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27.6.2018 A8-0204/102 

Amendamentul  102 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a) se adaugă următoarea literă: 

 “(aa)  Vehiculele menționate la litera (b) 

au efectuat, în cadrul unui contract de 

transport, cel puțin o încărcare sau o 

descărcare de mărfuri o dată la trei 

săptămâni în statul membru de stabilire. 

Dovezile privind aceste operațiuni de 

încărcare și/sau descărcare se păstrează 

la bordul vehiculului și se prezintă 

agentului autorizat de control din statul 

membru care găzduiește activitatea de 

cabotaj, la cerere, în cursul controlului în 

trafic.”  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Amendamentul  103 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Odată livrate mărfurile transportate 

în cursul unui transport internațional dintr-

un alt stat membru sau dintr-o țară terță 

într-un stat membru gazdă, operatorilor de 

transport rutier de mărfuri menționați la 

alineatul (1) li se permite să efectueze, cu 

același vehicul sau, în cazul unei 

combinații cuplate, cu autovehiculul 

aceluiași vehicul, operațiuni de cabotaj în 

statul membru gazdă sau în state membre 

învecinate. În cursul unei operațiuni de 

cabotaj, ultima descărcare are loc în termen 

de 5 zile de la ultima descărcare în statul 

membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație. 

2. Odată livrate mărfurile transportate 

în cursul unui transport internațional dintr-

un alt stat membru sau dintr-o țară terță 

într-un stat membru gazdă, operatorilor de 

transport rutier de mărfuri menționați la 

alineatul (1) li se permite să efectueze, cu 

același vehicul sau, în cazul unei 

combinații cuplate, cu autovehiculul 

aceluiași vehicul, operațiuni de cabotaj în 

statul membru gazdă, pe drumul de 

întoarcere către statul membru de 

stabilire al operatorului de transport 

rutier de mărfuri. În cursul unei operațiuni 

de cabotaj, ultima descărcare are loc în 

termen de 48 de ore de la ultima descărcare 

în statul membru gazdă în cadrul 

operațiunii de transport internațional care îl 

are pe acesta ca destinație. 

 Operațiunile de cabotaj permise în 

temeiul primului paragraf au un caracter 

temporar, iar munca conducătorului auto 

care efectuează respectivele operațiuni 

este organizată în așa fel încât 

conducătorul auto să se poată odihni la 

domiciliu sau într-un alt loc ales de el în, 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

561/2006. 
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Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Amendamentul  104 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) se introduce următorul alineat: 

 „2a. Întreprinderile de transport rutier 

nu sunt autorizate să efectueze operațiuni 

de cabotaj cu același vehicul sau, în cazul 

unei combinații cuplate de vehicule, cu 

autovehiculul respectivei combinații în 

statul membru gazdă timp de șapte zile de 

la încheierea operațiunii de cabotaj.” 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Amendamentul  105 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 – litera ab (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 8 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) se introduce următorul alineat: 

 „2b. Efectuarea acestor operațiuni are 

ca scop întoarcerea în statul membru de 

stabilire al întreprinderii.” 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Amendamentul  106 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În acest scop, dar și pentru a facilita 

controalele și a elimina incertitudinea, 

limitarea numărului de operațiuni de 

cabotaj ulterioare unui transport 

internațional ar trebui eliminată, iar 

numărul de zile disponibile pentru astfel 
de operațiuni ar trebui redus. 

(14) În acest scop, dar și pentru a facilita 

controalele și a elimina incertitudinea, 

limitarea numărului de operațiuni de 

cabotaj ulterioare unui transport 

internațional nu ar trebui să fie 

restricționată o perioadă de 48 de ore. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Amendamentul  107 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) După încheierea operațiunilor de 

cabotaj, întreprinderilor de transport 

rutier nu ar trebui să li se permită să 

efectueze, timp de șapte zile, alte 

operațiuni de cabotaj cu același vehicul 

sau, în cazul unei combinații cuplate de 

vehicule, cu autovehiculul respectivei 

combinații în statul membru gazdă. 

Or. en 

 

 


