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21.3.2019 A8-0204/110

Amendamentul 110
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în prezent, cu excepția cazului 
în care legislația națională prevede 
dispoziții diferite, normele privind accesul 
la ocupația de operator de transport rutier 
nu se aplică întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea de operator de 
transport rutier numai cu ajutorul unor 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată nu depășește 3,5 tone sau 
utilizând combinații de vehicule care nu 
depășesc această limită. Numărul acestor 
întreprinderi active în domeniul 
operațiunilor de transport atât la nivel 
național, cât și la nivel și internațional 
cunoaște o creștere. În consecință, o serie 
de state membre au decis să aplice normele 
privind accesul la ocupația de operator de 
transport rutier, prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1071/2009, și acestei categorii de 
întreprinderi. Pentru a se asigura un nivel 
minim de profesionalism în sectorul 
transportatorilor care utilizează 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată nu depășește 3,5 tone prin 
intermediul unor norme comune și, 
implicit, pentru a se armoniza condițiile de 
concurență între toți operatorii, această 
dispoziție ar trebui eliminată, iar cerințele 
referitoare la sediul real și stabil și la 
capacitatea financiară adecvată ar trebui 

(2) Până în prezent, cu excepția cazului 
în care legislația națională prevede 
dispoziții diferite, normele privind accesul 
la ocupația de operator de transport rutier 
nu se aplică întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea de operator de 
transport rutier numai cu ajutorul unor 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu 
depășește 3,5 tone. Numărul acestor 
întreprinderi cunoaște o creștere. În 
consecință, o serie de state membre au 
decis să aplice normele privind accesul la 
ocupația de operator de transport rutier, 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1071/2009, și acestei categorii de 
întreprinderi. Pentru a evita eventualele 
lacune și a se asigura un nivel minim de 
profesionalism în sectorul transportatorilor 
care utilizează autovehicule a căror masă 
maximă autorizată, inclusiv cea a 
remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și 3,5 
tone pentru transportul internațional, prin 
intermediul unor norme comune și, 
implicit, pentru a se armoniza condițiile de 
concurență între toți operatorii, iar 
cerințele pentru exercitarea ocupației de 
operator de transport rutier ar trebui să se 
aplice în mod egal, evitând, totodată, o 
sarcină administrativă disproporționată. 
Deoarece prezentul regulament se aplică 
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să devină obligatorii. numai întreprinderilor care transportă 
mărfuri contra cost în numele unui terț, 
această dispoziție nu se referă la 
întreprinderile care desfășoară operațiuni 
de transport pe cont propriu.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Amendamentul 111
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În evaluarea impactului pe care a 
efectuat-o, Comisia estimează că 
întreprinderile vor realiza economii în 
valoare de 2,7 până la 5,2 miliarde EUR 
în perioada 2020-2035.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Amendamentul 112
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se garanteze că 
operatorii de transport rutier stabiliți într-
un stat membru au o prezență reală și 
continuă în acel stat membru și își 
desfășoară activitatea din locul respectiv. 
Prin urmare, și în virtutea experienței 
anterioare, este necesar să se clarifice 
dispozițiile referitoare la existența unui 
sediu real și stabil.

(4) Pentru a combate fenomenul așa-
numitelor societăți de tip „cutie poștală” 
și a garanta concurența loială și condiții 
de concurență echitabile pe piața internă, 
sunt necesare criterii mai clare referitoare 
la sediu, monitorizarea și asigurarea 
respectării normelor mai intensive și 
îmbunătățirea cooperării între statele 
membre. Operatorii de transport rutier 
stabiliți într-un stat membru ar trebui să 
aibă o prezență reală și continuă în acel 
stat membru și să își desfășoare în mod 
real operațiunile de transport și să 
realizeze activități substanțiale din locul 
respectiv. Prin urmare, și în virtutea 
experienței anterioare, este necesar să se 
clarifice și să se întărească dispozițiile 
referitoare la existența unui sediu real și 
stabil, evitând, totodată, o sarcină 
administrativă disproporționată.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Amendamentul 113
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Având în vedere potențialul lor de a 
afecta în mod considerabil piața 
transportului rutier de mărfuri, precum și 
protecția socială a lucrătorilor, încălcările 
grave ale normelor Uniunii privind 
detașarea lucrătorilor și legislația aplicabilă 
obligațiilor contractuale ar trebui adăugate 
în categoria elementelor relevante pentru 
evaluarea bunei reputații.

(7) Având în vedere potențialul lor de a 
afecta în mod considerabil piața 
transportului rutier de mărfuri, precum și 
protecția socială a lucrătorilor, încălcările 
grave ale normelor Uniunii privind 
detașarea lucrătorilor, cabotajul și 
legislația aplicabilă obligațiilor 
contractuale ar trebui adăugate în categoria 
elementelor relevante pentru evaluarea 
bunei reputații.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Amendamentul 114
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Întreprinderile care desfășoară 
activități de operator de transport rutier de 
mărfuri numai cu ajutorul unor 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată nu depășește 3,5 tone sau 
utilizând combinații de vehicule care nu 
depășesc această limită ar trebui să aibă un 
nivel minim de capacitate financiară, 
pentru a garanta că au mijloacele necesare 
desfășurării de operațiuni în mod stabil și 
pe termen lung. Cu toate acestea, dat fiind 
că operațiunile respective sunt, în general, 
de dimensiuni limitate, cerințele aferente ar 
trebui să fie mai puțin stricte decât cele 
aplicabile operatorilor care utilizează 
vehicule sau combinații de vehicule peste 
această limită.

(10) Întreprinderile care desfășoară 
activități de operator de transport rutier de 
mărfuri numai cu ajutorul unor 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este 
cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 tone și care 
desfășoară operațiuni de transport 
internațional, ar trebui să aibă un nivel 
minim de capacitate financiară, pentru a 
garanta că au mijloacele necesare 
desfășurării de operațiuni în mod stabil și 
pe termen lung. Cu toate acestea, dat fiind 
că operațiunile efectuate cu aceste 
vehicule sunt, în general, de dimensiuni 
limitate, cerințele aferente ar trebui să fie 
mai puțin stricte decât cele aplicabile 
operatorilor care utilizează vehicule sau 
combinații de vehicule peste această limită.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/115

Amendamentul 115
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Informațiile privind operatorii de 
transport conținute de registrele electronice 
naționale ar trebui să fie cât mai complete 
cu putință, pentru a permite autorităților 
naționale însărcinate cu asigurarea aplicării 
normelor relevante să aibă o imagine de 
ansamblu suficientă asupra operatorilor 
care fac obiectul investigațiilor. În mod 
special, informațiile privind numărul de 
înmatriculare al vehiculelor aflate la 
dispoziția operatorilor, numărul angajaților 
acestora, categoria de risc, precum și 
informațiile financiare de bază referitoare 
la aceștia ar trebui să permită asigurarea 
mai eficientă a aplicării la nivel național și 
transfrontalier a dispozițiilor 
Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009 și 
(CE) nr. 1072/2009. Normele privind 
registrul electronic național ar trebui, prin 
urmare, să fie modificate în consecință.

(11) Informațiile privind operatorii de 
transport conținute de registrele electronice 
naționale ar trebui să fie complete și 
actualizate, pentru a permite autorităților 
naționale însărcinate cu asigurarea aplicării 
normelor relevante să aibă o imagine de 
ansamblu suficientă asupra operatorilor 
care fac obiectul investigațiilor. În mod 
special, informațiile privind numărul de 
înmatriculare al vehiculelor aflate la 
dispoziția operatorilor, numărul angajaților 
acestora și categoria de risc ar trebui să 
permită asigurarea mai eficientă a aplicării 
la nivel național și transfrontalier a 
dispozițiilor Regulamentelor (CE) nr. 
1071/2009 și (CE) nr. 1072/2009, precum 
și a altor acte legislative pertinente ale 
Uniunii. În plus, pentru a le oferi 
funcționarilor însărcinați cu asigurarea 
respectării legii, inclusiv celor care 
desfășoară controale în trafic, o imagine 
de ansamblu clară și completă privind 
operatorii de transport verificați, ar trebui 
să li se acorde acces direct și în timp real 
la toate informațiile pertinente. Prin 
urmare, registrele electronice naționale ar 
trebui să fie cu adevărat interoperabile, 
iar datele incluse în acestea ar trebui să 
fie accesibile direct și în timp real tuturor 
funcționarilor responsabili cu asigurarea 
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respectării legii din toate statele membre. 
Normele privind registrul electronic 
național ar trebui, prin urmare, să fie 
modificate în consecință.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Amendamentul 116
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Normele privind transportul 
național efectuat cu titlu temporar de către 
transportatori care nu sunt rezidenți într-un 
stat membru gazdă („cabotaj”) ar trebui să 
fie clare, simple și ușor de pus în aplicare, 
menținând totodată, în linii mari, nivelul 
de liberalizare atins până în prezent.

(13) Normele privind transportul 
național efectuat cu titlu temporar de către 
transportatori care nu sunt rezidenți într-un 
stat membru gazdă („cabotaj”) ar trebui să 
fie clare, simple și ușor de pus în aplicare.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/117

Amendamentul 117
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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) Pentru a evita deplasările fără 
încărcătură, operațiunile de cabotaj ar 
trebui să fie permise, sub rezerva 
anumitor restricții, în statul membru 
gazdă. 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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Amendamentul 118
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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) Pentru a împiedica desfășurarea 
sistematică a operațiunilor de cabotaj, 
care ar putea crea o activitate permanentă 
sau continuă care denaturează piața 
națională, perioada disponibilă pentru 
operațiunile de cabotaj într-un stat 
membru gazdă ar trebui redusă. În plus, 
transportatorii nu ar trebui să fie 
autorizați să efectueze noi operațiuni de 
cabotaj în același stat membru gazdă într-
o anumită perioadă de timp și până când 
nu au efectuat un nou transport 
internațional care provine din statul 
membru în care este stabilită 
întreprinderea. Această dispoziție nu 
aduce atingere desfășurării operațiunilor 
de transport internațional.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Amendamentul 119
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

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 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Mijloacele prin care operatorii de 
transport rutier pot face dovada respectării 
normelor privind operațiunile de cabotaj ar 
trebui să fie clarificate. Utilizarea și 
transmiterea de informații electronice 
privind transportul ar trebui să fie 
recunoscute drept astfel de mijloace, fapt 
care ar urma să simplifice furnizarea de 
dovezi pertinente și prelucrarea acestora de 
către autoritățile competente. Formatul 
utilizat în acest scop ar trebui să asigure 
fiabilitatea și autenticitatea. Având în 
vedere utilizarea tot mai intensă a 
schimbului electronic eficient de informații 
în domeniul transportului și al logisticii, 
este important să se asigure coerența 
cadrelor de reglementare și a dispozițiilor 
care vizează simplificarea procedurilor 
administrative.

(15) Asigurarea eficientă și eficace a 
respectării normelor reprezintă o condiție 
prealabilă pentru o concurență loială în 
cadrul pieței interne. O mai mare 
digitalizare a instrumentelor de asigurare 
a respectării normelor este esențială 
pentru a elibera capacități de asigurare a 
respectării legii, a reduce sarcinile 
administrative inutile ale operatorilor de 
transport internațional, în special ale 
IMM-urilor, a viza mai bine operatorii de 
transport cu grad ridicat de risc și a 
depista practicile frauduloase. Pentru ca 
documentele de transport să urmeze 
abordarea „fără hârtie”, utilizarea 
documentelor electronice ar trebui să 
devină în viitor o regulă, în special 
utilizarea scrisorii de trăsură electronică 
în temeiul Convenției privind contractul 
de transport internațional rutier de 
mărfuri (e-CMR). Mijloacele prin care 
operatorii de transport rutier pot face 
dovada respectării normelor privind 
operațiunile de cabotaj ar trebui să fie 
clarificate. Utilizarea și transmiterea de 
informații electronice privind transportul ar 
trebui să fie recunoscute drept astfel de 
mijloace, fapt care ar urma să simplifice 
furnizarea de dovezi pertinente și 
prelucrarea acestora de către autoritățile 
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competente. Formatul utilizat în acest scop 
ar trebui să asigure fiabilitatea și 
autenticitatea. Având în vedere utilizarea 
tot mai intensă a schimbului electronic 
eficient de informații în domeniul 
transportului și al logisticii, este important 
să se asigure coerența cadrelor de 
reglementare și a dispozițiilor care vizează 
simplificarea procedurilor administrative.

Or. en


