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Amendamente la un proiect de act
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Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 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
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05114/1/2020 – C9-0104/2020),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 20181,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 20182,

– având în vedere avizul Comisiei (COM(2020)0151), 

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0277), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și 
turism (A9-0115/2020),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

1 JO C 197, 8.6.2018, p. 45. 
2 JO C 176, 23.5.2018, p. 57.
3  Texte adoptate la 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.
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îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Reglementări în materie de drept social în domeniul transportului rutier internațional

Sectorul transportului rutier este o parte importantă a politicii comune în domeniul 
transporturilor, în care lucrează peste 11 milioane de persoane, reprezentând aproape jumătate 
din totalul activităților de transport de mărfuri în Uniunea Europeană. Reglementările în materie 
de drept social în domeniul transportului rutier urmăresc trei obiective complementare: (1) 
îmbunătățirea siguranței rutiere, (2) prevenirea denaturării concurenței și (3) îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale conducătorilor auto.

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 stabilește norme aplicabile timpului de conducere, pauzelor 
și perioadelor de repaus pentru conducătorii auto care lucrează în transportul rutier de mărfuri 
și de pasageri. Procesul de punere în aplicare a prezentului regulament a evidențiat o serie de 
provocări. Printre acestea se numără practicile divergente în materie de aplicare a legii din 
diferite state membre ale Uniunii, claritatea textului regulamentului, marja largă de apreciere a 
statelor membre și diversele derogări permise de regulament. Aceste provocări influențează 
armonizarea transportului rutier, precum și securitatea juridică și limitează îndeplinirea 
obiectivului regulamentului.

Pentru a face față acestor provocări, la 31 mai 2017, Comisia a adoptat un set de propuneri 
legislative privind aspectele sociale și de piață internă ale transportului rutier în Uniune, ca parte 
a pachetului „Europa în mișcare” pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată. Scopul 
acestui pachet a fost de a asigura o concurență loială, de a simplifica normele existente, 
conservând în același timp piața internă și garantând drepturile lucrătorilor din sectorul rutier. 

2. Propunerea Comisiei 

Obiectivul general al propunerii de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind 
perioadele de conducere și de repaus și al Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind 
tahografele era să clarifice anumite dispoziții și să adapteze unele norme la necesitățile în 
schimbare ale sectorului, precum și să accelereze aplicarea inteligentă a normelor sociale în 
domeniul transportului rutier.

Pentru a atinge obiectivul general, Comisia, printre altele, a propus:

- să permită o mai mare flexibilitate în organizarea perioadelor de repaus săptămânal ale 
conducătorilor auto, astfel încât conducătorii auto să poată lua două perioade de repaus 
săptămânal reduse consecutive în cursul a patru săptămâni și să beneficieze de o perioadă de 
repaus săptămânal acumulată; 

- să precizeze că un conducător auto nu poate lua o perioadă de repaus săptămânal de 45 de ore 
sau mai mult într-un vehicul și că angajatorul este obligat să furnizeze conducătorului auto 
cazare adecvată, cu spații de dormit și instalații de igienă corespunzătoare, în cazul în care 
conducătorul auto nu poate efectua perioadele de repaus săptămânal într-un loc privat ales de 
el; Scopul acestei propuneri era să îmbunătățească condițiile de lucru ale conducătorilor auto și 
să le asigure condiții bune de odihnă.
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- să oblige întreprinderile de transport să organizeze activitatea conducătorilor auto astfel încât 
aceștia să se poată întoarce la domiciliu pentru o perioadă de repaus săptămânal cel puțin o dată 
în cursul a trei săptămâni consecutive. Scopul acestei propuneri era să prevină o situație în care 
conducătorii auto lucrează în străinătate perioade lungi de timp, fără posibilitatea de a se 
întoarce periodic acasă.

- să îmbunătățească caracteristicile tahografelor „inteligente” pentru a putea determina cu mai 
mare precizie poziția vehiculelor utilizate pentru operațiuni de transport transfrontalier și să 
adauge obligația conducătorilor auto de a înregistra într-un tahograf poziția vehiculului lor după 
trecerea unei frontiere, în primul loc de oprire corespunzător.

3. Negocieri interinstituționale

În urma adoptării, la 4 aprilie 2019, a poziției în primă lectură a Parlamentului, au avut loc 
negocieri interinstituționale (în vederea obținerii unui acord rapid în a doua lectură), în perioada 
octombrie-decembrie 2019, în timpul Președinției finlandeze a Consiliului. După patru runde 
de triloguri, unele dintre acestea în comun, echipa de negociere a Parlamentului a ajuns la un 
acord provizoriu cu Președinția Consiliului în cadrul ultimului trilog care a avut loc în perioada 
11-12 decembrie 2019.

Textul acordului provizoriu a fost prezentat Comisiei pentru transport și turism (TRAN) și a 
fost confirmat la 21 ianuarie 2020. Pe baza aprobării de către comisie, președinta Comisiei 
TRAN, în scrisoarea sa adresată președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți 
(COREPER I), a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului fără 
amendamente, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu acordul provizoriu la care au ajuns cele 
două instituții. În urma verificării de către experții juriști-lingviști, Consiliul și-a adoptat oficial 
poziția în conformitate cu acordul provizoriu, la 7 aprilie 2020 (prin procedură scrisă).

4. Principalele elemente ale acordului

Acordul global la care a ajuns Parlamentul European cu Consiliul și cu Comisia intenționează 
să îmbunătățească în continuare normele sociale și de piață internă actuale ale UE în domeniul 
transportului rutier. În special, s-au realizat următoarele:

- în ceea ce privește organizarea perioadelor săptămânale de repaus, acordul confirmă obiectivul 
Comisiei de a oferi o mai mare flexibilitate pentru transportul de marfă pe distanțe lungi, 
asigurând în același timp întoarcerea regulată la domiciliu a conducătorilor auto pentru o 
perioadă lungă de odihnă. Această posibilitate este prevăzută ca o excepție de la regula actuală, 
care permite o perioadă de repaus săptămânal redusă o dată la două săptămâni. Ea se limitează 
la conducătorii auto din transportul internațional de marfă și, sub rezerva anumitor condiții, și 
anume cele două perioade de odihnă reduse consecutive sunt efectuate în afara statului membru 
de stabilire, perioadele de odihnă reduse consecutive sunt compensate înainte de următoarea 
perioadă normală de odihnă, iar conducătorul auto se întoarce la domiciliu o dată la trei 
săptămâni.

- în ceea ce privește întoarcerea periodică a conducătorului auto, acordul prevede că societățile 
ar trebui să organizeze activitatea conducătorilor auto astfel încât aceștia din urmă să poată 
reveni la centrul operațional al angajatorului, unde se află locul normal de staționare al 
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conducătorului auto sau la locul de reședință al conducătorului auto, în cursul fiecărei perioade 
de patru săptămâni consecutive. Într-un considerent se precizează că „conducătorii auto au 
libertatea să aleagă unde își petrec perioada de repaus”. Intervalul se reduce la trei săptămâni în 
cazul în care conducătorul auto a efectuat două perioade de odihnă săptămânală reduse 
consecutive.  Conducătorii auto internaționali ar putea beneficia de această dispoziție, deoarece 
aceasta permite evitarea unei situații în care conducătorii auto lucrează în străinătate perioade 
lungi de timp, fără posibilitatea de a se întoarce acasă la familiile lor. 

- o mai mare flexibilitate este permisă de posibilitatea de a depăși perioadele de conducere 
zilnice și săptămânale în circumstanțe excepționale, pentru a permite conducătorului auto să 
ajungă la centrul operațional al angajatorului sau la locul de reședință al conducătorului auto 
pentru a efectua un repaus săptămânal. În astfel de circumstanțe excepționale, conducătorul 
auto ar putea depăși timpul de conducere cu până la o oră sau cu până la două ore, cu condiția 
ca acesta să fi luat o pauză de 30 de minute înainte de timpul de conducere suplimentar. 
Flexibilitatea este îmbunătățită și prin faptul că se permite conducătorului auto să folosească 
călătoriile cu feribotul sau cu trenul de o durată egală sau mai mare de 8 ore ca perioade de 
repaus săptămânal normale, cu condiția ca conducătorul auto să aibă acces la o cabină de 
dormit.

- acordul confirmă interzicerea perioadei de repaus săptămânal normale la bordul vehiculului. 
Acordul merge și mai departe deoarece urmărește să garanteze condiții de odihnă adecvate 
pentru conducătorii auto, mandatând Comisia să elaboreze dispoziții detaliate privind zonele de 
parcare sigure și securizate, și anume nivelul de serviciu și procedura de certificare a acestor 
zone de parcare.

- un element nou este includerea operatorilor de vehicule utilitare ușoare de peste 2,5 tone în 
domeniul de aplicare al acestor regulamente. Având în vedere că această cerință privește numai 
vehiculele pentru uz profesional și care efectuează operațiuni de transport internațional, ea s-ar 
aplica operațiunilor în care sunt necesare condiții de concurență echitabile. Siguranța rutieră 
pentru acest tip de vehicule utilizate în transportul internațional contra cost în numele unui terț 
va crește și mai mult.

- pentru a asigura aplicarea eficace și eficientă a noilor norme sociale și de piață internă, acordul 
introduce o nouă generație de tahografe „inteligente” pentru o poziționare mai precisă a 
vehiculelor utilizate pentru operațiuni de transport transfrontalier, cu scopul de a asigura 
aplicarea corespunzătoare a noilor norme. Acordul solicită, de asemenea, un calendar ambițios, 
dar realist, pentru introducerea acestei noi tehnologii. Calendarul este prevăzut atât pentru 
vehiculele noi (doi ani de la data adoptării specificațiilor tehnice), cât și pentru parcul existent 
(modernizarea tuturor vehiculelor echipate cu un tahograf diferit de tahograful inteligent 
versiunea 1 în termen de trei ani de la data adoptării specificațiilor tehnice; modernizarea tuturor 
vehiculelor echipate cu un tahograf inteligent versiunea 1 în termen de patru ani de la data 
adoptării specificațiilor tehnice).

5. Recomandare

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este conformă cu acordul provizoriu 
la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportorul recomandă aprobarea sa 
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fără modificări.
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