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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.
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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 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 
vehiculelor aflate la dispoziția operatorilor, 
numărul conducătorilor auto, 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.
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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, ar 
trebui suprimată limitarea numărului de 
operațiuni de cabotaj ulterioare unui 
transport internațional și a numărului de 
zile disponibile pentru astfel de operațiuni.
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