigoare a Directivei de stabilire a unor 
norme specifice cu privire la Directiva 
96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE 
privind detașarea conducătorilor auto în 
sectorul transportului rutier], 
conducătorul auto introduce și simbolul 
țării în care intră după trecerea frontierei 
unui stat membru, la începutul primei 
opriri a conducătorului auto în statul 
membru respectiv. Această primă oprire se 
efectuează la cel mai apropiat posibil loc 
de oprire după trecerea frontierei. În cazul 
în care trecerea frontierei unui stat membru 
are loc pe un feribot sau cu trenul, 
conducătorul auto introduce simbolul țării 
în portul sau în stația de sosire.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/19

Amendamentul 19
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare la [a 
se insera ca dată 24 de luni de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene].
Se aplică de la [a se introduce ca dată 24 
de luni de la data intrării în vigoare].
Articolul 1 alineatul (9a) și articolul 2 
alineatul (3) se aplică de la 31 decembrie 
2028. Până la data respectivă, articolul 16 
alineatul (3) litera (a) din Regulamentul 
(CE) nr. 561/2006 și articolul 36 alineatul 
(1) punctele (i) și (ii) și alineatul (2) 
punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 
165/2014 se aplică în versiunea 
anterioară modificărilor introduse prin 
prezentul regulament.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

1.7.2020 A9-0115/20

Amendamentul 20
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și 
perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce 
privește poziționarea prin intermediul tahografelor
(2017/0122(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Până la... [JO: 4 luni de la publicarea sa 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene], 
Comisia prezintă o evaluare 
corespunzătoare a impactului prezentului 
regulament asupra situației economice 
reale de pe piața transportului rutier de 
marfă din UE și asupra securității 
sanitare a conducătorilor auto și, după 
caz, propune modificări la prezentul 
regulament, ținând seama de noua 
situație de pe piața din sector.

Or. en


