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22.3.2019 A8-0204/156

Amendamentul 156
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
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În fiecare an, statele membre 
întocmesc un raport privind utilizarea pe 
teritoriul lor a autovehiculelor a căror masă 
maximă autorizată nu depășește 3,5 tone 
sau a combinațiilor de vehicule a căror 
masă maximă autorizată nu depășește 3,5 
tone și îl transmit Comisiei până cel târziu 
la data de 30 iunie a anului care urmează 
după încheierea perioadei de raportare. 
Acest raport include următoarele:

3. În fiecare an, statele membre 
întocmesc un raport privind utilizarea 
autovehiculelor implicate în transportul 
internațional și stabilite pe teritoriul lor, a 
căror masă maximă autorizată, inclusiv cea 
a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și 3,5 
tone, și îl transmit Comisiei până cel târziu 
la data de 30 iunie a anului care urmează 
după încheierea perioadei de raportare. 
Acest raport include următoarele:
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/157

Amendamentul 157
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
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de autorizații acordate 
operatorilor care desfășoară ocupația de 
operator de transport rutier de marfă 
utilizând numai autovehicule a căror masă 
maximă autorizată nu depășește 3,5 tone 
sau combinații de vehicule a căror masă 
maximă autorizată nu depășește 3,5 tone;

(a) numărul de autorizații acordate 
operatorilor care desfășoară ocupația de 
operator de transport rutier de marfă 
utilizând numai autovehicule implicate în 
transportul internațional a căror masă 
maximă autorizată, inclusiv cea a 
remorcilor, este cuprinsă între 2,4 tone și 
3,5 tone;
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22.3.2019 A8-0204/158

Amendamentul 158
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
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul de vehicule a căror masă 
maximă autorizată nu depășește 3,5 tone 
înmatriculate într-un stat membru în fiecare 
an calendaristic;

(b) numărul de autovehicule implicate 
în transportul internațional a căror masă 
maximă autorizată, inclusiv cea a 
remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și 3,5 
tone, înmatriculate într-un stat membru în 
fiecare an calendaristic;
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22.3.2019 A8-0204/159

Amendamentul 159
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
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul total de vehicule a căror 
masă maximă autorizată nu depășește 3,5 
tone înmatriculate în statul membru 
începând cu data de 31 decembrie a 
fiecărui an;

(c) numărul total de autovehicule 
implicate în transportul internațional a 
căror masă maximă autorizată, inclusiv cea 
a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și 3,5 
tone, înmatriculate în statul membru 
începând cu data de 31 decembrie a 
fiecărui an;
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22.3.2019 A8-0204/160

Amendamentul 160
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
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cota estimată a autovehiculelor a 
căror masă maximă autorizată nu 
depășește 3,5 tone sau a combinațiilor de 
vehicule a căror masă maximă autorizată 
nu depășește 3,5 tone în activitatea 
generală de transport rutier a tuturor 
autovehiculelor înmatriculate în statul 
membru, defalcată pe operațiuni naționale, 
internaționale și operațiuni de cabotaj.

(d) cota estimată a autovehiculelor a 
căror masă maximă autorizată, inclusiv cea 
a remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și 3,5 
tone, precum și cea autovehiculelor sub 
2,4 tone în activitatea generală de transport 
rutier a tuturor autovehiculelor 
înmatriculate în statul membru, defalcată 
pe operațiuni naționale, internaționale și 
operațiuni de cabotaj.
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22.3.2019 A8-0204/161

Amendamentul 161
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
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pe baza informațiilor obținute de 
Comisie în temeiul alineatului (3), precum 
și a altor elemente, până cel târziu la 31 
decembrie 2024 Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la evoluția numărului total de 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată nu depășește 3,5 tone sau de 
combinații de vehicule a căror masă 
maximă autorizată nu depășește 3,5 tone 
implicate în operațiuni de transport rutier 
naționale și internaționale. Pe baza 
acestui raport, Comisia reevaluează dacă 
este necesar să propună măsuri 
suplimentare.

4. Pe baza informațiilor obținute de 
Comisie în temeiul alineatului (3), precum 
și a altor elemente, până cel târziu la 31 
decembrie 2024 Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la evoluția numărului total de 
autovehicule implicate în operațiuni de 
transport rutier internaționale, a căror 
masă maximă autorizată, inclusiv cea a 
remorcilor, este cuprinsă între 2,4 și 3,5 
tone. Pe baza acestui raport, Comisia 
reevaluează dacă este necesar să propună 
măsuri suplimentare.
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/162

Amendamentul 162
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
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În fiecare an, statele membre 
prezintă Comisiei un raport cu privire la 
solicitările adresate în temeiul 
articolului 18 alineatele (3) și (4), cu 
privire la răspunsurile primite din partea 
altor state membre și la acțiunile 
întreprinse pe baza informațiilor 
furnizate.”.

5. În fiecare an, statele membre 
prezintă Comisiei un raport cu privire la 
solicitările adresate în temeiul 
articolului 18, cu privire la răspunsurile 
primite din partea altor state membre și la 
acțiunile întreprinse pe baza informațiilor 
furnizate.
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/163

Amendamentul 163
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
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) se adaugă următorul alineat (5a):
„5a. Pe baza informațiilor obținute de 
Comisie în temeiul alineatului (5) și a 
dovezilor suplimentare, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până cel târziu la 31 decembrie 2020, un 
raport detaliat privind nivelul de 
cooperare administrativă dintre statele 
membre, eventualele deficiențe în această 
privință și eventualele modalități de 
îmbunătățire a cooperării. Pe baza acestui 
raport, Comisia evaluează dacă este 
necesar să propună măsuri 
suplimentare.”.
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22.3.2019 A8-0204/164

Amendamentul 164
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
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 alineatul (1) se 
adaugă următorul paragraf: 
„Termenele menționate la articolul 8 
alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2a) 
din prezentul regulament se aplică, de 
asemenea, transportului rutier de mărfuri 
de sosire sau de plecare reprezentând 
segmentul inițial și/sau final al unei 
operațiuni de transport combinat, 
prevăzute în Directiva 92/106/CEE a 
Consiliului. 
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