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22.3.2019 A8-0204/261

Amendamentul 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Experiența dobândită în ceea ce 
privește punerea în aplicare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1071/200918 și 
(CE) nr. 1072/200919 a demonstrat că 
normele prevăzute de aceste regulamente 
pot fi îmbunătățite în mai multe privințe.

(1) Experiența dobândită în ceea ce 
privește punerea în aplicare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1071/200918 și 
(CE) nr. 1072/200919 a demonstrat că 
normele prevăzute de aceste regulamente 
presupuneau o aplicare mai strictă în mai 
multe privințe.

__________________ __________________
18 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de 
stabilire a unor norme comune privind 
condițiile care trebuie îndeplinite pentru 
exercitarea ocupației de operator de 
transport rutier și de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 
14.11.2009, p. 51).

18 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de 
stabilire a unor norme comune privind 
condițiile care trebuie îndeplinite pentru 
exercitarea ocupației de operator de 
transport rutier și de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 
14.11.2009, p. 51).

19 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 
privind normele comune pentru accesul la 
piața transportului rutier internațional de 
mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

19 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 
privind normele comune pentru accesul la 
piața transportului rutier internațional de 
mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).
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22.3.2019 A8-0204/262

Amendamentul 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În prezent, statele membre au 
dreptul de a impune ca accesul la ocupația 
de operator de transport rutier să depindă 
de respectarea unor cerințe suplimentare 
față de cele prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1071/2009. Această posibilitate nu 
s-a dovedit a fi necesară pentru a răspunde 
unor nevoi imperioase și a condus la 
existența unor discrepanțe în ceea ce 
privește accesul. Prin urmare, ea ar trebui 
eliminată.

(3) În prezent, statele membre au 
dreptul de a impune ca accesul la ocupația 
de operator de transport rutier să depindă 
de respectarea unor cerințe suplimentare 
față de cele prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1071/2009. Această posibilitate nu 
s-a dovedit a fi necesară pentru a răspunde 
unor nevoi imperioase și a condus la 
existența unor discrepanțe în ceea ce 
privește accesul, subminând principiile 
fundamentale ale bunei funcționări a 
pieței unice și a libertății de a presta 
servicii. Prin urmare, ea ar trebui eliminată.
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22.3.2019 A8-0204/263

Amendamentul 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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 pune capăt practicilor de 
înființare a unor societăți de tip „cutie 
poștală”, 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.
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22.3.2019 A8-0204/264

Amendamentul 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Având în vedere potențialul lor de a 
afecta în mod considerabil condițiile de 
concurență loială pe piața transportului 
rutier de mărfuri, încălcările grave ale 
normelor fiscale naționale ar trebui 
adăugate în categoria elementelor relevante 
pentru evaluarea bunei reputații.

(6) Având în vedere potențialul lor de a 
afecta în mod considerabil condițiile de 
concurență loială pe piața transportului 
rutier de mărfuri, încălcările grave ale 
normelor naționale privind transportul 
rutier ar trebui adăugate în categoria 
elementelor relevante pentru evaluarea 
bunei reputații.
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22.3.2019 A8-0204/265

Amendamentul 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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 
legislația aplicabilă obligațiilor 
contractuale ar trebui adăugate în categoria 
elementelor relevante pentru evaluarea 
bunei reputații.
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22.3.2019 A8-0204/266

Amendamentul 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere importanța 
asigurării unei concurențe loiale pe piață, 
încălcările normelor Uniunii în acest 
domeniu ar trebui să fie luate în 
considerare pentru evaluarea bunei 
reputații a managerilor de transport și a 
întreprinderilor de transport. Competențele 
acordate Comisiei pentru a defini gradul de 
gravitate a încălcărilor ar trebui clarificate 
în consecință.

(8) Având în vedere importanța 
asigurării unei concurențe loiale pe piața 
unică europeană, încălcările normelor 
Uniunii în acest domeniu ar trebui să fie 
luate în considerare pentru evaluarea bunei 
reputații a managerilor de transport și a 
întreprinderilor de transport. Competențele 
acordate Comisiei pentru a defini gradul de 
gravitate a încălcărilor ar trebui clarificate 
în consecință.

Or. en



AM\1180742RO.docx PE621.710v01-00

RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/267

Amendamentul 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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 în permanență 
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 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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22.3.2019 A8-0204/268

Amendamentul 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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, 
menținând totodată, în mod strict, nivelul 
de liberalizare atins până în prezent.
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22.3.2019 A8-0204/269

Amendamentul 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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) Digitalizarea sectorului și 
instrumentele de partajare a 
documentelor sunt necesare pentru buna 
funcționare a pieței interne și pentru a 
preîntâmpina dificultățile administrative 
excesive și, din acest motiv, 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.
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22.3.2019 A8-0204/270

Amendamentul 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

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 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 1 – alineatul 4 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

litera (a) se elimină; eliminat
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