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Amendamentul  25 

Karima Delli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Întrucât, în discursul său privind 

starea Uniunii din 2017, președintele 

Comisiei Europene, Jean-Claude 

Juncker, a menționat posibila creare a 

unei Autorități Europene în domeniul 

Muncii. 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Georgi Pirinski 

 

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 

eliminat 
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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 să devină obligatorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Jeroen Lenaers 

 

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 

(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. 
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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 să devină obligatorii. 

Or. nl 

 

Amendamentul  28 

Helga Stevens 

 

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 

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 

cunoaște o creștere, și aceasta în principal  

la nivel național, din cauza prevalenței 

vehiculelor utilitare ușoare în orașe și pe 

rutele scurte. Pentru aceste întreprinderi 

care desfășoară operațiuni de transport 

internațional, este totuși oportun ca 
cerințele referitoare la sediul real și stabil și 

la capacitatea financiară adecvată să devină 

obligatorii. În acest mod, se poate garanta 

o concurență mai loială pe piața internă, 

fără a impune întreprinderilor de 

transport, în special IMM-urilor, sarcini 

administrative și financiare inutile. 
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cerințele referitoare la sediul real și stabil și 

la capacitatea financiară adecvată ar trebui 

să devină obligatorii. 

Or. nl 

 

Amendamentul  29 

Mara Bizzotto 

 

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 să devină obligatorii. 

(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. Pentru a se asigura 

profesionalismul în acest sector prin 

intermediul unor norme comune este 

necesară extinderea, în mod proporțional 

și nediscriminatoriu, a tuturor cerințelor 

privind accesul la ocupația de operator de 

transport rutier pentru a include, de 

asemenea, întreprinderile care își 

desfășoară activitatea 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. 
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Or. it 

 

Amendamentul  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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 să 

devină obligatorii. 

(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 pentru 

a asigura concurența loială și echitabilă 
între toți operatorii din acest sector, 

această dispoziție ar trebui eliminată, iar 

cerințele referitoare la sediul real și stabil și 

la capacitatea financiară adecvată ar trebui 

să devină obligatorii pentru toate 

autovehiculele utilizate în transportul 

rutier internațional și în operațiunile de 

cabotaj, indiferent de masa acestor 

autovehicule. 
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Or. fr 

 

Amendamentul  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

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 

să devină obligatorii. 

(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 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 pentru 

transportul internațional prin intermediul 

unor norme comune și, implicit, pentru a se 

armoniza condițiile de concurență între toți 

operatorii, cerințele pentru exercitarea 

ocupației de operator de transport rutier 

ar trebui să se aplice în mod egal. 

Or. en 
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Amendamentul  32 

Georges Bach 

 

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 

să devină obligatorii. 

(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, cerințele 

pentru accesul la profesie ar trebui să 

devină obligatorii pentru operatorii care 

utilizează vehicule cu o masă admisibilă 

autorizată cuprinsă între 2,4 tone și 3,5 

tone implicați în transportul internațional. 

Or. en 

Justificare 

Vehiculele utilitare ușoare care operează la nivel internațional, cu o masă maximă autorizată 

cuprinsă între 2,4 și 3,5 tone, sunt incluse în domeniul de aplicare pentru a asigura condiții 

de concurență echitabile între vehiculele grele și vehiculele utilitare ușoare. Prin urmare, 

toate cele patru cerințe ar trebui să se aplice exercitării ocupației de operator de transport 
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rutier. 

 

Amendamentul  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 să 

devină obligatorii. 

(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 să 

devină obligatorii pentru întreprinderile 

care desfășoară activități în domeniul 

transportului internațional. 

Or. fr 
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Amendamentul  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 să 

devină obligatorii. 

(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 clarifica domeniul 

de aplicare al regulamentului respectiv și 

pentru a evita lacunele, în vederea 

asigurării unui 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 să 

devină obligatorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Mara Bizzotto 
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Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Referitor la cerința privind 

capacitatea financiară pentru 

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, se consideră că aceste 

sume ar trebui să țină seama, pe lângă 

numărul de vehicule, inclusiv de 

principiul proporționalității corelat cu 

dimensiunea întreprinderii; 

Or. it 

 

Amendamentul  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

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 de 

euro în perioada 2020-2035. 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 
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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. 

Or. nl 

 

Amendamentul  38 

Helga Stevens 

 

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) 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. 

Or. nl 

 

Amendamentul  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 
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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) 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 este 

necesară pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile și standarde 

comune pe teritoriul statelor membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Mara Bizzotto 

 

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. Statele membre 

trebuie să poată continua să introducă 

cerințe suplimentare nediscriminatorii și 

proporționale, care să țină seama de 

specificitatea piețelor lor interne. 

Or. it 

 

Amendamentul  41 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Deși transportul rutier din UE 

înseamnă 5 milioane de locuri de muncă 

directe și reprezintă aproape 2% din PIB-

ul Uniunii, UE se confruntă cu o lipsă de 

șoferi profesioniști. Pentru a facilita 

accesul tinerilor la această categorie 

profesională, dar și pentru a păstra 

actualii salariați, mai ales în cazul IMM-

urilor, este important să se stopeze 

presiunea descendentă asupra condițiilor 

de muncă din sector, ca urmare a 

concurenței internaționale la nivelul 

costurilor salariale, și să se asigure, pe cât 

posibil, o remunerație egală pentru 

aceeași muncă. 

Or. nl 

 

Amendamentul  42 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Evaluarea regulamentelor (CE) 

nr. 1071/2009 și 1072/2009 a arătat că 

există sarcini administrative și de 

reglementare inutile care apasă atât 

asupra instituțiilor publice, cât și asupra 

întreprinderilor de transport. Pentru un 

sector al transportului competitiv și 

eficient, sunt necesare clarificarea 

regulilor și simplificarea administrativă 

sporită, în conformitate cu obiectivele 

REFIT. În acest sens, trebuie susținute și 

implementate în continuare evoluțiile 

tehnologice. 

Or. nl 
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Amendamentul  43 

Mara Bizzotto 

 

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) Subliniază că actuala legislația 

socială a UE în domeniul transportului 

rutier a favorizat dumpingul social, 

delocalizarea necontrolată și, în general, 

proliferarea practicilor ilicite responsabile 

de concurența neloială din acest sector, 

cum ar fi cabotajul ilegal sau fenomenul 

societăților de tip „cutie poștală”; prin 

urmare, este necesar ca statele membre să 

poată acționa pentru a se garanta că 

operatorii de transport rutier stabiliți pe 

teritoriul lor au o prezență reală și continuă 

pe acest teritoriu și își desfășoară 

activitatea din locul respectiv. Prin urmare, 

este necesar să se clarifice dispozițiile 

referitoare la existența unui sediu real și 

stabil, să se intensifice controalele și să se 

combată practicile neloiale care amenință 

întregul sector atât în Italia, cât și în 

Europa; 

Or. it 

 

Amendamentul  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 

(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, 

inclusiv procesul de facturare directă a 

clienților lor sau, în cazul unui sistem 

subsidiar, că facturarea este făcută în 
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sediu real și stabil. mod proporțional de către societatea-

mamă. Prin urmare, și în virtutea 

experienței anterioare, este necesar să se 

clarifice dispozițiile referitoare la existența 

unui sediu real și stabil, precum și a unui 

sistem de facturare directă a 

beneficiarului sistemului furnizat, pentru 

a se asigura un transfer proporțional al 

profitului, a se evita facturarea 

insuficientă în statul membru care 

furnizează serviciul și plata unor salarii 

mici pentru angajații din statul membru 

respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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) 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 și să 

se consolideze dispozițiile menționate la 

articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 

1071/2009 referitoare la existența unui 

sediu real și stabil, pentru a combate 

înființarea așa-numitelor societăți de tip 

„cutie poștală”. 

Or. fr 

 

Amendamentul  46 

Helga Stevens 
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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) 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, având în vedere că 

practica ilegală a societăților „cutie 

poștală” persistă și este chiar în creștere. 

Or. nl 

 

Amendamentul  47 

Jeroen Lenaers 

 

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) 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, pentru a pune astfel 

capăt așa-numitelor societăți „cutie 

poștală”. 

Or. nl 

 

Amendamentul  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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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) 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 și să se elimine astfel 

așa-numitele societăți de tip „cutie 

poștală”. 

Or. fr 

 

Amendamentul  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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) 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. În acest scop, 

dispozițiile relevante ale prezentului 

regulament ar trebui aliniate la cele din 

alte acte legislative care se referă la un 

sediu real și stabil, cum ar fi articolul 4 

din Directiva 2014/67/CE. 

Or. en 
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Amendamentul  50 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Prezența societăților de tip „cutie 

poștală” și a falșilor lucrători 

independenți în sectorul transporturilor 

denaturează buna funcționare a pieței 

interne, deteriorând, în același timp, 

condițiile de lucru ale lucrătorilor. Aceste 

practici ilegale ar trebui să fie combătute 

în mod ferm. Ele, deși reprezintă o 

minoritate, afectează imaginea sectorului, 

deoarece reduc în mod ilegal costurile cu 

forța de muncă și nu asigură aplicarea 

corectă a legislației din domeniul muncii. 

Cu toate acestea, se recunoaște faptul că 

diferențele în privința salariilor care 

decurg din discrepanțele economice și 

sociale dintre statele membre nu 

reprezintă în niciun caz o încălcare a 

legislației, concurență neloială, 

denaturare a pieței sau dumping social. 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Prezența întreprinderilor „cutie 

poștală” și a falșilor liber-profesioniști în 

sectorul transportului perturbă buna 

funcționare a pieței interne și aduce 

atingere, în același timp, condițiilor de 

muncă ale lucrătorilor din sector. Trebuie 

să se acționeze ferm împotriva acestor 

practici ilegale care, deși reprezintă o 

mică parte a sectorului, îi afectează 
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imaginea, având în vedere că reduc în 

mod ilegal costurile cu forța de muncă și 

nu oferă nicio garanție privind 

respectarea în mod corespunzător a 

legislației muncii. 

Or. nl 

 

Amendamentul  52 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Libertatea de stabilire reprezintă 

una din pietrele de temelie ale pieței 

interne. Practica ilegală a societăților 

„cutie poștală” amenință însă 

funcționarea și durabilitatea pieței 

interne. Evaluarea a indicat o nevoie 

evidentă de cerințe mai clare privind 

stabilirea, de control și implementare mai 

extinse și de o mai bună cooperare între 

statele membre. Pentru a crea un mediu 

concurențial echitabil, UE trebuie să își 

intensifice lupta împotriva fraudei și a 

concurenței neloiale. 

Or. nl 

 

Amendamentul  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Prezența societăților de tip „cutie 

poștală” și a falșilor lucrători 

independenți în sectorul transporturilor 

denaturează buna funcționare a pieței 

interne, deteriorând, în același timp, 
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condițiile de lucru ale lucrătorilor. Aceste 

practici ilegale ar trebui să fie combătute 

în mod ferm. Ele, deși reprezintă o 

minoritate, afectează imaginea sectorului, 

deoarece reduc în mod ilegal costurile cu 

forța de muncă și nu asigură aplicarea 

corectă a legislației din domeniul muncii. 

Or. fr 

 

Amendamentul  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Pentru buna funcționare a pieței 

europene a transportului rutier de 

mărfuri este necesară abordarea 

problemei societăților de tip „cutie 

poștală”. În acest context, pentru a pune 

capăt acestei practici, este necesară o 

acțiune decisivă, inclusiv cooperarea 

consolidată, controale comune, stabilirea 

de obiective și schimbul de bune practici 

între statele membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) În prezent, sectorul transportului 

rutier se confruntă cu un deficit de 

conducători auto profesioniști, în special 

în rândul tinerilor și al femeilor. Este 
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esențial să se ia măsuri suplimentare 

pentru ca accesul la piață să fie mai facil 

și mai atractiv pentru tineri și femei, 

păstrându-i în același timp pe cei care 

lucrează în prezent în acest sector. În 

acest scop, munca frauduloasă și munca 

precară trebuie să fie reduse prin eforturi 

care vizează combaterea abuzului 

practicat prin încheierea de contracte cu 

durată determinată, utilizarea statutului 

de stagiar pentru a înlocui contractele de 

muncă obișnuite și activitățile 

independente fictive. 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

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 fiscale naționale ar trebui 

adăugate în categoria elementelor relevante 

pentru evaluarea bunei reputații și ar 

trebui, de asemenea, să facă obiectul unor 

sancțiuni disuasive proporționale cu 

încălcarea constatată. 

Or. fr 

 

Amendamentul  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 
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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. 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

 

Amendamentul  59 

Robert Rochefort 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 
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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. fr 

 

Amendamentul  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. fr 

 

Amendamentul  61 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 
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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. nl 

 

Amendamentul  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 

normelor Uniunii privind detașarea 

lucrătorilor, cabotajul și legislația 

aplicabilă obligațiilor contractuale ar trebui 

adăugate în categoria elementelor relevante 

pentru evaluarea bunei reputații. 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Normele Uniunii privind detașarea 

lucrătorilor vizează lucrătorii care se 

deplasează fizic pentru o perioadă 

determinată într-un alt stat membru decât 

cel în care aceștia își desfășoară în mod 

obișnuit activitatea. Având în vedere 

caracterul mobil al lucrătorilor din 

sectorul transportului rutier, demersurile 

administrative pe care trebuie să le facă 

aceste întreprinderi ar trebui să devină 

mai flexibile. Prin urmare, acestea nu ar 

trebui să facă obiectul evaluării bunei 

reputații. 

Or. es 

 

Amendamentul  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 piață, 

încălcările normelor Uniunii relevante 

pentru acest domeniu și pentru lucrătorii 

în cauză 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 

 

Amendamentul  65 

Georgi Pirinski 
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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. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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, 

(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. 
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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 

Justificare 

Utilizarea tot mai frecventă a vehiculelor utilitare ușoare în operațiuni de transport 

internațional nu justifică un astfel de tratament special în cazul în care dorim să îndeplinim 

obiectivul de a avea un control mai bun. 

 

Amendamentul  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 nu depășește 3,5 tone sau 

utilizând combinații de vehicule care nu 

depășesc această limită ar trebui să aibă un 

nivel minim suficient de capacitate 

financiară, pentru a garanta că au 

mijloacele necesare desfășurării de 

operațiuni în mod stabil și pe termen lung 

și pentru a asigura faptul că au 

capacitatea de a-și îndeplini obligațiile 

legate salarii și contribuțiile sociale 

pentru angajații care lucrează în acest 

sector. 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. 

Or. en 
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Amendamentul  68 

Robert Rochefort 

 

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) Pentru a evita denaturarea 

concurenței și pentru a ține seama de 

evoluția activităților desfășurate în 

domeniul transportului internațional de 

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, 

este necesar ca acestora să li se aplice 

cerințe similare celor aplicabile 

operatorilor care utilizează vehicule sau 

combinații de vehicule peste această limită. 

Or. fr 

 

Amendamentul  69 

Jeroen Lenaers 

 

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 

(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 
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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. 

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 și nu ar trebui să reprezinte 

o povară excesivă pentru întreprinderile 

mai mici sau pentru liber-profesioniști. 

Or. nl 

 

Amendamentul  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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 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. Normele aplicabile în ceea 

ce privește accesul la ocupația de operator 

de transport rutier utilizând vehicule a 

căror masă maximă autorizată nu 

depășește 3,5 tone sau combinații de 

vehicule a căror masă maximă autorizată 

nu depășește 3,5 tone sunt cele prevăzute 

în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. 

Or. fr 

 

Amendamentul  71 

Verónica Lope Fontagné 
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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 de 

înmatriculare al vehiculelor aflate la 

dispoziția operatorilor și numărul 

angajaților acestora 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. 

Or. es 

 

Amendamentul  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

(11) Informațiile privind operatorii de 

transport conținute de registrele electronice 

naționale ar trebui să fie actualizate în 

permanență, pentru a le 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 



 

AM\1144073RO.docxx 33/153 PE616.759v01-00 

 RO 

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. 

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. În plus, 

registrele electronice naționale ar trebui 

să fie interoperabile, iar datele incluse în 

acestea ar trebui să fie direct accesibile 

pentru funcționarii responsabili cu 

punerea în aplicare din toate statele 

membre care efectuează controale în 

trafic. Normele privind registrul electronic 

național ar trebui, prin urmare, să fie 

modificate în consecință. 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

(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. În plus, registrele 
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registrul electronic național ar trebui, prin 

urmare, să fie modificate în consecință. 
electronice naționale ar trebui să fie 

interoperabile, iar datele incluse în 

acestea ar trebui să fie direct accesibile 

pentru funcționarii din toate statele 

membre care efectuează controale în 

trafic. Normele privind registrul electronic 

național ar trebui, prin urmare, să fie 

modificate în consecință. 

Or. fr 

 

Amendamentul  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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 nivelul de liberalizare 

atins până în prezent. 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Helga Stevens 

 

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 linii mari, nivelul de 

liberalizare atins până în prezent. 

Operațiunile de cabotaj respectă 
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obiectivul eficienței ecologice, întrucât se 

evită transporturile rutiere fără marfă, se 

pot reduce consumul de combustibil și 

emisiile de gaze cu efect de seră. Însă 

cabotajul nu poate fi folosit în mod 

abuziv, în vederea sustragerii de la 

legislația socială și a muncii aplicabilă în 

statul membru gazdă. Acest lucru 

subminează nu doar mediul concurențial 

echitabil, ci și drepturile salariaților și 

securitatea rutieră. 

Or. nl 

 

Amendamentul  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

de către operatorii de transport, pentru a 

evita ca aceștia să se deplaseze pe ruta de 

întoarcere fără încărcătură, pentru a 

garanta drepturile lucrătorilor din 

sectorul transportului rutier și pentru a 

promova concurența loială între 

întreprinderi, fără a aduce totuși atingere 

principiului fundamental al liberei 

circulații a serviciilor în cadrul pieței 

interne. 

Or. fr 

 

Amendamentul  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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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, echitabile și ușor de pus 

în aplicare, să asigure condiții de 

concurență echitabile între transportatori 

și să protejeze totodată avantajele și 

integritatea pieței interne a Uniunii. În 

acest scop, este esențial ca normele UE 

privind detașarea lucrătorilor și legea 

aplicabilă obligațiilor contractuale să fie 

aplicate la începutul operațiunilor de 

cabotaj. 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. fr 

 

Amendamentul  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 
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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 

 

Amendamentul  80 

Georges Bach 

 

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, echitabile și ușor de pus 

în aplicare, asigurând totodată condiții de 

concurență echitabile între toți 

transportatorii, fără nicio liberalizare 

suplimentară. 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 

(13) Normele privind transportul 

național efectuat cu titlu temporar de către 

transportatori care nu sunt rezidenți într-un 
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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. 

stat membru gazdă („cabotaj”) ar trebui să 

fie clare, simple și ușor de pus în aplicare 

și ar trebui să sprijine concurența loială. 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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, 

continuând totodată liberalizarea. 

Or. pl 

 

Amendamentul  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Pentru a garanta caracterul 

temporar și pentru a evita orice posibilă 

denaturare a pieței provocată de 

societățile de tip „cutie poștală” sau de 

așa-numiții conducători auto nomazi, este 

necesar să se garanteze că operațiunile de 

cabotaj au ca scop întoarcerea în țara de 

stabilire a întreprinderii. 

Or. es 
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Amendamentul  84 

Jeroen Lenaers 

 

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. 

eliminat 

Or. nl 

 

Amendamentul  85 

Mara Bizzotto 

 

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. 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 
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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, pentru a elimina incertitudinea 

și riscul de cabotaj sistematic, limitarea 

numărului de operațiuni de cabotaj 

ulterioare unui transport internațional ar 

trebui menținută, iar numărul de zile 

disponibile pentru astfel de operațiuni ar 

trebui redus. Posibilitatea de a efectua 

operațiuni de cabotaj ar trebui limitată la 

trei zile și la o singură operațiune, ceea ce 

ar fi suficient pentru a evita ca 

transportul internațional pe ruta de 

întoarcere să se efectueze fără 

încărcătură. 

Or. fr 

 

Amendamentul  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 reduce impactul asupra 

mediului și pentru a evita cursele fără 

încărcătură, operațiunile de cabotaj ar 

trebui să fie autorizate după un transport 

internațional către sau dinspre statul 

membru de stabilire a operatorului de 

transport. Pentru a facilita controalele și a 

elimina incertitudinea, limitarea numărului 

de operațiuni de cabotaj ulterioare unui 

astfel de transport internațional ar trebui 

eliminată, iar perioada de timp disponibilă 

pentru astfel de operațiuni în statul 

membru respectiv ar trebui redusă. 

Or. en 
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Amendamentul  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 ar trebui eliminată, iar 

numărul de zile disponibile pentru astfel de 

operațiuni ar trebui reglementat în mod 

proporțional, astfel încât să se evite 

cursele fără încărcătură, precum și 

practicile de concurență neloială. 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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, a îmbunătăți condițiile de 

concurență echitabile și a elimina 

incertitudinea și concurența neloială, 

limitarea numărului de operațiuni de 

cabotaj ulterioare unui transport 

internațional ar trebui eliminată, iar 

numărul de zile disponibile pentru astfel de 

operațiuni ar trebui puternic redus. 

Or. en 

 

Amendamentul  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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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, 

limitarea numărului de operațiuni de 

cabotaj ulterioare unui transport 

internațional ar trebui eliminată. 

Or. pl 

Justificare 

Conform prezumțiilor Cărților Albe ale UE, serviciile de cabotaj ar trebui treptat 

liberalizate.. Se propune, prin urmare, menținerea perioadei de 7 zile ca intervalul de timp 

destinat efectuării operațiunilor de cabotaj, fără a impune un număr maxim de operațiuni, 

ceea ce este dificil de verificat.. 

 

Amendamentul  91 

Helga Stevens 

 

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 ar trebui eliminată, iar 

numărul de zile disponibile pentru astfel de 

operațiuni ar trebui redus, în conformitate 

cu obiectivul propriu-zis al cabotajului. 

Or. nl 

 

Amendamentul  92 

Robert Rochefort 
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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, pentru a elimina incertitudinea 

și pentru a ține seama de faptul că, în 

domeniul transportului rutier, cabotajul 

nu constituie un mod de operare obișnuit, 

limitarea numărului de operațiuni de 

cabotaj ulterioare unui transport 

internațional ar trebui menținută. 

Or. fr 

 

Amendamentul  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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, 

cabotajul în interpretarea sa anterioară, 

derogatorie de la dreptul statului membru 

gazdă, este, prin urmare, interzis. Toate 

operațiunile de cabotaj ar trebui să fie 

remunerate în conformitate cu normele în 

vigoare în statul în care are loc cabotajul. 

Or. fr 

 

Amendamentul  94 

Mara Bizzotto 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În acest scop, dar și pentru a 

facilita controalele și a elimina 

(14) Își exprimă opoziția fermă față de 

orice formă de liberalizare a cabotajului, 
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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. 

care ar conduce la destabilizarea în 

continuare a sectorului în favoarea 

concurenței neloiale și nereglementate, a 

insecurității și a pierderii rentabilității; 

Or. it 

 

Amendamentul  95 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Considerentul 17 din 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 prevede 

în mod explicit faptul că întreprinderile de 

transport care efectuează operațiuni de 

cabotaj intră sub incidența directivei 

privind detașarea lucrătorilor. Întrucât 

cabotajul implică o participare directă la 

piața transportului din statul membru 

gazdă, doar astfel se poate obține un 

mediu concurențial echitabil. 

Or. nl 

 

Amendamentul  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Operațiunile de cabotaj sunt 

interzise în cazul camioanelor 

înmatriculate în străinătate. 

Or. fr 
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Amendamentul  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14b) Punerea în aplicare efectivă și 

asigurarea respectării prezentului 

regulament sunt subminate atunci când 

alte acte legislative ale Uniunii sunt 

utilizate de către operatorii de transport 

pentru a eluda în mod nejustificat 

normele privind cabotajul, contrar 

intenției legiuitorului. Prin urmare, 

Directiva 92/106/CEE a Consiliului1a 

(„Directiva privind transportul combinat”) 

ar trebui modificată astfel încât operatorii 

de transport să nu se poată prevala de ea 

pentru a eluda normele privind cabotajul 

prevăzute de prezentul regulament. 

 __________________ 

 1aDirectiva 92/106/CEE a Consiliului din 

7 decembrie 1992 privind stabilirea de 

norme comune pentru anumite tipuri de 

transporturi combinate de mărfuri între 

state membre (JO L 368, 17.12.1992, p. 

38). 

Or. fr 

 

Amendamentul  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

(15) Punerea în aplicare eficace și 

eficientă a normelor reprezintă o condiție 

prealabilă pentru o concurență loială în 

cadrul pieței interne și pentru a se asigura 

protecția drepturilor lucrătorilor. 
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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. 

Continuarea procesului de digitalizare a 

asigurării respectării legislației este 

esențială pentru a elibera capacitatea de 

asigurare a respectării, de a reduce 

sarcinile administrative inutile și de a se 

concentra mai bine asupra operatorilor de 

transport cu grad ridicat de risc. Sunt 

necesare actualizarea rapidă și utilizarea 

tahografelor inteligente și a documentelor 

de transport electronice (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 

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 

 

Amendamentul  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Continuarea procesului de 

digitalizare a instrumentelor de asigurare 

a respectării legislației este o condiție 

prealabilă pentru buna funcționare a 

pieței interne, reducerea sarcinilor 

administrative inutile și aplicarea 

eficientă și eficace a normelor din 
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sectorul rutier; 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Întreprinderile de transport sunt 

destinatarele normelor privind transportul 

internațional și, ca atare, suportă 

consecințele oricărei încălcări săvârșite de 

către acestea. Cu toate acestea, pentru a 

preveni abuzurile săvârșite de 

întreprinderile care contractează servicii de 

transport de la operatori de transport rutier 

de mărfuri, statele membre ar trebui să 

prevadă totodată sancțiuni pentru 

expeditori și agenți de expediție în cazul în 

care aceștia contractează în cunoștință de 

cauză servicii de transport care presupun 

încălcarea dispozițiilor prevăzute de 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. 

(16) Întreprinderile de transport sunt 

destinatarele normelor privind transportul 

internațional și, ca atare, suportă 

consecințele oricărei încălcări săvârșite de 

către acestea. Cu toate acestea, pentru a 

preveni abuzurile săvârșite de 

întreprinderile care contractează servicii de 

transport de la operatori de transport rutier 

de mărfuri, statele membre ar trebui să 

prevadă totodată sancțiuni pentru 

expeditori și agenți de expediție, precum și 

pentru alți contractanți, atunci când 
aceștia contractează în cunoștință de cauză 

servicii de transport care presupun 

încălcarea dispozițiilor prevăzute de 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. 

Or. en 

Justificare 

Este extrem de important ca orice persoană care contractează în cunoștință de cauză servicii 

de transport care presupun încălcări ale dispozițiilor să facă obiectul acestei dispoziții. 

 

Amendamentul  101 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) În măsura în care prezentul 

regulament introduce un grad de 

armonizare în anumite domenii până în 

prezent nearmonizate de dreptul Uniunii, 

în special în ceea ce privește transportul 

cu vehicule utilitare ușoare și practicile de 

asigurare a aplicării normelor, obiectivele 

sale, și anume armonizarea condițiilor de 

concurență și asigurarea mai eficientă a 

aplicării normelor, nu pot fi realizate în 

mod suficient de către statele membre, ci 

pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 

având în vedere natura obiectivelor 

urmărite, precum și caracterul 

transfrontalier al transportului rutier. În 

consecință, Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității 

enunțat la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, prevăzut la 

articolul menționat, prezentul regulament 

nu depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivelor urmărite. 

(17) În măsura în care prezentul 

regulament introduce un grad de 

armonizare în anumite domenii până în 

prezent nearmonizate de dreptul Uniunii, 

obiectivele sale, și anume armonizarea 

condițiilor de concurență și asigurarea mai 

eficientă a aplicării normelor, nu pot fi 

realizate în mod suficient de către statele 

membre, ci pot fi realizate mai bine la 

nivelul Uniunii, având în vedere natura 

obiectivelor urmărite, precum și caracterul 

transfrontalier al transportului rutier. În 

consecință, Uniunea poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității 

enunțat la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, prevăzut la 

articolul menționat, prezentul regulament 

nu depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivelor urmărite. 

Or. en 

 

Amendamentul  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 a (nou) 

1072/2009 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 1a. La articolul 1 alineatul (1) se 

adaugă următorul paragraf: 

 „ 

 Prezentul regulament se aplică, de 

asemenea, transportului rutier de mărfuri 

de sosire sau de plecare reprezentând 
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segmentul inițial și/sau final al unei 

operațiuni de transport combinat, 

prevăzute în Directiva 92/106/CEE a 

Consiliului. 

 ” 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024) 

 

Amendamentul  103 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) litera (a) se elimină; eliminat 

Or. nl 

 

Amendamentul  104 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) litera (a) se elimină; eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  105 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) litera (a) se elimină; (i) litera (a) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „întreprinderi care desfășoară ocupația 

de operator de transport rutier de marfă 

utilizând numai autovehicule sau 

ansambluri de vehicule a căror masă 

maximă autorizată nu depășește 3,5 tone 

și care efectuează numai transporturi 

naționale. Statele membre pot însă reduce 

acest prag pentru toate tipurile de 

transport rutier sau pentru o parte din 

acestea.” 

Or. nl 

 

Amendamentul  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – punctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) litera (a) se elimină; (i) litera (a) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „(a) întreprinderile care își desfășoară 

activitatea de operator de transport rutier 

de marfă 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 și care desfășoară 

exclusiv operațiuni de transport 

național.”; 

Or. it 

 

Amendamentul  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) litera (a) se elimină; (i) litera (a) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 (a) întreprinderilor care își desfășoară 

activitatea de operator de transport rutier 

de marfă numai cu ajutorul unor 

autovehicule sau combinații de vehicule a 

căror masă maximă autorizată nu 

depășește 3,5 tone; 

Or. en 

Justificare 

Vehiculele mai ușoare ar trebui incluse în domeniul de aplicare al regulamentului. 

 

Amendamentul  108 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul ia (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) (a) întreprinderilor care își 

desfășoară activitatea de operator de 

transport rutier de marfă numai cu 

ajutorul unor autovehicule sau combinații 

de vehicule a căror masă maximă 

autorizată nu depășește 2,4 tone; 

 (aa) întreprinderilor care își desfășoară 

activitatea de operator de transport rutier 

de marfă numai cu ajutorul unor 

autovehicule sau combinații de vehicule a 

căror masă maximă autorizată nu 

depășește 3,5 tone și care desfășoară 
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exclusiv operațiuni de transport național; 

Or. en 

Justificare 

Vehiculele utilitare ușoare care operează la nivel internațional, cu o masă maximă autorizată 

cuprinsă între 2,4 și 3,5 tone, sunt incluse în domeniul de aplicare pentru a asigura condiții 

de concurență echitabile între vehiculele grele și vehiculele utilitare ușoare. 

 

Amendamentul  109 

Robert Rochefort 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat (6): eliminat 

„  

(6)   

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) 

și articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 

aplică întreprinderilor 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. 

 

Cu toate acestea, statele membre au 

posibilitatea: 

 

(a) de a solicita acestor întreprinderi 

să aplice parțial sau integral dispozițiile 

menționate la primul paragraf; 

 

(b) de a reduce limita menționată la 

primul paragraf pentru toate sau pentru o 

parte din categoriile de operațiuni de 

transport rutier.”; 

 

  

Or. fr 
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Justificare 

Având în vedere utilizarea tot mai frecventă a vehiculelor utilitare ușoare pentru operațiunile 

de transport internațional și pentru a asigura condiții de concurență echitabile între 

vehiculele utilitare grele și cele ușoare, este esențial ca normele privind accesul la ocupația 

de operator de transport rutier să se aplice și întreprinderilor care desfășoară ocupația de 

operator de transport rutier de marfă utilizând vehicule utilitare ușoare a căror masă 

maximă autorizată nu depășește 3,5 tone. 

 

Amendamentul  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat (6): eliminat 

„  

6.   

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) 

și articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 

aplică întreprinderilor 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. 

 

Cu toate acestea, statele membre au 

posibilitatea: 

 

(a) de a solicita acestor întreprinderi 

să aplice parțial sau integral dispozițiile 

menționate la primul paragraf; 

 

(b) de a reduce limita menționată la 

primul paragraf pentru toate sau pentru o 

parte din categoriile de operațiuni de 

transport rutier. 

 

”;  

Or. it 
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Amendamentul  111 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1- alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat: eliminat 

‘  

(6)   

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) 

și articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 

aplică întreprinderilor 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. 

 

Cu toate acestea, statele membre au 

posibilitatea: 

 

(a) de a solicita acestor întreprinderi 

să aplice parțial sau integral dispozițiile 

menționate la primul paragraf; 

 

(b) de a reduce limita menționată la 

primul paragraf pentru toate sau pentru o 

parte din categoriile de operațiuni de 

transport rutier.” 

 

’  

Or. nl 

 

Amendamentul  112 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 
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Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat (6): eliminat 

„  

(6)   

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) 

și articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 

aplică întreprinderilor 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. 

 

Cu toate acestea, statele membre au 

posibilitatea: 

 

(a) de a solicita acestor întreprinderi 

să aplice parțial sau integral dispozițiile 

menționate la primul paragraf; 

 

(b) de a reduce limita menționată la 

primul paragraf pentru toate sau pentru o 

parte dintre categoriile de operațiuni de 

transport rutier; 

 

”  

Or. en 

Justificare 

Vehiculele utilitare ușoare care operează la nivel internațional, cu o masă maximă autorizată 

cuprinsă între 2,4 și 3,5 tone, sunt incluse în domeniul de aplicare pentru a asigura condiții 

de concurență echitabile între vehiculele grele și vehiculele utilitare ușoare. Prin urmare, 

toate cele patru cerințe ar trebui să se aplice exercitării ocupației de operator de transport 

rutier. 

 

Amendamentul  113 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 
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Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 6 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat (6): eliminat 

„  

(6)   

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) 

și articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 

aplică întreprinderilor 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. 

 

Cu toate acestea, statele membre au 

posibilitatea: 

 

(a) de a solicita acestor întreprinderi 

să aplice parțial sau integral dispozițiile 

menționate la primul paragraf; 

 

(b) de a reduce limita menționată la 

primul paragraf pentru toate sau pentru o 

parte dintre categoriile de operațiuni de 

transport rutier; 

 

”  

Or. en 

 

Amendamentul  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat (6): eliminat 

„  
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(6)   

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) 

și articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 

aplică întreprinderilor 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. 

 

Cu toate acestea, statele membre au 

posibilitatea: 

 

(a) de a solicita acestor întreprinderi 

să aplice parțial sau integral dispozițiile 

menționate la primul paragraf; 

 

(b) de a reduce limita menționată la 

primul paragraf pentru toate sau pentru o 

parte dintre categoriile de operațiuni de 

transport rutier; 

 

”  

Or. en 

Justificare 

Astfel de exceptări conduc la un avantaj concurențial neloial pentru vehiculele mai mici de 

3,5 tone. 

 

Amendamentul  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat (6): eliminat 

„  

(6)   

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) 

și articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 
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aplică întreprinderilor 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. 

Cu toate acestea, statele membre au 

posibilitatea: 

 

(a) de a solicita acestor întreprinderi 

să aplice parțial sau integral dispozițiile 

menționate la primul paragraf; 

 

(b) de a reduce limita menționată la 

primul paragraf pentru toate sau pentru o 

parte dintre categoriile de operațiuni de 

transport rutier; 

 

”  

Or. en 

 

Amendamentul  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

1071/2009 

Articolul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat (6): eliminat 

„  

(6)   

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) 

și articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 

aplică întreprinderilor 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. 

 

Cu toate acestea, statele membre au  
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posibilitatea: 

(a) de a solicita acestor întreprinderi 

să aplice parțial sau integral dispozițiile 

menționate la primul paragraf; 

 

(b) de a reduce limita menționată la 

primul paragraf pentru toate sau pentru o 

parte dintre categoriile de operațiuni de 

transport rutier; 

 

”  

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) și 

articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 

aplică întreprinderilor 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. 

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) și 

articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 se aplică și 

întreprinderilor care desfășoară ocupația de 

operator de transport rutier de marfă 

utilizând 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. 

Or. fr 

Justificare 

Toate condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 privind exercitarea ocupației 

de operator de transport rutier trebuie să se aplice uniform, inclusiv autovehiculelor a căror 

masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone sau combinațiilor de vehicule a căror masă 

maximă autorizată nu depășește 3,5 tone. 

 

Amendamentul  118 

Claude Rolin 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 6 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) și 

articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 nu se 

aplică întreprinderilor 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. 

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (d) și 

articolele 4, 6, 8, 9, 14, 19 și 21 se aplică și 

întreprinderilor care desfășoară ocupația de 

operator de transport rutier de marfă numai 

utilizând 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. 

Or. fr 

 

Amendamentul  119 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 1 – alineatul 6 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu toate acestea, statele membre au 

posibilitatea: 

eliminat 

(a) de a solicita acestor întreprinderi 

să aplice parțial sau integral dispozițiile 

menționate la primul paragraf; 

 

(b) de a reduce limita menționată la 

primul paragraf pentru toate sau pentru o 

parte din categoriile de operațiuni de 

transport rutier.”; 

 

Or. fr 

 

Amendamentul  120 

Helga Stevens 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La articolul 3, alineatul (2) se 

elimină; 

eliminat 

Or. nl 

 

Amendamentul  121 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La articolul 3, alineatul (2) se 

elimină; 

eliminat 

Or. nl 

 

Amendamentul  122 

Mara Bizzotto 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La articolul 3, alineatul (2) se 

elimină. 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La articolul 3, alineatul (2) se 

elimină. 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La articolul 3, alineatul (2) se 

elimină. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Pentru a pune în aplicare normele în domeniul transportului rutier, este extrem de important 

ca statele membre să poată introduce cerințele necesare. 

 

Amendamentul  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) La articolul 3, alineatul (2) se 

elimină. 

(2) La articolul 3, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „ 
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 2. Statele membre pot decide să 

impună cerințe suplimentare, care sunt 

proporționale și nediscriminatorii, pe care 

întreprinderile trebuie să le îndeplinească 

pentru a exercita ocupația de transportor 

rutier. 

 „ 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să aibă un sediu în incinta căruia își 

păstrează principalele documente de lucru, 

în special documentele comerciale, 

documentele contabile, documentele de 

gestionare a personalului, contractele de 

muncă, documente conținând date 

referitoare la perioadele de conducere și 

perioadele de repaus și orice alte 

documente la care trebuie să aibă acces 

autoritatea competentă în scopul verificării 

respectării condițiilor prevăzute de 

prezentul regulament;”; 

 să aibă un sediu adecvat, 

proporțional cu activitățile întreprinderii, 
în incinta căruia își păstrează principalele 

documente de lucru sau asigură accesul la 

acestea, în formă scrisă sau electronică, 

în special documentele comerciale, 

documentele contabile, documentele de 

gestionare a personalului, contractele de 

muncă, documente conținând date 

referitoare la cabotaj, la detașarea 

lucrătorilor și la perioadele de conducere 

și perioadele de repaus și orice alte 

documente la care trebuie să aibă acces 

autoritatea competentă în scopul verificării 

respectării condițiilor prevăzute de 

prezentul regulament;”; 

Or. en 

Justificare 

Pentru a combate în mod eficient societățile de tip „cutie poștală”, trebuie să existe o 

concentrare pe activitatea substanțială cu vehicule în țara de stabilire. 

 



 

PE616.759v01-00 64/153 AM\1144073RO.docxx 

RO 

Amendamentul  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să aibă un sediu în incinta căruia își 

păstrează principalele documente de lucru, 

în special documentele comerciale, 

documentele contabile, documentele de 

gestionare a personalului, contractele de 

muncă, documente conținând date 

referitoare la perioadele de conducere și 

perioadele de repaus și orice alte 

documente la care trebuie să aibă acces 

autoritatea competentă în scopul verificării 

respectării condițiilor prevăzute de 

prezentul regulament;”; 

(a) să aibă un sediu în incinta căruia își 

păstrează principalele documente de lucru, 

în special documentele comerciale, 

documentele contabile, documentele de 

gestionare a personalului, contractele de 

muncă, documente conținând date 

referitoare la perioadele de conducere și 

perioadele de repaus și orice alte 

documente la care trebuie să aibă acces 

autoritatea competentă în scopul verificării 

respectării condițiilor prevăzute de 

prezentul regulament;”; statele membre pot 

solicita ca transportatorii stabiliți pe 

teritoriul lor să aibă și alte documente 

disponibile oricând la sediile acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să aibă un sediu în incinta căruia își 

păstrează principalele documente de lucru, 

în special documentele comerciale, 

documentele contabile, documentele de 

gestionare a personalului, contractele de 

muncă, documente conținând date 

referitoare la perioadele de conducere și 

perioadele de repaus și orice alte 

(a) să aibă un sediu corespunzător 

pentru desfășurarea activităților specifice 
în incinta căruia își păstrează principalele 

documente de lucru pe suport de hârtie 

și/sau în format electronic, în special 

documentele comerciale, documentele 

contabile, documentele de gestionare a 

personalului, contractele de muncă, 
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documente la care trebuie să aibă acces 

autoritatea competentă în scopul verificării 

respectării condițiilor prevăzute de 

prezentul regulament;”; 

documente conținând date referitoare la 

detașări, la perioadele de conducere și 

perioadele de repaus și orice alte 

documente la care trebuie să aibă acces 

autoritatea competentă în orice moment în 

scopul verificării respectării condițiilor 

prevăzute de prezentul regulament;”; 

Or. it 

 

Amendamentul  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 - litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să aibă un sediu în incinta căruia își 

păstrează principalele documente de lucru, 

în special documentele comerciale, 

documentele contabile, documentele de 

gestionare a personalului, contractele de 

muncă, documente conținând date 

referitoare la perioadele de conducere și 

perioadele de repaus și orice alte 

documente la care trebuie să aibă acces 

autoritatea competentă în scopul verificării 

respectării condițiilor prevăzute de 

prezentul regulament;”; 

(a) să aibă un sediu în incinta căruia își 

păstrează principalele documente de lucru, 

în special documentele comerciale, 

documentele contabile, documentele de 

gestionare a personalului, contractele de 

muncă, documente conținând date 

referitoare la perioadele de conducere și 

perioadele de repaus, la cabotaj, la 

detașare, și orice alte documente la care 

trebuie să aibă acces autoritatea 

competentă în scopul verificării respectării 

condițiilor prevăzute de prezentul 

regulament; 

Or. fr 

 

Amendamentul  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera aa (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – litera aa 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) se adaugă următoarea literă: 

 (aa) să dispună de spații de parcare 

proporționale cu dimensiunea propriilor 

parcuri auto; 

Or. it 

 

Amendamentul  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera aa (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) să efectueze o parte semnificativă 

a operațiunilor lor de transport utilizând 

vehiculele menționate la litera (b) în 

statul membru de stabilire. 

Or. en 

Justificare 

Cerințele privind sediul efectiv trebuie să fie mult mai clare și mai precise pentru a lupta în 

mod eficient împotriva așa-numitelor „societăți de tip cutie poștală”. 

 

Amendamentul  132 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) să desfășoare o parte substanțială 

a activității sale în statul membru de 

stabilire; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să gestioneze operațiunile de 

transport efectuate cu vehiculele 

menționate la litera (b) cu ajutorul 

echipamentelor tehnice corespunzătoare 

situate în statul membru respectiv;; 

(d) să gestioneze în mod efectiv și 

regulat o parte semnificativă a 

operațiunilor de transport efectuate 

utilizând vehiculele menționate la litera (b) 

în statul membru de stabilire și să asigure 

locuri de parcare proporționale cu 

dimensiunea flotei de vehicule și 
echipamentele tehnice corespunzătoare 

situate în statul membru respectiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 - litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să gestioneze operațiunile de 

transport efectuate cu vehiculele 

menționate la litera (b) cu ajutorul 

echipamentelor tehnice corespunzătoare 

situate în statul membru respectiv; 

(d) să gestioneze operațiunile de 

transport efectuate cu vehiculele 

menționate la litera (b) cu spații de parcare 

proporționale cu dimensiunea flotei de 

vehicule și cu ajutorul echipamentelor 

tehnice corespunzătoare situate în statul 

membru respectiv; 

Or. fr 



 

PE616.759v01-00 68/153 AM\1144073RO.docxx 

RO 

 

Amendamentul  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c 

1071/2009 

Articolul 5 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să gestioneze operațiunile de 

transport efectuate cu vehiculele 

menționate la litera (b) cu ajutorul 

echipamentelor tehnice corespunzătoare 

situate în statul membru respectiv; 

(d) să dețină un centru operațional în 

statul membru respectiv, cu un număr 

suficient de locuri de parcare care să fie 

utilizate în mod regulat de vehiculele 

menționate la litera (b), precum și 

echipamente tehnice corespunzătoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera d 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) să dețină active și să angajeze 

personal proporțional cu activitatea 

unității.; 

(e) să dețină active și să angajeze 

personal proporțional cu activitățile 

întreprinderii; 

Or. en 

 

Amendamentul  137 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – – paragraful 1 – punctul 3 – litera d 

 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) să dețină active și să angajeze 

personal proporțional cu activitatea 

unității.; 

(e) să dispună de mijloacele necesare 

pentru a respecta cerințele de mai sus; 

Or. nl 

 

Amendamentul  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera da (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) se adaugă următoarea literă (f): 

 (f) să existe o legătură clară între 

operațiunile de transport efectuate cu 

vehiculele menționate la litera (b) și statul 

membru de stabilire. 

Or. fr 

 

Amendamentul  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera db (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db) se adaugă următoarea literă (g): 

 (g) să aibă un reprezentant în orice 

stat membru în care își desfășoară 

activitatea în mod regulat, care poate 

facilita accesul la toate documentele 

relevante pentru verificarea respectării 

condițiilor stabilite în prezentul 

regulament. 



 

PE616.759v01-00 70/153 AM\1144073RO.docxx 

RO 

Or. fr 

 

Amendamentul  140 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) se adaugă următoarea literă (f): 

 (f) să dispună de un centru de 

exploatare, situat în statul membru 

respectiv, dotat cu echipamentele 

corespunzătoare, în special suficiente 

locuri de parcare pentru a fi utilizate în 

mod regulat de vehiculele proprii. 

Or. fr 

 

Amendamentul  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) se adaugă următoarea literă (f): 

 (f) să realizeze o parte semnificativă a 

operațiunilor de transport în statul 

membru de stabilire, utilizând vehiculele 

menționate la litera (b); 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera da (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) se adaugă următoarea literă (f): 

 (f) să dispună de un centru de 

exploatare, situat în statul membru 

respectiv, dotat cu echipamentele 

corespunzătoare, în special suficiente 

locuri de parcare pentru a fi utilizate în 

mod regulat de vehiculele menționate la 

litera (b). 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament sugerat de Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi provine 

din propunerea de regulament inițială a CE privind accesul la ocupație COM(2007)0263 

final/2 

 

Amendamentul  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) se adaugă următoarea literă (f): 

 (f) să existe o legătură clară între 

operațiunile de transport efectuate cu 

vehiculele menționate la litera (b) și statul 

membru de stabilire. 

Or. en 

 

Amendamentul  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera da (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) se adaugă următoarea literă (f): 

 (f) să îi factureze direct pe beneficiari 

sau, în cazul unui sistem subsidiar, 

facturarea să fie efectuată în mod 

proporțional de către societatea-mamă; 

Or. en 

 

Amendamentul  145 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou) 

 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 5 – alineatul 2 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) se adaugă următorul alineat (2): 

 „Evaluarea sediului real și stabil al unei 

întreprinderi este întotdeauna o evaluare 

individuală și globală., în cadrul căreia se 

ține cont de toate elementele utile.” 

Or. nl 

 

Amendamentul  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul ii 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(xi) detașarea lucrătorilor; eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a – subpunctul iii 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(xi) detașarea lucrătorilor; (xi) legislația socială și a muncii; 

Or. pl 

Justificare 

Încă nu este clar cum ar trebui aplicate normele privind detașarea în transportul 

internațional și, prin urmare, buna reputație a unei întreprinderi nu ar trebui să fie 

condiționată de respectarea acestor norme. Este posibil ca o încălcare a acestor norme să nu 

fie intenționată, ci poate decurge din lipsa de claritate juridică. 

 

Amendamentul  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul iii (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera xia (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (xia) cabotajul 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul iii (nou) 

 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 1– litera b – litera (xia) (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (xia) cabotaj 

Or. nl 

 

Amendamentul  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul iii (nou) 

1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (xiia) cabotajul 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul iii (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – litera b – punctul xii a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (xiia) cabotajul; 

Or. it 

 

Amendamentul  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul iii (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – litera b – punctul xiia (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (xiia) cabotajul 

Or. en 

Justificare 

Întreprinderile implicate în transportul rutier care încalcă normele privind detașarea 

lucrătorilor ar trebui să vadă că există consecințe asupra bunei reputații a societății și riscul 

de pierdere a licenței Uniunii. 

 

Amendamentul  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a –punctul iii (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 - punctul xiii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (xiia) cabotajul 

Or. fr 

 

Amendamentul  154 

Robert Rochefort 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a –punctul iii (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiia) cabotajul 

Or. fr 

 

Amendamentul  155 

Claude Rolin 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a –punctul iii (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3 – punctul xiia 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (xiia) cabotajul. 

Or. fr 

 

Amendamentul  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul alineatului (1) al treilea paragraf 

litera (b), atunci când managerului de 

transport sau întreprinderii de transport i-a 

fost aplicată, într-unul sau în mai multe 

state membre, o condamnare pentru o 

infracțiune gravă sau o sancțiune pentru 

una dintre cele mai grave încălcări a 

normelor Uniunii, enumerate în anexa IV, 

autoritatea competentă a statului membru 

de stabilire aplică și desfășoară în mod 

corespunzător și în timp util o procedură 

administrativă corespunzătoare, care 

include, dacă este cazul, un control efectuat 

la sediul întreprinderii vizate. 

În sensul alineatului (1) al treilea paragraf 

litera (b), atunci când managerului de 

transport sau întreprinderii de transport i-a 

fost aplicată, într-unul sau în mai multe 

state membre, o condamnare pentru o 

infracțiune sau o sancțiune pentru una 

dintre încălcările normelor Uniunii, 

enumerate în anexa IV, autoritatea 

competentă a statului membru de stabilire 

aplică și desfășoară în mod corespunzător 

și în timp util o procedură administrativă 

corespunzătoare, care include, dacă este 

cazul, un control efectuat la sediul 

întreprinderii vizate. 

Or. en 

 

Amendamentul  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 
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Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 2 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) definește gradul de gravitate a 

încălcărilor în funcție de potențialul 

acestora de a genera un pericol de moarte 

sau de vătămări grave și de a denatura 

concurența pe piața transporturilor 

rutiere, inclusiv prin subminarea 

condițiilor de muncă ale lucrătorilor din 

transporturi; 

(b) definește gradul de gravitate a 

încălcărilor în funcție de potențialul 

acestora de a genera un pericol de moarte 

sau de vătămări grave; 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 2 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) definește gradul de gravitate a 

încălcărilor în funcție de potențialul 

acestora de a genera un pericol de moarte 

sau de vătămări grave și de a denatura 

concurența pe piața transporturilor rutiere, 

inclusiv prin subminarea condițiilor de 

muncă ale lucrătorilor din transporturi; 

(b) definește gradul de gravitate a 

încălcărilor în funcție de potențialul 

acestora de a genera un pericol de moarte 

sau de vătămări grave și de a denatura 

concurența pe piața transporturilor rutiere, 

inclusiv prin subminarea condițiilor de 

muncă ale lucrătorilor din transporturi, 

precum și de nerespectare sau aplicare 

incorectă a legislației muncii din cadrul 

Uniunii; 

Or. nl 

 

Amendamentul  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 
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Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) definește gradul de gravitate a 

încălcărilor în funcție de potențialul 

acestora de a genera un pericol de moarte 

sau de vătămări grave și de a denatura 

concurența pe piața transporturilor 

rutiere, inclusiv prin subminarea 

condițiilor de muncă ale lucrătorilor din 

transporturi; 

(b) definește gradul de gravitate a 

încălcărilor în funcție de potențialul 

acestora de a genera un pericol de moarte 

sau de vătămări grave și de amenințarea 

implicată de nerespectarea legislației 

muncii la adresa securității și sănătății 

lucrătorului; 

Or. pl 

Justificare 

Riscul de denaturare a pieței nu poate fi considerat la fel de grav ca și riscurile pentru 

sănătate. Accentul nu ar trebui pus pe cele mai grave riscuri, motiv pentru care amenințarea 

la adresa securității și sănătății lucrătorului ar trebui inclusă. 

 

Amendamentul  160 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c 

 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 2a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) definește gradul de gravitate a 

încălcărilor în funcție de potențialul 

acestora de a genera un pericol de moarte 

sau de vătămări grave și de a denatura 

concurența pe piața transporturilor rutiere, 

inclusiv prin subminarea condițiilor de 

muncă ale lucrătorilor din transporturi; 

(b) definește gradul de gravitate a 

încălcărilor în funcție de potențialul 

acestora de a genera un pericol de moarte 

sau de vătămări grave și de a denatura 

concurența pe piața transporturilor rutiere, 

inclusiv prin eludarea legislației sociale și 

a muncii aplicabile; 

Or. nl 

 

Amendamentul  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) La alineatul (1), primul paragraf 

se înlocuiește cu următorul text: 

eliminat 

„  

„În vederea respectării cerinței stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 

întreprindere trebuie să fie capabilă în 

permanență să-și onoreze obligațiile 

financiare pe parcursul exercițiului 

financiar anual. Întreprinderea trebuie să 

demonstreze, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o 

persoană acreditată în mod 

corespunzător, că dispune în fiecare an de 

capital propriu în valoare totală de cel 

puțin 9 000 EUR pentru un singur vehicul 

utilizat și de 5 000 EUR pentru fiecare 

vehicul suplimentar utilizat. 

Întreprinderile 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 trebuie să demonstreze, pe baza 

conturilor anuale certificate de un auditor 

sau de o persoană acreditată în mod 

corespunzător, că dispun în fiecare an de 

capital propriu în valoare totală de cel 

puțin 1 800 EUR pentru un singur vehicul 

utilizat și de 900 EUR pentru fiecare 

vehicul suplimentar utilizat.; 

 

”  

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Georgi Pirinski 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea respectării cerinței stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 

întreprindere trebuie să fie capabilă în 

permanență să-și onoreze obligațiile 

financiare pe parcursul exercițiului 

financiar anual. Întreprinderea trebuie să 

demonstreze, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o persoană 

acreditată în mod corespunzător, că 

dispune în fiecare an de capital propriu în 

valoare totală de cel puțin 9 000 EUR 

pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 

EUR pentru fiecare vehicul suplimentar 

utilizat. Întreprinderile 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 trebuie să 

demonstreze, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o 

persoană acreditată în mod 

corespunzător, că dispun în fiecare an de 

capital propriu în valoare totală de cel 

puțin 1 800 EUR pentru un singur vehicul 

utilizat și de 900 EUR pentru fiecare 

vehicul suplimentar utilizat.; 

În vederea respectării cerinței stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 

întreprindere trebuie să fie capabilă în 

permanență să-și onoreze obligațiile 

financiare pe parcursul exercițiului 

financiar anual. Întreprinderea 

demonstrează, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o persoană 

acreditată în mod corespunzător, că 

dispune în fiecare an de capital propriu în 

valoare totală de cel puțin 9 000 EUR 

pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 

EUR pentru fiecare vehicul suplimentar 

utilizat cu o masă maximă autorizată care 

depășește 3,5 tone. 

Or. en 

 

Amendamentul  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 



 

AM\1144073RO.docxx 81/153 PE616.759v01-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea respectării cerinței stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 

întreprindere trebuie să fie capabilă în 

permanență să-și onoreze obligațiile 

financiare pe parcursul exercițiului 

financiar anual. Întreprinderea trebuie să 

demonstreze, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o persoană 

acreditată în mod corespunzător, că 

dispune în fiecare an de capital propriu în 

valoare totală de cel puțin 9 000 EUR 

pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 

EUR pentru fiecare vehicul suplimentar 

utilizat. Întreprinderile 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 trebuie să demonstreze, pe baza 

conturilor anuale certificate de un auditor 

sau de o persoană acreditată în mod 

corespunzător, că dispun în fiecare an de 

capital propriu în valoare totală de cel puțin 

1 800 EUR pentru un singur vehicul 

utilizat și de 900 EUR pentru fiecare 

vehicul suplimentar utilizat.; 

În vederea respectării cerinței stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 

întreprindere trebuie să fie capabilă în 

permanență să-și onoreze obligațiile 

financiare pe parcursul exercițiului 

financiar anual. Întreprinderea 

demonstrează, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o persoană 

acreditată în mod corespunzător, că 

dispune în fiecare an de capital propriu în 

valoare totală de cel puțin 9 000 EUR 

pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 

EUR pentru fiecare vehicul suplimentar 

utilizat. Întreprinderile 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 trebuie să demonstreze, pe baza 

conturilor anuale certificate de un auditor 

sau de o persoană acreditată în mod 

corespunzător, că dispun în fiecare an de 

capital propriu în valoare totală de cel puțin 

1 800 EUR pentru un singur vehicul 

utilizat și de 900 EUR pentru fiecare 

vehicul suplimentar utilizat.; În plus, 

întreprinderile demonstrează că au la 

dispoziție o sumă proporțională cu 

salariul pe o lună pentru fiecare lucrător 

mobil la nivelul țării în care își desfășoară 

în mod obișnuit activitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea respectării cerinței stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 

întreprindere trebuie să fie capabilă în 

permanență să-și onoreze obligațiile 

financiare pe parcursul exercițiului 

financiar anual. Întreprinderea trebuie să 

demonstreze, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o persoană 

acreditată în mod corespunzător, că 

dispune în fiecare an de capital propriu în 

valoare totală de cel puțin 9 000 EUR 

pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 

EUR pentru fiecare vehicul suplimentar 

utilizat. Întreprinderile 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 trebuie să demonstreze, pe baza 

conturilor anuale certificate de un auditor 

sau de o persoană acreditată în mod 

corespunzător, că dispun în fiecare an de 

capital propriu în valoare totală de cel puțin 

1 800 EUR pentru un singur vehicul 

utilizat și de 900 EUR pentru fiecare 

vehicul suplimentar utilizat.; 

În vederea respectării cerinței stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 

întreprindere trebuie să fie capabilă în 

permanență să-și onoreze obligațiile 

financiare pe parcursul exercițiului 

financiar anual. Întreprinderea 

demonstrează, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o persoană 

acreditată în mod corespunzător: 

 (a) că dispune în fiecare an de capital 

propriu în valoare totală de cel puțin 9 000 

EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 

5 000 EUR pentru fiecare vehicul 

suplimentar utilizat și 

 (b) că dispune de salariul pe două luni 

pentru fiecare lucrător mobil angajat, la 

nivelul statului membru în care sau de 

unde își desfășoară în mod obișnuit 

activitățile. 

 Întreprinderile 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 

trebuie să demonstreze, pe baza conturilor 

anuale certificate de un auditor sau de o 
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persoană acreditată în mod corespunzător, 

că dispun în fiecare an de capital propriu în 

valoare totală de cel puțin 1 800 EUR 

pentru un singur vehicul utilizat și de 

900 EUR pentru fiecare vehicul 

suplimentar utilizat. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul regulament trebuie să prevadă obligația ca operatorii să aibă un fond de garantare 

socială proporțional cu numărul de conducători auto recrutați în statul membru de stabilire. 

Aceasta ar asigura că transportatorii au capacitatea de a-și îndeplini în permanență 

obligațiile privind salariile și contribuțiile sociale și că vor avea posibilitatea de a pune capăt 

practicilor actuale prin care transportatorii se declară falimentari și închid filialele, deși 

înregistrează datorii în plata salariilor conducătorilor auto și a contribuțiilor sociale către 

statele membre. 

 

Amendamentul  165 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea respectării cerinței stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 

întreprindere trebuie să fie capabilă în 

permanență să-și onoreze obligațiile 

financiare pe parcursul exercițiului 

financiar anual. Întreprinderea trebuie să 

demonstreze, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o persoană 

acreditată în mod corespunzător, că 

dispune în fiecare an de capital propriu în 

valoare totală de cel puțin 9 000 EUR 

pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 

EUR pentru fiecare vehicul suplimentar 

utilizat. Întreprinderile 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 

În vederea respectării cerinței stabilite la 

articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 

întreprindere trebuie să fie capabilă în 

permanență să-și onoreze obligațiile 

financiare pe parcursul exercițiului 

financiar anual. Întreprinderea trebuie să 

demonstreze, pe baza conturilor anuale 

certificate de un auditor sau de o persoană 

acreditată în mod corespunzător, că 

dispune în fiecare an de capital propriu în 

valoare totală de cel puțin 9 000 EUR 

pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 

EUR pentru fiecare vehicul suplimentar 

utilizat care depășește 3,5 tone sau 

1 000 EUR pentru fiecare vehicul 

suplimentar a cărui masă maximă 

autorizată nu depășește 3,5 tone. 
Întreprinderile care desfășoară ocupația de 
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masă maximă autorizată nu depășește 3,5 

tone trebuie să demonstreze, pe baza 

conturilor anuale certificate de un auditor 

sau de o persoană acreditată în mod 

corespunzător, că dispun în fiecare an de 

capital propriu în valoare totală de cel puțin 

1 800 EUR pentru un singur vehicul 

utilizat și de 900 EUR pentru fiecare 

vehicul suplimentar utilizat.; 

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 

trebuie să demonstreze, pe baza conturilor 

anuale certificate de un auditor sau de o 

persoană acreditată în mod corespunzător, 

că dispun în fiecare an de capital propriu în 

valoare totală de cel puțin 1 800 EUR 

pentru un singur vehicul utilizat și de 

900 EUR pentru fiecare vehicul 

suplimentar utilizat; 

Or. nl 

 

Amendamentul  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

Regulamentul 1071/2009/CE 

Articolul 7 alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), în 

lipsa conturilor anuale certificate, 

autoritatea competentă acceptă ca o 

întreprindere să-și demonstreze capacitatea 

financiară printr-un certificat, cum ar fi o 

garanție bancară, un document eliberat de o 

instituție financiară care stabilește accesul 

la credit în numele întreprinderii sau alt 

document obligatoriu care atestă că 

întreprinderea are la dispoziție sumele 

stabilite la alineatul (1) primul paragraf. 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), în 

lipsa conturilor anuale certificate, 

autoritatea competentă acceptă ca o 

întreprindere să-și demonstreze capacitatea 

financiară printr-un certificat, cum ar fi o 

garanție bancară, o poliță de asigurare, un 

document eliberat de o instituție financiară 

care stabilește accesul la credit în numele 

întreprinderii sau alt document obligatoriu 

care atestă că întreprinderea are la 

dispoziție sumele stabilite la alineatul (1) 

primul paragraf. 

Or. hu 

Amendamentul  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 
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Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 8 – alineatul 5 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (6a) La articolul 8, alineatul (5) se 

modifică după cum urmează: 

Statele membre pot promova formarea 

periodică în domeniile enumerate în anexa 

I, la intervale de zece ani, pentru a garanta 

că managerii de transport sunt la curent cu 

evoluțiile din sector. 

Statele membre pot promova formarea 

periodică în domeniile enumerate în anexa 

I, la intervale de trei ani, pentru a garanta 

că persoana sau persoanele menționată(e) 

la articolul 8 alineatul (1) este (sunt) la 

curent suficient cu evoluțiile din sector. 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Amendamentul  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) La articolul 12 alineatul (2), al 

doilea paragraf se elimină. 

(8) La articolul 12 alineatul (2), al 

doilea paragraf se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „Statele membre desfășoară controale cel 

puțin la fiecare trei ani pentru a verifica 

dacă întreprinderile îndeplinesc cerințele 

prevăzute la articolul 3”. 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

Karima Delli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 12 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) La articolul 12 alineatul (2), al 

doilea paragraf se elimină; 

(8) La articolul 12, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „Statele membre desfășoară controale cel 

puțin la fiecare trei ani pentru a verifica 

dacă întreprinderile îndeplinesc cerințele 

prevăzute la articolul 3”. 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou) 

1071/2009/CE 

Articolul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Statele membre desfășoară 

controale cel puțin la fiecare trei ani 

pentru a verifica dacă întreprinderile 

îndeplinesc cerințele prevăzute la 

articolul 3. 

Or. en 

 

Amendamentul  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou) 

1071/2009 

Articolul 12 – alineatul 2 
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Textul în vigoare Amendamentul 

 (8a) La articolul 12 alineatul (2), 

primul paragraf se modifică după cum 

urmează:  

2. Până la 31 decembrie 2014, statele 

membre desfășoară controale cel puțin la 

fiecare cinci ani pentru a verifica dacă 

întreprinderile îndeplinesc cerințele 

prevăzute la articolul 3. 

„2. Statele membre desfășoară 

controale cel puțin la fiecare doi ani pentru 

a verifica dacă întreprinderile îndeplinesc 

cerințele prevăzute la articolul 3. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=RO) 

 

Amendamentul  172 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) alineatul (1) se modifică după cum 

urmează: 

 (1) În vederea punerii în aplicare a 

prezentului regulament, în special a 

articolelor 11-14 și a articolului 26, 

fiecare stat membru păstrează un registru 

electronic național al întreprinderilor de 

transport rutier care au primit din partea 

unei autorități competente desemnate de 

respectivul stat membru autorizația de 

exercitare a ocupației de operator de 

transport rutier. Prelucrarea datelor 

înscrise în acest registru se face sub 

controlul unei autorități publice 

desemnate în acest sens. Datele relevante 

incluse în registrul electronic național 

sunt accesibile în timp real tuturor 

autorităților competente din statul 
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membru în cauză. 

Or. fr 

 

Amendamentul  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) Se adaugă următorul alineat: 

 „1a. Pentru a crește eficacitatea punerii 

în aplicare la nivel transfrontalier și a 

controalelor specifice, datele conținute de 

registrele electronice naționale sunt 

accesibile în timp real tuturor autorităților 

competente de inspecție din toate statele 

membre. 

 Autoritatea Europeană în domeniul 

Muncii este responsabilă cu 

monitorizarea și accesul la datele 

conținute de registrele electronice 

naționale. 

Or. en 

Justificare 

Pentru o mai bună punere în aplicare, este necesar accesul în timp real la datele registrelor 

electronice naționale al autorităților competente de inspecție. Crearea unei liste negre 

asemănătoare celei din sectorul aviației ar face posibil ca societățile care nu respectă 

legislația să fie împiedicate de la a opera în cadrul operațiunilor de transport internațional. 

Aceste aspecte ar trebui să țină de competența Autorității Europene în domeniul Muncii, care 

se preconizează că va fi instituită până la sfârșitul anului 2018, după cum a menționat 

domnul Juncker în discursul său privind starea Uniunii din 2017. 

 

Amendamentul  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iii – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) se adaugă literele (g), (h), (i) și (j), 

după cum urmează: 

(i) Se adaugă literele (g), (h), (i), (j) și 

(k), după cum urmează: 

Or. en 

 

Amendamentul  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – punctul i – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) se adaugă literele (g), (h), (i) și (j), 

după cum urmează: 

(i) se adaugă literele (g) și (h), după 

cum urmează: 

Or. es 

 

Amendamentul  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) următoarele date referitoare la 

fiecare angajat, inclusiv personalul mobil: 

numele, naționalitatea, statul membru de 

reședință, statul membru în care a fost 

înregistrat contractul de muncă, statul 

membru în care se efectuează 

contribuțiile la asigurările sociale și 

numărul de asigurare socială sau 

numărul național de asigurare; 

Or. en 
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Amendamentul  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009/CE 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera gb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (gb) totalul activelor, datoriilor, 

capitalurilor proprii și cifrei de afaceri în 

cursul celor doi ani anteriori; 

Or. en 

 

Amendamentul  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera gc (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (gc) clasificarea întreprinderii în 

funcție de gradul de risc în conformitate 

cu articolul 9 din Directiva 2006/22/CE; 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera h 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) numărul de angajați; (h) numărul de angajați, numele, 

naționalitatea, țara de reședință a 

acestora, statul membru în care este 

efectuată contribuția socială și numărul 

de asigurare socială; 

Or. en 

 

Amendamentul  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iii 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) numărul de angajați; (h) numărul de angajați care au lucrat 

pentru întreprindere în ultimul an 

calendaristic; 

Or. pl 

Justificare 

Adăugarea perioadei de referință va spori certitudinea juridică a dispoziției. 

 

Amendamentul  181 

Karima Delli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) următoarele date referitoare la 

fiecare angajat, inclusiv personalul mobil: 

numele, naționalitatea, statul membru de 

reședință, statul membru în care a fost 
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înregistrat contractul de muncă, statul 

membru în care se efectuează 

contribuțiile la asigurările sociale și 

numărul de asigurare socială sau 

numărul național de asigurare; 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – punctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) totalul activelor, datoriilor, 

capitalurilor proprii și cifrei de afaceri în 

cursul ultimilor doi ani; 

eliminat 

Or. es 

 

Amendamentul  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul i 

1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera ja (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) următoarele date referitoare la 

conducătorii auto ai întreprinderii: 

numele, naționalitatea, țara de reședință, 

statul membru de înregistrare a 

contractului de muncă, statul membru în 

care se efectuează contribuția la 

asigurările sociale; 

Or. en 
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Amendamentul  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) totalul activelor, datoriilor, 

capitalurilor proprii și cifrei de afaceri în 

cursul ultimilor doi ani; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iii 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 totalul activelor, datoriilor, 

capitalurilor proprii și cifrei de afaceri în 

cursul ultimilor doi ani; 

(i) o copie a raportului financiar 

anual sau alte documente care atestă 

capacitatea financiară, de tipul celor 

menționate la articolul 7 alineatul (2). 

Or. pl 

Justificare 

Solicitarea de a transfera toate informațiile propuse de către Comisie nu pare în totalitate 

justificabilă. Nu este clar modul în care transmiterea acestor informații ar îmbunătăți 

punerea în aplicare a normelor privind accesul la ocupația de operator de transport. Prin 

urmare, propune includerea informațiilor doar cu privire la acele documente care pot, în 

realitate, arăta capacitatea financiară a companiei. 

 

Amendamentul  186 

Verónica Lope Fontagné 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – punctul i 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) clasificarea întreprinderii în 

funcție de gradul de risc în conformitate 

cu articolul 9 din Directiva 2006/22/CE.”; 

eliminat 

Or. es 

 

Amendamentul  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul ia (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) se adaugă următoarea literă (ca): 

 „ 

 (ca) numele și toate informațiile relevante 

ale întreprinderilor de transport rutier 

gestionate anterior de către managerii de 

transport; 

 „ 

Or. en 

 

Amendamentul  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a – punctul ii 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot opta pentru păstrarea în Statele membre pot opta pentru păstrarea în 
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registre separate a datelor menționate la 

primul paragraf literele (e)-(j). În acest caz, 

datele relevante sunt disponibile la cerere 

sau sunt accesibile în mod direct tuturor 

autorităților competente din statul membru 

în cauză. Informațiile solicitate trebuie 

furnizate în termen de cinci zile lucrătoare 

de la primirea cererii. Datele menționate la 

primul paragraf literele (a) -(d) sunt 

accesibile publicului, în conformitate cu 

dispozițiile relevante privind protecția 

datelor cu caracter personal. 

registre separate a datelor menționate la 

primul paragraf literele (e)-(j). În acest caz, 

datele relevante sunt accesibile în mod 

direct tuturor autorităților competente din 

statul membru în cauză. Informațiile 

solicitate trebuie furnizate în termen de 

cinci zile lucrătoare de la primirea cererii. 

Datele menționate la primul paragraf 

literele (a) -(d) sunt accesibile publicului, 

în conformitate cu dispozițiile relevante 

privind protecția datelor cu caracter 

personal. 

Or. fr 

 

Amendamentul  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a – punctul ii 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot opta pentru păstrarea în 

registre separate a datelor menționate la 

primul paragraf literele (e)-(j). În acest caz, 

datele relevante sunt disponibile la cerere 

sau sunt accesibile în mod direct tuturor 

autorităților competente din statul membru 

în cauză. Informațiile solicitate trebuie 

furnizate în termen de cinci zile lucrătoare 

de la primirea cererii. Datele menționate la 

primul paragraf literele (a)-(d) sunt 

accesibile publicului, în conformitate cu 

dispozițiile relevante privind protecția 

datelor cu caracter personal. 

Statele membre pot opta pentru păstrarea în 

registre separate a datelor menționate la 

primul paragraf literele (e)-(h). În acest 

caz, datele relevante sunt disponibile la 

cerere sau sunt accesibile în mod direct 

tuturor autorităților competente din statul 

membru în cauză. Informațiile solicitate 

trebuie furnizate în termen de cinci zile 

lucrătoare de la primirea cererii. Datele 

menționate la primul paragraf literele (a)-

(d) sunt accesibile publicului, în 

conformitate cu dispozițiile relevante 

privind protecția datelor cu caracter 

personal. 

Or. es 

 

Amendamentul  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 - litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) Se adaugă punctul -1 după cum 

urmează: 

 „Pentru o punere în aplicare la nivel 

transfrontalier mai eficace, datele 

conținute în registrele electronice 

naționale sunt accesibile în timp real 

autorităților competente din toate statele 

membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera aa (nouă) 

1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (aa) La articolul 16 alineatul (2), litera 

(c) se modifică după cum urmează: 

(c) numele managerilor de transport 

desemnați pentru a îndeplini cerințele de 

bună reputație și competență profesională 

sau, după caz, numele unui reprezentant 

legal; 

„(c) numele managerilor de transport 

desemnați pentru a îndeplini cerințele de 

bună reputație și competență profesională 

sau, după caz, numele unui reprezentant 

legal; denumirile întreprinderilor de 

transport rutier gestionate anterior de 

către managerii de transport; 

 ” 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=RO 

 

Amendamentul  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera ab (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (ab) La articolul 16 alineatul (2), litera 

(c) se modifică după cum urmează: 

(c) numele managerilor de transport 

desemnați pentru a îndeplini cerințele de 

bună reputație și competență profesională 

sau, după caz, numele unui reprezentant 

legal; 

„(c) numele managerilor de transport 

desemnați pentru a îndeplini cerințele 

prevăzute la articolul 3 privind buna 
reputație și competență profesională sau, 

după caz, numele unui reprezentant legal; 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Amendamentul  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera ba (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 5 

 

Textul actual Amendamentul 

 (ba) Alineatul (5) se înlocuiește cu 

următorul text: 

5. Fără a aduce atingere alineatelor (1) și 

(2), statele membre iau măsurile necesare 

pentru ca registrele electronice naționale să 

fie interconectate și accesibile la nivel 

comunitar prin intermediul punctelor de 

contact naționale definite la articolul 18. 

Accesibilitatea prin intermediul punctelor 

de contact naționale și interconectarea se 

realizează până la 31 decembrie 2012 în 

așa fel încât autoritatea competentă a 

oricărui stat membru să poată consulta 

registrul electronic național al oricărui 

stat membru. 

„5. Statele membre iau măsurile necesare 

pentru ca registrele electronice naționale să 

fie interconectate și interoperabile în 

întreaga Uniune, precum și conectate la 

portalul menționat în Regulamentul (UE) 

nr. 165/2014, în așa fel încât datele 

menționate la alineatul (2) să poată fi 

accesate în mod direct de toate autoritățile 

competente și de organismele de control 

din toate statele membre . 
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 ” 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Amendamentul  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera bb (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 6 

 

Textul actual Amendamentul 

 (bb) Alineatul (6) se înlocuiește cu 

următorul text: 

6. Normele comune privind punerea 

în aplicare a alineatului (5), precum 

formatul datelor care fac obiectul 

schimburilor de informații, procedurile 

tehnice necesare consultării electronice a 

registrelor electronice naționale ale 

celorlalte state membre și promovarea 

interoperabilității acestor registre cu alte 

baze de date relevante se adoptă de către 

Comisie în conformitate cu procedura de 

consultare menționată la articolul 25 

alineatul (2) și pentru prima dată înainte 

de 31 decembrie 2010. Aceste norme 

comune stabilesc autoritatea responsabilă 

de accesul la date, de utilizarea ulterioară 

și de actualizarea datelor după accesare și 

includ, în acest scop, norme privind 

conectarea la baza de date și monitorizarea 

datelor. 

„6. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 24 în ceea ce privește definirea și 

actualizarea normelor comune care 

vizează asigurarea faptului că registrele 

electronice naționale sunt pe deplin 

interoperabile și interconectate, atât între 

ele, cât și cu portalul menționat în 

Regulamentul (UE) nr. 165/2014, astfel 

încât o autoritate competentă sau un 

organism de control din orice stat 

membru să poată accesa direct registrul 

electronic național al oricărui stat 

membru, astfel cum se prevede la 

alineatul (5). Aceste norme includ norme 

referitoare la formatul datelor care fac 

obiectul schimburilor de informații, 

procedurile tehnice necesare consultării 

electronice a registrelor electronice 

naționale ale celorlalte state membre și 

interoperabilității acestor registre, precum 

și norme specifice privind accesul la date, 

conectarea la baza de date și monitorizarea 

datelor. ” 

  

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 
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Amendamentul  195 

Karima Delli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru a asigura faptul că toate 

normele UE privind lucrătorii mobili sunt 

puse în aplicare într-un mod echitabil, 

simplu și eficient, o Autoritate Europeană 

în domeniul Muncii este responsabilă cu 

inspectarea și aplicarea normelor; 

Aceasta oferă sprijin operațional și juridic 

statelor membre, partenerilor sociali, 

precum și lucrătorilor, pentru a pune în 

aplicare legislația socială și pentru a 

efectua inspecții la nivel european; 

Or. en 

 

Amendamentul  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a (nouă) 

1071/2009 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-a) alineatul (2) se modifică după cum 

urmează: 

2. Registrele electronice naționale 

conțin cel puțin următoarele date: (a) 

denumirea și forma juridică a 

întreprinderii; (b) adresa sediului acesteia; 

(c) numele managerilor de transport 

desemnați pentru a îndeplini cerințele de 

bună reputație și competență profesională 

sau, după caz, numele unui reprezentant 

legal; (d) tipul de autorizație, numărul de 

vehicule acoperite de aceasta și, după caz, 

numărul de serie al licenței comunitare și al 

„2. Registrele electronice naționale 

conțin cel puțin următoarele date: (a) 

denumirea și forma juridică a 

întreprinderii; (b) adresa sediului acesteia; 

(c) numele managerilor de transport 

desemnați pentru a îndeplini cerințele de 

bună reputație și competență profesională 

sau, după caz, numele unui reprezentant 

legal; (d) tipul de autorizație, numărul de 

vehicule acoperite de aceasta și, după caz, 

numărul de serie al licenței comunitare și al 
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copiilor conforme ale acesteia; (e) 

numărul, categoria și tipul de încălcări 

grave, astfel cum se menționează la 

articolul 6 alineatul (1) litera (b), care au 

condus la o condamnare sau o sancțiune în 

decursul ultimilor doi ani; (f) numele 

persoanelor care au fost declarate ca fiind 

inapte pentru coordonarea activității de 

transport a unei întreprinderi, atât timp cât 

buna reputație a persoanei respective nu a 

fost restabilită, în conformitate cu articolul 

6 alineatul (3), precum și măsurile de 

reabilitare aplicabile. În sensul literei (e), 

statele membre pot alege, până la 31 

decembrie 2015, să înscrie în registrul 

electronic național numai cele mai grave 

încălcări menționate în anexa IV. 

copiilor conforme ale acesteia; (e) 

numărul, categoria și tipul de încălcări 

grave, astfel cum se menționează la 

articolul 6 alineatul (1) litera (b), care au 

condus la o condamnare sau o sancțiune în 

decursul ultimilor doi ani; (f) numele 

persoanelor care au fost declarate ca fiind 

inapte pentru coordonarea activității de 

transport a unei întreprinderi, atât timp cât 

buna reputație a persoanei respective nu a 

fost restabilită, în conformitate cu articolul 

6 alineatul (3), precum și măsurile de 

reabilitare aplicabile. În sensul literei (e), 

statele membre pot alege, până la 31 

decembrie 2015, să înscrie în registrul 

electronic național numai cele mai grave 

încălcări menționate în anexa IV. 

 Pentru o punere în aplicare la nivel 

transfrontalier mai eficace, datele 

conținute în registrele electronice 

naționale sunt accesibile în timp real 

tuturor autorităților competente din toate 

statele membre. 

 ” 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=RO 

 

Amendamentul  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Directiva (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 18 – punctul 3 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Pentru a facilita cooperarea între 

administrații și schimbul de bune practici 

în domeniul controalelor, statele membre 

colaborează cu platforma împotriva 

muncii nedeclarate și cu Autoritatea 

Europeană în domeniul Muncii. 
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Or. fr 

 

Amendamentul  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 18 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care statul membru care 

primește solicitarea consideră că aceasta 

este insuficient fundamentată, el 

informează statul membru solicitant în 

legătură cu acest lucru în termen de zece 

zile lucrătoare. Statul membru solicitant 

furnizează elemente suplimentare care să 

fundamenteze solicitarea. Dacă acest lucru 

nu este posibil, solicitarea poate fi respinsă 

de către statul membru. 

4. În legătură cu alineatele (1) și (2), 

în cazul în care statul membru care 

primește solicitarea consideră că aceasta 

este insuficient fundamentată, el 

informează statul membru solicitant în 

legătură cu acest lucru în termen de cinci 

zile lucrătoare. Statul membru solicitant 

furnizează elemente suplimentare care să 

fundamenteze solicitarea și statele membre 

în cauză discută între ele pentru a găsi o 

soluție pentru orice problemă ridicată. 

Dacă acest lucru nu este posibil, solicitarea 

poate fi respinsă de către statul membru 

solicitat. În acest caz, statul membru 

solicitant poate depune o plângere la 

Comisie, care poate lua măsurile 

necesare, după caz. 

Or. en 

 

Amendamentul  199 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 18 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În cazul în care este dificil sau chiar 

imposibil să se dea curs unei solicitări de 

(5) În cazul în care este dificil sau chiar 

imposibil să se dea curs unei solicitări de 
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informații sau să se efectueze controale, 

inspecții sau investigații, statul membru în 

cauză informează în acest sens statul 

membru solicitant în termen de zece zile 

lucrătoare, oferind justificări. Statele 

membre implicate poartă discuții pentru a 

identifica soluții la orice problemă care 

apare. 

informații sau să se efectueze controale, 

inspecții sau investigații, statul membru în 

cauză informează în acest sens statul 

membru solicitant în termen de zece zile 

lucrătoare, oferind justificări. Statele 

membre implicate conlucrează și poartă 

discuții pentru a identifica soluții la orice 

problemă care apare. 

Or. nl 

 

Amendamentul  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 18 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Ca răspuns la solicitările prezentate 

în conformitate cu alineatul (3), statele 

membre furnizează informațiile solicitate și 

efectuează controalele, inspecțiile și 

investigațiile necesare în termen de 

douăzeci și cinci de zile lucrătoare de la 

primirea solicitării, cu excepția cazului în 

care au informat statul membru solicitant 

că solicitarea este insuficient 

fundamentată sau că există o 

imposibilitate sau anumite dificultăți, 

conform alineatelor (4) și (5). 

6. Ca răspuns la solicitările prezentate 

în conformitate cu alineatul (3), statele 

membre furnizează informațiile solicitate și 

efectuează controalele, inspecțiile și 

investigațiile necesare în termen de 

cincizeci de zile lucrătoare de la primirea 

solicitării, cu excepția cazului în care o 

altă limită de timp este convenită între 

statele membre în cauză. Dacă acest lucru 

nu este posibil, solicitarea poate fi 

respinsă de către statul membru. În acest 

caz, statul membru solicitant poate depune 

o plângere la Comisie, care poate lua 

măsurile necesare, după caz. 

Or. en 

 

Amendamentul  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 
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Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. Statele membre efectuează în mai 

multe țări controale ale societăților de 

transport conexe (societăți-mamă filiale) 

pentru a identifica încălcări 

disproporționate în ceea ce privește 

transferul de profit sau subfacturarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  202 

Karima Delli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. O listă a Uniunii privind 

transportatorii rutieri care nu îndeplinesc 

cerințele legale relevante este făcută 

publică pentru a asigura cel mai mare 

grad de transparență. Lista respectivă se 

bazează pe criterii comune elaborate la 

nivelul Uniunii și revizuite anual de 

Autoritatea Europeană în domeniul 

Muncii. Transportatorii rutieri înscriși pe 

lista Uniunii sunt supuși unei interdicții 

de exploatare. Interdicțiile de exploatare 

care se află lista Uniunii se aplică pe 

întreg teritoriul statelor membre. În 

cazuri excepționale, statelor membre li se 

permite să ia măsuri unilaterale. În 

situații de urgență și atunci când se 

confruntă cu o problemă de securitate 

neprevăzută, statele membre au 

posibilitatea să emită imediat o interdicție 

de exploatare pe propriul teritoriu. 

Or. en 



 

PE616.759v01-00 104/153 AM\1144073RO.docxx 

RO 

Justificare 

În sectorul aviației există o listă neagră globală a companiilor aeriene care nu respectă 

standardele de siguranță. Companiile incluse pe această listă au interdicția de a desfășura 

activități atât timp cât sunt incluse pe listă. Având în vedere că respectarea normelor din 

sectorul transportului rutier este strâns legată de siguranța rutieră, o listă similară ar trebui 

instituită cât mai curând posibil și pusă sub responsabilitatea Autorității Europene în 

domeniul Muncii care urmează a fi înființată. 

 

Amendamentul  203 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) La articolul 26 se adaugă 

următoarele alineate (3), (4) și (5): 

eliminat 

„  

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: 

 

(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; 

 

(b) numărul de vehicule a căror masă 

maximă autorizată nu depășește 3,5 tone 

înmatriculate într-un stat membru în 

fiecare an calendaristic; 
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(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; 

 

(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. 

 

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. 

 

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.; 

 

”  

Or. en 

 

Amendamentul  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

1072/2009 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Transportul de containere goale sau de 

paleți neîncărcați este considerat 

transport de mărfuri contra cost în 

numele unui terț ori de câte ori face 

obiectul unui contract de transport.; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Transportul de containere goale sau de 

paleți neîncărcați este considerat 

transport de mărfuri contra cost în 

numele unui terț ori de câte ori face 

obiectul unui contract de transport.; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  206 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Transportul de containere goale sau de Transportul de containere goale sau de 
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paleți neîncărcați este considerat transport 

de mărfuri contra cost în numele unui terț 

ori de câte ori face obiectul unui contract 

de transport.; 

paleți neîncărcați nu este considerat 

transport de mărfuri internațional contra 

cost în numele unui terț în sensul 

capitolului III.; 

Or. en 

Justificare 

Cabotajul, pe o bază temporară și care are legătură în mod clar cu o operațiune autentică de 

transport internațional, poate spori eficiența transporturilor și poate reduce cursele inutile 

fără încărcătură. Actualul regim de cabotaj este utilizat în mod abuziv de societățile care 

efectuează cabotaj sistematic, fapt care trebuie prevenit pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile. Prin urmare, operațiunile de transport internațional care transportă 

doar containere goale sau paleți nu ar trebui autorizate. 

 

Amendamentul  207 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Transportul de containere goale sau de 

paleți neîncărcați este considerat transport 

de mărfuri contra cost în numele unui terț 

ori de câte ori face obiectul unui contract 

de transport.; 

În sensul capitolului III referitor la 

cabotaj, transportul de containere goale sau 

de paleți neîncărcați nu este considerat 

transport de mărfuri contra cost în numele 

unui terț; 

Or. nl 

 

Amendamentul  208 

Karima Delli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 La articolul 1 se adaugă următorul 

alineat: 

 (1a) „Prezentul regulament se aplică, 

de asemenea, transportului rutier de 

mărfuri de sosire sau de plecare 

reprezentând un segment al unei 

operațiuni de transport combinat, 

prevăzute în Directiva 92/106/CEE a 

Consiliului”. 

Or. en 

 

Amendamentul  209 

Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 1 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (1a) La articolul 1, alineatul (2) se 

modifică după cum urmează: 

2. În cazul transporturilor dinspre un 

stat membru către o țară terță și invers, 

prezentul regulament se aplică secțiunii 

deplasării efectuate pe teritoriul oricărui 

stat membru tranzitat. Prezentul 

regulament nu se aplică acelei secțiuni a 

deplasării care se efectuează pe teritoriul 

statului membru de încărcare sau 

descărcare, înainte de încheierea acordului 

necesar între Comunitate și țara terță 

respectivă. 

„2. În cazul transporturilor dinspre un 

stat membru către o țară terță și invers, 

prezentul regulament se aplică secțiunii 

deplasării efectuate pe teritoriul oricărui 

stat membru tranzitat. Această tranzitare 

este reglementată de Directiva privind 

detașarea lucrătorilor. Prezentul 

regulament nu se aplică acelei secțiuni a 

deplasării care se efectuează pe teritoriul 

statului membru de încărcare sau 

descărcare, înainte de încheierea acordului 

necesar între Comunitate și țara terță 

respectivă. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 
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Amendamentul  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 1 – alineatul 5 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) La articolul 1 alineatul (5), litera 

(c) se elimină. 

Or. fr 

Justificare 

Prezentul regulament (CE) nr. 1072/2009 și toate dispozițiile prevăzute de acesta trebuie să 

se aplice, de asemenea, autovehiculelor a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 

tone sau combinațiilor de vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone, 

utilizate pentru activități de transport rutier. 

 

Amendamentul  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 2 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă 

transport național contra cost în numele 

unui terț efectuat temporar într-un stat 

membru gazdă, care implică transportul 

de la preluarea mărfurilor de la unul sau 

de la mai multe puncte de încărcare până 

la livrarea lor la unul sau la mai multe 

puncte de livrare, după cum se specifică 

în scrisoarea de trăsură; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 2–punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă 

transport național contra cost în numele 

unui terț efectuat temporar într-un stat 

membru gazdă, care implică transportul de 

la preluarea mărfurilor de la unul sau de la 

mai multe puncte de încărcare până la 

livrarea lor la unul sau la mai multe puncte 

de livrare, după cum se specifică în 

scrisoarea de trăsură;”. 

6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă 

transport național contra cost în numele 

unui terț efectuat temporar într-un stat 

membru gazdă, care implică transportul de 

la preluarea mărfurilor de la unul sau de la 

mai multe puncte de încărcare până la 

livrarea lor la unul sau la mai multe puncte 

de livrare, după cum se specifică în 

scrisoarea de trăsură, având ca obiectiv 

principal evitarea deplasării camioanelor 

fără a fi încărcate;”. 

Or. fr 

Justificare 

Cabotajul nu ar trebui să devină un mod obișnuit de operare în cadrul transportului rutier. 

Scopul său principal trebuie să fie acela de a evita deplasările camioanelor fără a fi 

încărcate. 

 

Amendamentul  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

1072/2009 

Articolul 2 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă 

transport național contra cost în numele 

unui terț efectuat temporar într-un stat 

membru gazdă, care implică transportul de 

6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă 

transport național contra cost în numele 

unui terț efectuat temporar într-un stat 

membru gazdă, care implică transportul de 
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la preluarea mărfurilor de la unul sau de la 

mai multe puncte de încărcare până la 

livrarea lor la unul sau la mai multe 

puncte de livrare, după cum se specifică 

în scrisoarea de trăsură;; 

la preluarea mărfurilor de la un punct de 

încărcare până la livrarea lor la un punct 

de livrare; 

Or. en 

 

Amendamentul  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 2 – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă 

transport național contra cost în numele 

unui terț efectuat temporar într-un stat 

membru gazdă, care implică transportul de 

la preluarea mărfurilor de la unul sau de la 

mai multe puncte de încărcare până la 

livrarea lor la unul sau la mai multe 

puncte de livrare, după cum se specifică 

în scrisoarea de trăsură; 

6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă 

transport național contra cost în numele 

unui terț efectuat temporar într-un stat 

membru gazdă, care implică transportul de 

la preluarea mărfurilor de la un punct de 

încărcare până la livrarea lor la un punct 

de livrare; 

Or. en 

Justificare 

Deși operațiunile de cabotaj temporare, care au legătură în mod clar cu o operațiune 

autentică de transport internațional către sau dinspre statul membru de stabilire a 

operatorului de transport pot spori eficiența transporturilor și pot reduce cursele inutile fără 

încărcătură, actualul regim de cabotaj este folosit în mod abuziv de către întreprinderile care 

efectuează operațiuni de cabotaj sistematice prin intermediul conducătorilor auto „nomazi”. 

Acest tip de cabotaj sistematic trebuie împiedicat. 

 

Amendamentul  215 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 
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Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 2 – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă 

transport național contra cost în numele 

unui terț efectuat temporar într-un stat 

membru gazdă, care implică transportul de 

la preluarea mărfurilor de la unul sau de la 

mai multe puncte de încărcare până la 

livrarea lor la unul sau la mai multe 

puncte de livrare, după cum se specifică în 

scrisoarea de trăsură;”. 

6. „operațiuni de cabotaj” înseamnă 

transport național contra cost în numele 

unui terț efectuat temporar într-un stat 

membru gazdă, care implică transportul de 

la preluarea mărfurilor de la un punct de 

încărcare până la livrarea lor la un punct 

de livrare, după cum se specifică în 

scrisoarea de trăsură;”. 

Or. fr 

 

Amendamentul  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 3 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (2a) Articolul 3 se înlocuiește cu 

următorul text: 

Principii generale „Principii generale 

Transportul internațional se efectuează în 

baza deținerii unei licențe comunitare, care 

este însoțită, în cazul în care conducătorul 

auto este cetățean al unei țări terțe, de un 

atestat de conducător auto. 

Transportul internațional se efectuează în 

baza deținerii unui tahograf inteligent, 

astfel cum se prevede în capitolul II din 

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului*, și a unei licențe comunitare, 

care este însoțită, în cazul în care 

conducătorul auto este cetățean al unei țări 

terțe, de un atestat de conducător auto. 

 ” 

 __________________ 

 Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 4 februarie 2014 privind tahografele 
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în transportul rutier, de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al 

Consiliului privind aparatura de 

înregistrare în transportul rutier și de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 561/2006 al Parlamentului European 

și al Consiliului privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale 

în domeniul transporturilor rutiere (JO L 

60, 28.2.2014, p. 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Justificare 

Tahograful inteligent va facilita înregistrarea obligatorie și automată a poziției vehiculului la 

începutul și la sfârșitul zilei de lucru și va permite colectarea datelor privind timpul de 

conducere cumulat într-un stat membru dat. Aceasta va da posibilitatea de a verifica 

respectarea normelor privind, printre altele, detașarea lucrătorilor și cabotajul. 

 

Amendamentul  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 3 

 

Textul actual Amendamentul 

 (2a) Articolul 3 se înlocuiește cu 

următorul text: 

Transportul internațional se efectuează în 

baza deținerii unei licențe comunitare, care 

este însoțită, în cazul în care conducătorul 

auto este cetățean al unei țări terțe, de un 

atestat de conducător auto. 

„Transportul internațional se efectuează în 

baza deținerii unei licențe comunitare, a 

unui tahograf inteligent după cum se 

menționează în Regulamentul (UE) nr. 

165/2014, care este însoțită, în cazul în 

care conducătorul auto este cetățean al unei 

țări terțe, de un atestat de conducător auto.” 

  

Or. it 

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:RO:PDF) 

 

Amendamentul  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

1072/2009 

Articolul 3 Principii generale 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (2a) Articolul 3 se modifică după cum 

urmează: 

Transportul internațional se efectuează în 

baza deținerii unei licențe comunitare, care 

este însoțită, în cazul în care conducătorul 

auto este cetățean al unei țări terțe, de un 

atestat de conducător auto. 

„Transportul internațional se efectuează în 

baza deținerii unui tahograf inteligent 

astfel cum este stipulat în capitolul II al 

Regulamentului (UE) nr. 165/2014; a 
unei licențe comunitare, care este însoțită, 

în cazul în care conducătorul auto este 

cetățean al unei țări terțe,  de un atestat de 

conducător auto. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=RO) 

 

Amendamentul  219 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu 

următorul text: 

eliminat 

‘  

(2) Odată livrate mărfurile 

transportate în cursul unui transport 

internațional dintr-un alt stat membru sau 
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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.; 

’  

Or. nl 

 

Amendamentul  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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, până la trei operațiuni de 

cabotaj ca urmare a transportului 

internațional dintr-un alt stat membru sau 

dintr-un stat terț către statul membru 

gazdă. Prima încărcare în cadrul unei 

operațiuni de cabotaj poate începe la ora 

00.00 din ziua următoare ultimei 

descărcări a unui transport internațional 

de sosire. În cursul unei operațiuni de 

cabotaj, ultima descărcare înainte de 
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părăsirea statului membru gazdă are loc 

în termen de șapte zile de la ultima 

descărcare a mărfurilor introduse în statul 

membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație. În termenul menționat la 

primul paragraf, operatorii de transport 

rutier de mărfuri pot efectua în orice stat 

membru unele sau toate operațiunile de 

cabotaj permise în temeiul primului 

paragraf, cu condiția limitării la o singură 

operațiune de cabotaj pe stat membru în 

termen de trei zile de la intrarea fără 

încărcătură pe teritoriul statului membru 

respectiv. Perioada cabotajului se încheie 

la ora 24:00, în a șaptea zi. 

Or. en 

 

Amendamentul  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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 sau în state membre 

învecinate. În cursul unei operațiuni de 

cabotaj, ultima descărcare are loc în termen 

de 24 de ore de la ultima descărcare în 

statul membru gazdă în cadrul operațiunii 

de transport internațional care îl are pe 

acesta ca destinație. 
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 Întreprinderile de transport rutier nu sunt 

autorizate să efectueze operațiuni de 

cabotaj cu același vehicul sau, în cazul 

unei combinații cuplate, cu autovehiculul 

aceluiași vehicul, în statul membru gazdă 

în termen de șapte zile de la încheierea 

perioadei de 24 de ore menționată la 

primul paragraf. 

Or. en 

 

Amendamentul  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

1072/2009 

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 sau în state membre 

învecinate. În cursul unei operațiuni de 

cabotaj, ultima descărcare are loc în termen 

de o zi de la ultima descărcare în statul 

membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație. 

 Întreprinderile de transport rutier nu sunt 

autorizate să efectueze operațiuni de 

cabotaj cu același vehicul sau, în cazul 

unei combinații cuplate, cu autovehiculul 

aceluiași vehicul în același stat membru 

gazdă în termen de șapte zile de la 

încheierea perioadei de o zi menționată la 

alineatul (1). 
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Or. en 

 

Amendamentul  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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) nu 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. 

Or. fr 

 

Amendamentul  224 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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 

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 
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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.; 

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. În cursul unei 

operațiuni de cabotaj, ultima descărcare are 

loc în termen de trei zile de la ultima 

descărcare în statul membru gazdă în 

cadrul acestei operațiuni de transport 

internațional care îl are pe acesta ca 

destinație, sub rezerva unui contract de 

transport; Același vehicul nu este 

autorizat să efectueze operațiuni de 

cabotaj în același stat membru gazdă în 

termen de șapte zile de la încheierea 

operațiunii sale de cabotaj; 

Or. en 

Justificare 

Pentru a contribui la prevenirea cabotajului sistematic, operațiunile de cabotaj ale 

transportatorului ar trebui să fie urmate de o fază de inactivitate înainte de a fi autorizat să 

efectueze o altă operațiune de cabotaj în același stat membru gazdă. 

 

Amendamentul  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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 

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. În cursul unei 

operațiuni de cabotaj, ultima descărcare are 
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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. 

loc în termen de 3 zile de la ultima 

descărcare în statul membru gazdă în 

cadrul operațiunii de transport internațional 

care îl are pe acesta ca destinație. 

 Vehiculele menționate la primul paragraf 

de la prezentul alineat se întorc în statul 

membru de origine cel târziu în termen de 

două săptămâni de la momentul ieșirii din 

statul membru respectiv. 

Or. it 

 

Amendamentul  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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, pentru a se evita 

deplasarea pe ruta de întoarcere fără 

încărcătură. În cursul unei singure 

operațiuni de cabotaj autorizate, ultima 

descărcare are loc în termen de trei zile de 

la ultima descărcare în statul membru 

gazdă în cadrul operațiunii de transport 

internațional care îl are pe acesta ca 

destinație.; 

Or. fr 
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Justificare 

Cabotajul trebuie să fie reglementat și limitat la o operațiune în termen de trei zile, pentru a 

se evita situațiile de concurență neloială între transportatori. Această practică nu trebuie să 

devină un mod obișnuit de operare în domeniul transportului rutier. Acesta trebuie pur și 

simplu să răspundă preocupărilor legate de mediu și de rentabilitatea economică a 

transportului internațional, permițând să se evite deplasările camioanelor fără încărcătură. 

 

Amendamentul  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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 sau în state membre 

învecinate. În cursul unei operațiuni de 

cabotaj, ultima descărcare are loc în termen 

de șase zile de la ultima descărcare în 

statul membru gazdă în cadrul operațiunii 

de transport internațional care îl are pe 

acesta ca destinație. 

Or. en 

 

Amendamentul  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 8 – alineatul 2 
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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 sau în state membre 

învecinate. În cursul unei operațiuni de 

cabotaj, ultima descărcare are loc în termen 

de 7 zile de la ultima descărcare în statul 

membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație.”; 

Or. pl 

Justificare 

Conform prezumțiilor Cărților Albe ale UE, serviciile de cabotaj ar trebui treptat liberalizate. 

Se propune, prin urmare, menținerea perioadei de 7 zile ca intervalul de timp destinat 

efectuării operațiunilor de cabotaj, fără a impune un număr maxim de operațiuni, ceea ce 

este dificil de verificat. 

Amendamentul  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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 

2. Odată livrate mărfurile transportate 

în cursul unui transport internațional către 

sau dinspre statul membru de stabilire al 

operatorului de transport rutier de mărfuri, 

acestuia i se permite să efectueze, cu 

același vehicul sau, în cazul unei 

combinații cuplate, cu autovehiculul 

aceluiași vehicul, operațiuni de cabotaj în 

statul membru gazdă. În cursul unei 
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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.; 

operațiuni de cabotaj, ultima descărcare are 

loc în termen de 48 de ore de la ultima 

descărcare în statul membru gazdă în 

cadrul acestei operațiuni de transport 

internațional care îl are pe acesta ca 

destinație, sub rezerva unui contract de 

transport; 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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 sau în state membre 

învecinate. În cursul unei operațiuni de 

cabotaj, ultima descărcare are loc în termen 

de șapte zile de la ultima descărcare în 

statul membru gazdă în cadrul operațiunii 

de transport internațional care îl are pe 

acesta ca destinație.; 

Or. en 

 

Amendamentul  231 

Georgi Pirinski 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 
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Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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 sau în state membre 

învecinate. În cursul unei operațiuni de 

cabotaj, ultima descărcare are loc în termen 

de șapte zile de la ultima descărcare în 

statul membru gazdă în cadrul operațiunii 

de transport internațional care îl are pe 

acesta ca destinație. 

Or. en 

 

Amendamentul  232 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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 

(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 3 zile de la ultima descărcare în statul 
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membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație.; 

membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație.; 

Or. nl 

 

Amendamentul  233 

Claude Rolin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

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 sau în state membre 

învecinate. În cursul unei operațiuni de 

cabotaj, ultima descărcare are loc în termen 

de o zi de la ultima descărcare în statul 

membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație.; 

Or. fr 

 

Amendamentul  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 2 a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) se adaugă următorul alineat (2a): 

 „(2a) Toate operațiunile de cabotaj ar 

trebui să fie remunerate în conformitate 

cu normele în vigoare în statul în care are 

loc cabotajul sau în cadrul unei detașări. 

Prin urmare, cabotajul în interpretarea sa 

anterioară, derogatorie de la dreptul 

statului membru gazdă, este interzis.” 

Or. fr 

 

Amendamentul  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Efectuarea acestor operațiuni are 

ca scop întoarcerea în statul membru de 

stabilire al întreprinderii. 

Or. es 

Amendamentul  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Serviciile naționale de transport rutier de 

mărfuri efectuate în statul membru gazdă 

de către un operator de transport rutier de 

mărfuri nerezident se consideră conforme 

cu dispozițiile prezentului regulament 

numai dacă operatorul de transport rutier 

de mărfuri poate prezenta dovezi clare 

Serviciile naționale de transport rutier de 

mărfuri efectuate în statul membru gazdă 

de către un operator de transport rutier de 

mărfuri nerezident se consideră conforme 

cu dispozițiile prezentului regulament 

numai dacă operatorul de transport rutier 

de mărfuri poate prezenta dovezi clare 
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privind transportul internațional 

precedent.; 

privind transportul internațional precedent 

și fiecare operațiune consecutivă de 

cabotaj realizată cu o scrisoare de trăsură. 

Scrisoarea de trăsură ar trebui să fie 

disponibilă în vehicul. 

 Fiecare scrisoare de trăsură conține 

plăcuțele cu numerele autovehiculului și 

ale remorcii utilizate. Scrisoarea de 

trăsură poate fi prezentată în format 

electronic utilizându-se un format 

structurat modificabil care poate fi folosit 

direct de computere pentru stocare și 

procesare, cum ar fi scrisoarea de trăsură 

electronică (eCMR). 

 Nu este necesar niciun alt document 

suplimentar pentru a face dovada 

îndeplinirii condițiilor prevăzute la 

prezentul articol. 

 Înregistrările se păstrează pentru cele 28 

de zile anterioare. Înregistrările ar trebui 

păstrate la sediul întreprinderii. În cursul 

unui control în trafic, conducătorul auto 

al întreprinderii are permisiunea de a 

contacta sediul central, managerul de 

transport sau orice altă persoană sau 

entitate care poate furniza scrisorile de 

trăsură ale celor 28 de zile anterioare. 

Or. en 

 

Amendamentul  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Serviciile naționale de transport rutier de 

mărfuri efectuate în statul membru gazdă 

de către un operator de transport rutier de 

mărfuri nerezident se consideră conforme 

cu dispozițiile prezentului regulament 

Serviciile naționale de transport rutier de 

mărfuri efectuate în statul membru gazdă 

de către un operator de transport rutier de 

mărfuri nerezident se consideră conforme 

cu dispozițiile prezentului regulament 
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numai dacă operatorul de transport rutier 

de mărfuri poate prezenta dovezi clare 

privind transportul internațional 

precedent.; 

numai dacă operatorul de transport rutier 

de mărfuri poate prezenta dovezi clare 

privind transportul internațional precedent 

către sau dinspre statul său membru de 

stabilire și dacă valoarea contractului de 

transport pentru transportul internațional 

precedent nu este în mod evident mai 

mică decât valoarea cumulată a 

contractelor de transport pentru 

operațiunile de cabotaj. 

Or. en 

 

Amendamentul  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Serviciile naționale de transport rutier de 

mărfuri efectuate în statul membru gazdă 

de către un operator de transport rutier de 

mărfuri nerezident se consideră conforme 

cu dispozițiile prezentului regulament 

numai dacă operatorul de transport rutier 

de mărfuri poate prezenta dovezi clare 

privind transportul internațional 

precedent.”; 

„Serviciile naționale de transport rutier de 

mărfuri efectuate în statul membru gazdă 

de către un operator de transport rutier de 

mărfuri nerezident se consideră conforme 

cu dispozițiile prezentului regulament.”; 

Or. fr 

 

Amendamentul  239 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 3 



 

AM\1144073RO.docxx 129/153 PE616.759v01-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Serviciile naționale de transport rutier de 

mărfuri efectuate în statul membru gazdă 

de către un operator de transport rutier de 

mărfuri nerezident se consideră conforme 

cu dispozițiile prezentului regulament 

numai dacă operatorul de transport rutier 

de mărfuri poate prezenta dovezi clare 

privind transportul internațional 

precedent.; 

Serviciile naționale de transport rutier de 

mărfuri efectuate în statul membru gazdă 

de către un operator de transport rutier de 

mărfuri nerezident se consideră conforme 

cu dispozițiile prezentului regulament 

numai dacă operatorul de transport rutier 

de mărfuri poate prezenta dovezi clare 

privind transportul internațional real 

precedent. 

Or. nl 

 

Amendamentul  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 - litera ba (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) Se adaugă următorul alineat: 

 „3a. Pentru a demonstra că au fost 

îndeplinite condițiile prevăzute la 

prezentul articol, autoritățile competente 

ale statului membru care găzduiește 

operațiunea de cabotaj verifică: 

 (a) datele tahografului din ziua 

curentă și cele din cele 56 de zile 

anterioare; 

 (b) scrisorile de trăsură electronice 

din ziua curentă și cele din cele 56 de zile 

anterioare; 

 (c) notificările menționate la 

alineatul (1). 

 ” 

Or. en 
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Amendamentul  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ba (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (ba) La articolul 8, alineatul (4) se 

înlocuiește cu următorul text: 

Nu este necesar niciun alt document 

suplimentar pentru a face dovada 

îndeplinirii condițiilor prevăzute la 

prezentul articol. 

„Pentru a face dovada îndeplinirii 

condițiilor prevăzute la prezentul articol, 

autoritățile competente ale statului 

membru care găzduiește operațiunea de 

cabotaj poate solicita documente 

suplimentare pentru a verifica datele 

referitoare la: 

 (a) tahograf; 

 (b) scrisoarea de trăsură electronică. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=ro) 

 

Amendamentul  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 4 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dovezile menționate la alineatul (3) se 

prezintă sau se transmit agentului autorizat 

de control din statul membru gazdă, la 

cerere, în cursul controlului în trafic. 

Acesta poate fi prezentat sau transmis în 

format electronic utilizându-se un format 

Dovezile menționate la alineatul (3) sunt 

păstrate la bordul vehiculului și se 

prezintă sau se transmit agentului autorizat 

de control din statul membru gazdă, la 

cerere, în cursul controlului în trafic. 

Acesta poate fi prezentat sau transmis în 
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structurat modificabil care poate fi folosit 

direct de computere pentru stocare și 

procesare, cum ar fi scrisoarea de trăsură 

electronică.* În cursul controlului în trafic, 

conducătorul auto are permisiunea de a 

contacta sediul central, managerul de 

transport sau orice altă persoană sau 

entitate care poate furniza dovezile 

menționate la alineatul (3). 

format electronic utilizându-se un format 

structurat modificabil care poate fi folosit 

direct de computere pentru stocare și 

procesare, cum ar fi scrisoarea de trăsură 

electronică (e-CMR).* În cursul controlului 

în trafic, conducătorul auto are permisiunea 

de a contacta sediul central, managerul de 

transport sau orice altă persoană sau 

entitate care poate furniza dovezile 

suplimentare menționate la alineatul (3). 

Or. en 

 

Amendamentul  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 4 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dovezile menționate la alineatul (3) se 

prezintă sau se transmit agentului autorizat 

de control din statul membru gazdă, la 

cerere, în cursul controlului în trafic. 

Acesta poate fi prezentat sau transmis în 

format electronic utilizându-se un format 

structurat modificabil care poate fi folosit 

direct de computere pentru stocare și 

procesare, cum ar fi scrisoarea de trăsură 

electronică.* În cursul controlului în trafic, 

conducătorul auto are permisiunea de a 

contacta sediul central, managerul de 

transport sau orice altă persoană sau 

entitate care poate furniza dovezile 

menționate la alineatul (3). 

Dovezile menționate la alineatul (3) sunt 

păstrate la bordul vehiculului și se 

prezintă sau se transmit agentului autorizat 

de control din statul membru gazdă, la 

cerere, în cursul controlului în trafic. 

Acesta poate fi prezentat sau transmis în 

format electronic utilizându-se un format 

structurat modificabil care poate fi folosit 

direct de computere pentru stocare și 

procesare, cum ar fi scrisoarea de trăsură 

electronică.* În cursul controlului în trafic, 

conducătorul auto are permisiunea de a 

contacta sediul central, managerul de 

transport sau orice altă persoană sau 

entitate care poate furniza dovezile 

menționate la alineatul (3). 

Or. en 

 

Amendamentul  244 

Claude Rolin 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 4 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dovezile menționate la alineatul (3) se 

prezintă sau se transmit agentului autorizat 

de control din statul membru gazdă, la 

cerere, în cursul controlului în trafic. Ele 

pot fi prezentate sau transmise electronic, 

utilizându-se un format structurat 

modificabil care poate fi folosit direct de 

computere pentru stocare sau procesare, 

cum ar fi e-CMR*. În cursul controlului în 

trafic, conducătorul auto are permisiunea 

de a contacta sediul central, managerul de 

transport sau orice altă persoană sau 

entitate care poate furniza dovezile 

menționate la alineatul (3). 

Dovezile menționate la alineatul (3) se 

prezintă agentului autorizat de control din 

statul membru gazdă, la cerere, în cursul 

controlului în trafic. Ele pot fi prezentate 

sau transmise electronic, utilizându-se un 

format structurat modificabil care poate fi 

folosit direct de computere pentru stocare 

sau procesare, cum ar fi e-CMR*. În cursul 

controlului în trafic, conducătorul auto are 

permisiunea de a contacta sediul central, 

managerul de transport sau orice altă 

persoană sau entitate care poate furniza 

dovezile menționate la alineatul (3). 

Or. fr 

 

Amendamentul  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

_________________ eliminat 

Or. en 

Justificare 

Caduc. 

 

Amendamentul  246 

Karima Delli, Terry Reintke 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ca (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) Se introduce următorul alineat: 

 „4b. Pentru a monitoriza în mod 

eficace respectarea prezentului 

regulament, întreprinderile de transport 

rutier notifică în scris, prin intermediul 

unei declarații, autoritățile competente 

naționale ale statului membru care 

găzduiește activitatea de cabotaj, cel 

târziu la data începerii operațiunii de 

cabotaj, în limba oficială/în una dintre 

limbile oficiale a(le) statului membru 

gazdă sau în altă(e) limbă (limbi) 

acceptată(e) de statul membru gazdă, 

informațiile relevante necesare care să 

permită un control eficient al 

operațiunilor de cabotaj, inclusiv cel puțin 

următoarele: 

 (a) identitatea expeditorului; 

 (b) durata estimată a operațiunii de 

cabotaj; 

 (c) următoarele date referitoare la 

fiecare conducător auto: numele, statul 

membru de reședință, statul membru în 

care a fost înregistrat contractul de 

muncă, statul membru în care se 

efectuează contribuțiile la asigurările 

sociale și numărul de asigurare socială 

sau numărul național de asigurare; 

Or. en 

 

Amendamentul  247 

Georges Bach 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 
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Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (5a) Articolul 9 se modifică după cum 

urmează: 

Articolul 9 „Articolul 9 

Norme aplicabile operațiunilor de cabotaj Norme aplicabile operațiunilor de cabotaj 

1. Sub rezerva unor dispoziții contrare 

în legislația comunitară, efectuarea 

operațiunilor de cabotaj se desfășoară în 

conformitate cu actele cu putere de lege și 

actele administrative în vigoare în statul 

membru gazdă, în ceea ce privește: 

1. Sub rezerva unor dispoziții contrare 

în legislația comunitară, efectuarea 

operațiunilor de cabotaj se desfășoară în 

conformitate cu actele cu putere de lege și 

actele administrative în vigoare în statul 

membru gazdă, în ceea ce privește: 

(a) condițiile care guvernează 

contractul de transport; 

(a) condițiile care guvernează 

contractul de transport; 

(b) masa și dimensiunile vehiculelor de 

transport rutier; 

(b) masa și dimensiunile vehiculelor de 

transport rutier; 

(c) cerințele privind transportul 

anumitor categorii de mărfuri, în special 

mărfuri periculoase, produse alimentare 

perisabile, animale vii; 

(c) cerințele privind transportul 

anumitor categorii de mărfuri, în special 

mărfuri periculoase, produse alimentare 

perisabile, animale vii; 

(d) perioadele de conducere și de 

odihnă; 

(d) perioadele de conducere și de 

odihnă; 

(e) taxa pe valoarea adăugată (TVA) pe 

serviciile de transport. 

(e) taxa pe valoarea adăugată (TVA) pe 

serviciile de transport; 

După caz, masa și dimensiunile menționate 

la primul paragraf litera (b) pot să le 

depășească pe cele aplicabile în statul 

membru de stabilire al operatorului de 

transport rutier de mărfuri, dar, în niciun 

caz, acestea nu pot să depășească limitele 

stabilite de statul membru gazdă pentru 

traficul național sau caracteristicile tehnice 

menționate în dovezile prevăzute la 

articolul 6 alineatul(1) din Directiva 

96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de 

stabilire, pentru anumite vehicule rutiere 

care circulă în interiorul Comunității, a 

dimensiunilor maxime autorizate în traficul 

național și internațional și a greutății 

maxime autorizate în traficul internațional 

[14]. 

(ea) salariul minim și concediul anual 

plătit, astfel cum se menționează la 

literele (b) și (c) de la articolul 3 alineatul 

(1) primul paragraf din Directiva 

96/71/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului; 
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Actele cu putere de lege și actele 

administrative menționate la alineatul (1) 

se aplică operatorilor de transport rutier de 

mărfuri nerezidenți în aceleași condiții cu 

cele impuse operatorilor de transport rutier 

de mărfuri stabiliți în statul membru gazdă, 

astfel încât să se prevină orice discriminare 

pe motive de naționalitate sau loc de 

stabilire. 

După caz, masa și dimensiunile menționate 

la primul paragraf litera (b) pot să le 

depășească pe cele aplicabile în statul 

membru de stabilire al operatorului de 

transport rutier de mărfuri, dar, în niciun 

caz, acestea nu pot să depășească limitele 

stabilite de statul membru gazdă pentru 

traficul național sau caracteristicile tehnice 

menționate în dovezile prevăzute la 

articolul 6 alineatul(1) din Directiva 

96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de 

stabilire, pentru anumite vehicule rutiere 

care circulă în interiorul Comunității, a 

dimensiunilor maxime autorizate în traficul 

național și internațional și a greutății 

maxime autorizate în traficul internațional 

[14]. 

 Actele cu putere de lege și actele 

administrative menționate la alineatul (1) 

se aplică operatorilor de transport rutier 

de mărfuri nerezidenți în aceleași condiții 

cu cele impuse operatorilor de transport 

rutier de mărfuri stabiliți în statul 

membru gazdă, astfel încât să se prevină 

orice discriminare pe motive de 

naționalitate sau loc de stabilire. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.ENG&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Justificare 

Pentru a clarifica faptul că condițiile privind detașarea lucrătorilor (salariul minim și 

concediul anual plătit) se aplică integral și în mod direct oricărei operațiuni de cabotaj 

începând cu data de la care întreaga operațiune de transport are loc într-un stat membru 

gazdă. 

 

Amendamentul  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 
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Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Se adaugă următorul articol 8a: 

 „ 

 Notificarea electronică 

 Întreprinderile de transport rutier se 

asigură, printr-o notificare electronică 

sau în scris, înainte de fiecare operațiune 

de cabotaj, că autoritățile competente din 

toate statele membre sunt informate în 

mod corespunzător cu privire la 

operațiunea de cabotaj și dețin 

informațiile relevante necesare pentru a 

permite un control eficient al 

operațiunilor de cabotaj, cel mai târziu la 

data începerii. Această notificare este 

efectuată în una dintre limbile oficiale ale 

statului membru gazdă sau într-o altă 

limbă acceptabilă și include următoarele 

informații: 

 (i) numele expeditorului; 

 (ii) durata estimată a operațiunii; 

 (iii) numele conducătorului auto, țara 

sa de reședință, statul în care sunt 

efectuate contribuțiile sociale și numărul 

de asigurare socială; 

 „ 

Or. en 

 

Amendamentul  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera f (nouă) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (5a) La articolul 9 alineatul (1) se 
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adaugă litera (f): 

. „(f) aplicarea normelor Directivei 

Parlamentului European și a Consiliului 

de modificare a Directivei 2006/22/CE în 

ceea ce privește cerințele de control și de 

stabilire a unor norme specifice cu privire 

la Directiva 96/71/CE și la Directiva 

2014/67/UE privind detașarea 

conducătorilor auto în sectorul 

transportului rutier; 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Justificare 

Orice cerință pentru sector ar trebui să rezulte exclusiv din lex specialis. 

 

Amendamentul  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) La articolul 9 alineatul (1), se 

adaugă următoarea literă: 

 „(ea) salariul minim și concediul anual 

plătit, astfel cum se menționează la 

articolul 3, alineatul (1) literele (b) și (c) 

din Directiva 96/71/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului.” 

Or. it 

 

Amendamentul  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

1072/2009 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (5a) Articolul 9 se modifică după cum 

urmează: 

1. Sub rezerva unor dispoziții contrare 

în legislația comunitară, efectuarea 

operațiunilor de cabotaj se desfășoară în 

conformitate cu actele cu putere de lege și 

actele administrative în vigoare în statul 

membru gazdă, în ceea ce privește: (a) 

condițiile care guvernează contractul de 

transport; (masa și dimensiunile 

vehiculelor de transport rutier; (b) masa și 

dimensiunile vehiculelor de transport 

rutier; (c) cerințele privind transportul 

anumitor categorii de mărfuri, în special 

mărfuri periculoase, produse alimentare 

perisabile, animale vii; (d) perioadele de 

conducere și de odihnă; (e) taxa pe 

valoarea adăugată (TVA) pe serviciile de 

transport; 

„1. Sub rezerva unor dispoziții contrare 

în legislația comunitară, efectuarea 

operațiunilor de cabotaj se desfășoară în 

conformitate cu actele cu putere de lege și 

actele administrative în vigoare în statul 

membru gazdă, în ceea ce privește: (a) 

condițiile care guvernează contractul de 

transport; (masa și dimensiunile 

vehiculelor de transport rutier; (b) masa și 

dimensiunile vehiculelor de transport 

rutier; (c) cerințele privind transportul 

anumitor categorii de mărfuri, în special 

mărfuri periculoase, produse alimentare 

perisabile, animale vii; (d) perioadele de 

conducere și de odihnă; (e) taxa pe 

valoarea adăugată (TVA) pe serviciile de 

transport; (f) condițiile pentru detașarea 

lucrătorilor. 

 ” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=RO) 

 

Amendamentul  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 –paragraful 1 – punctul 5 b (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) La articolul 9 alineatul (1), se 
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adaugă următoarea literă: 

 (ea) salariul minim și concediul anual 

plătit, astfel cum se menționează la 

articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (c) 

primul paragraf din Directiva 96/71/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului*. 

 __________________ 

 *Directiva 96/71/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 16 

decembrie 1996 privind detașarea 

lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

(JO L 18, 21.1.1997, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Se introduce următorul articol 

10a: 

eliminat 

„  

Articolul 10a  

Controale  

1. Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic 

să fie controlate cel puțin 2 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 3 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată 

de totalul activităților de cabotaj dintr-un 

stat membru exprimate în tone-kilometri 

în anul t-2, conform datelor raportate de 
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Eurostat. 

2. Statele membre vizează acele 

întreprinderi care sunt clasificate ca 

prezentând riscuri mai mari de a încălca 

dispozițiile aplicabile lor, prevăzute în 

prezentul capitol. În acest scop, în cadrul 

sistemului de clasificare a riscurilor 

instituit în temeiul articolului 9 din 

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului*** și extins în 

conformitate cu articolul 12 din 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului****, statele membre tratează 

riscul de producere a unor astfel de 

încălcări ca pe un risc de sine stătător. 

 

3. Statele membre întreprind, cel 

puțin de trei ori pe an, controale 

concertate în trafic asupra operațiunilor 

de cabotaj. Aceste controale se efectuează 

în același timp de către autoritățile 

naționale responsabile cu aplicarea 

normelor în domeniul transportului rutier 

a două sau a mai multor state membre, 

fiecare acționând pe propriul teritoriu. 

Punctele de contact naționale desemnate 

în conformitate cu articolul 18 

alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 1071/2009 al Parlamentului European 

și al Consiliului**** fac schimb de 

informații privind numărul și tipul 

încălcărilor depistate după ce au avut loc 

controalele concertate în trafic. 

 

______________________  

*** Directiva 2006/22/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 15 martie 2006 privind condițiile 

minime pentru punerea în aplicare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și 

(CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind 

legislația socială referitoare la activitățile 

de transport rutier (JO L 102, 11.4.2006, 

p. 35). 

 

**** Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 

norme comune privind condițiile care 
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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).; 

”  

Or. en 

 

Amendamentul  254 

Siôn Simon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Se introduce următorul articol 

10a: 

 Pentru a asigura respectarea în 

continuare a obligațiilor prevăzute în 

prezentul capitol, statele membre se 

asigură că pe teritoriul lor este aplicată o 

strategie națională coerentă de asigurare 

a respectării. Această strategie se axează 

pe întreprinderile cu un grad de risc 

ridicat, menționate la articolul 9 din 

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului*, și sunt 

utilizate informațiile și datele înregistrate, 

prelucrate sau stocate pe o perioadă de 56 

de zile de tahografele inteligente. 

Tahografele inteligente sunt introduse în 

mod obligatoriu pe toate vehiculele 

implicate în transportul internațional și 

cabotaj până cel târziu la data de 

2 ianuarie 2020. 

 __________________ 

 * Directiva 2006/22/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 martie 

2006 privind condițiile minime pentru 

punerea în aplicare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 

ale Consiliului privind legislația socială 
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referitoare la activitățile de transport 

rutier și de abrogare a Directivei 

88/599/CEE a Consiliului.  

Or. en 

 

Amendamentul  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic 

să fie controlate cel puțin 2 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 3 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată 

de totalul activităților de cabotaj dintr-un 

stat membru exprimate în tone-kilometri 

în anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  256 

Helga Stevens 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10 a – alineatul ) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

(1) Fiecare stat membru garantează o 

politică de implementare riguroasă și 

eficientă pe teritoriul său. În plus, fiecare 
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fie controlate cel puțin 2 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 3 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 

totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

stat organizează controale astfel încât, 

începând cu 1 ianuarie 2020, în fiecare an 

calendaristic să fie controlate cel puțin 2 % 

din totalul operațiunilor de cabotaj 

efectuate pe teritoriul lor. Statele membre 

măresc procentajul la cel puțin 3 % 

începând cu 1 ianuarie 2022. Baza de 

calcul pentru stabilirea procentajului este 

reprezentată de totalul activităților de 

cabotaj dintr-un stat membru exprimate în 

tone-kilometri în anul t-2, conform datelor 

raportate de Eurostat. 

Or. nl 

 

Amendamentul  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

fie controlate cel puțin 2 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 3 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 

totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

(1) Este interzisă efectuarea 

operațiunilor de cabotaj de către un 

operator de transport înmatriculat în 

străinătate. Fiecare stat membru 

organizează controale astfel încât, începând 

cu 1 ianuarie 2020, în fiecare an 

calendaristic să fie controlate cel puțin 4 % 

din totalul operațiunilor de cabotaj 

efectuate pe teritoriul lor. Statele membre 

măresc procentajul la cel puțin 6 % 

începând cu 1 ianuarie 2022. Baza de 

calcul pentru stabilirea procentajului este 

reprezentată de totalul activităților de 

cabotaj dintr-un stat membru exprimate în 

tone-kilometri în anul t-2, conform datelor 

raportate de Eurostat. 

Or. fr 
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Amendamentul  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

fie controlate cel puțin 2 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 3 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 

totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

1. Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

fie controlate cel puțin 8 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 10 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 

totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

Or. en 

 

Amendamentul  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

fie controlate cel puțin 2 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 3 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 

1. Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

fie controlate cel puțin 6 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 8 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 
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totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

Or. en 

 

Amendamentul  260 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

fie controlate cel puțin 2 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 3 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 

totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

(1) Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

fie controlate cel puțin 4 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 6 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 

totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

Or. nl 

 

Amendamentul  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 

1. Fiecare stat membru organizează 

controale astfel încât, începând cu 1 
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ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

fie controlate cel puțin 2 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 3 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 

totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

ianuarie 2020, în fiecare an calendaristic să 

fie controlate cel puțin 5 % din totalul 

operațiunilor de cabotaj efectuate pe 

teritoriul lor. Statele membre măresc 

procentajul la cel puțin 10 % începând cu 1 

ianuarie 2022. Baza de calcul pentru 

stabilirea procentajului este reprezentată de 

totalul activităților de cabotaj dintr-un stat 

membru exprimate în tone-kilometri în 

anul t-2, conform datelor raportate de 

Eurostat. 

Or. it 

 

Amendamentul  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10 a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre întreprind, cel puțin 

de trei ori pe an, controale concertate în 

trafic asupra operațiunilor de cabotaj. 

Aceste controale se efectuează în același 

timp de către autoritățile naționale 

responsabile cu aplicarea normelor în 

domeniul transportului rutier a două sau a 

mai multor state membre, fiecare acționând 

pe propriul teritoriu. Punctele de contact 

naționale desemnate în conformitate cu 

articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului**** fac schimb 

de informații privind numărul și tipul 

încălcărilor depistate după ce au avut loc 

controalele concertate în trafic. 

3. Statele membre întreprind, cel puțin 

de șase ori pe an, controale concertate în 

trafic asupra operațiunilor de cabotaj, care 

pot fi efectuate împreună cu verificările 

efectuate în conformitate cu Directiva 

2006/22/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului. Aceste controale se 

efectuează în același timp de către 

autoritățile naționale responsabile cu 

aplicarea normelor în domeniul 

transportului rutier a două sau a mai multor 

state membre, fiecare acționând pe propriul 

teritoriu. Punctele de contact naționale 

desemnate în conformitate cu articolul 18 

alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 1071/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului**** fac schimb de informații 

privind numărul și tipul încălcărilor 

depistate după ce au avut loc controalele 

concertate în trafic. 

Or. en 
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Amendamentul  263 

Jeroen Lenaers 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre întreprind, cel puțin 

de trei ori pe an, controale concertate în 

trafic asupra operațiunilor de cabotaj. 

Aceste controale se efectuează în același 

timp de către autoritățile naționale 

responsabile cu aplicarea normelor în 

domeniul transportului rutier a două sau a 

mai multor state membre, fiecare acționând 

pe propriul teritoriu. Punctele de contact 

naționale desemnate în conformitate cu 

articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului**** fac schimb 

de informații privind numărul și tipul 

încălcărilor depistate după ce au avut loc 

controalele concertate în trafic. 

(3) Statele membre întreprind, cel puțin 

de șase ori pe an, controale concertate în 

trafic asupra operațiunilor de cabotaj, care 

pot coincide cu controalele efectuate în 

conformitate cu articolul 5 din 

Directiva 2006/22/CE. Aceste controale se 

efectuează în același timp de către 

autoritățile naționale responsabile cu 

aplicarea normelor în domeniul 

transportului rutier a două sau a mai multor 

state membre, fiecare acționând pe propriul 

teritoriu. Punctele de contact naționale 

desemnate în conformitate cu articolul 18 

alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 1071/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului**** fac schimb de informații 

privind numărul și tipul încălcărilor 

depistate după ce au avut loc controalele 

concertate în trafic. 

Or. nl 

Amendamentul  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 10 a – alineatul (3) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre întreprind, cel puțin 

de trei ori pe an, controale concertate în 

trafic asupra operațiunilor de cabotaj. 

Aceste controale se efectuează în același 

timp de către autoritățile naționale 

(3) Statele membre întreprind, cel puțin 

de șase ori pe an, controale concertate în 

trafic asupra operațiunilor de cabotaj, care 

pot coincide cu controalele efectuate în 

conformitate cu articolul 5 din Directiva 
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responsabile cu aplicarea normelor în 

domeniul transportului rutier a două sau a 

mai multor state membre, fiecare acționând 

pe propriul teritoriu. Punctele de contact 

naționale desemnate în conformitate cu 

articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul 

(CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului**** fac schimb 

de informații privind numărul și tipul 

încălcărilor depistate după ce au avut loc 

controalele concertate în trafic. 

2006/22/CE. Aceste controale se 

efectuează în același timp de către 

autoritățile naționale responsabile cu 

aplicarea normelor în domeniul 

transportului rutier a două sau a mai multor 

state membre, fiecare acționând pe propriul 

teritoriu. Punctele de contact naționale 

desemnate în conformitate cu articolul 18 

alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 1071/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului**** fac schimb de informații 

privind numărul și tipul încălcărilor 

depistate după ce au avut loc controalele 

concertate în trafic. 

Or. fr 

Amendamentul  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 10 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Statele membre efectuează cel 

puțin o dată pe an controale contabile 

concertate asupra societăților de transport 

care au filiale în alte state membre, 

pentru a identifica și penaliza transferul 

disproporționat al profitului sau practicile 

de subfacturare. 

Or. en 

 

Amendamentul  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 14 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 14 a eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Răspunderea eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre prevăd sancțiuni 

împotriva expeditorilor, agenților de 

expediție, contractanților și 

subcontractanților pentru nerespectarea 

dispozițiilor de la capitolele II și III în 

cazul în care aceștia contractează în 

cunoștință de cauză servicii de transport 

care implică încălcări ale prezentului 

regulament. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 14 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre prevăd sancțiuni împotriva 

expeditorilor, agenților de expediție, 

contractanților și subcontractanților pentru 

nerespectarea dispozițiilor de la capitolele 

II și III în cazul în care aceștia contractează 

în cunoștință de cauză servicii de transport 

care implică încălcări ale prezentului 

regulament. 

Statele membre prevăd sancțiuni eficiente 

și disuasive împotriva expeditorilor, 

agenților de expediție, contractanților și 

subcontractanților pentru nerespectarea 

dispozițiilor de la capitolele II și III în 

cazul în care aceștia contractează servicii 

de transport care implică încălcări ale 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 14 a – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre prevăd sancțiuni împotriva 

expeditorilor, agenților de expediție, 

contractanților și subcontractanților pentru 

nerespectarea dispozițiilor de la capitolele 

II și III în cazul în care aceștia contractează 

în cunoștință de cauză servicii de transport 

care implică încălcări ale prezentului 

regulament. 

Statele membre prevăd sancțiuni eficiente, 

proporționale și disuasive împotriva 

expeditorilor, agenților de expediție, 

contractanților și subcontractanților pentru 

nerespectarea dispozițiilor de la capitolele 

II și III în cazul în care aceștia contractează 

servicii de transport care implică încălcări 

ale prezentului regulament. 

Or. it 

Amendamentul  271 

Georgi Pirinski 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 17 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Până la sfârșitul anului 2022, 

Comisia redactează un raport privind 

situația pieței Uniunii a transporturilor 

rutiere. Raportul conține o analiză a 

situației pieței, inclusiv o evaluare a 

eficacității controalelor, și a evoluției 

condițiilor de angajare ale profesiei, 

precum și o evaluare care stabilește dacă 

armonizarea normelor din domeniile 

privind, printre altele, asigurarea 

respectării reglementărilor în vigoare, 

tarifele de utilizare a infrastructurii 

rutiere, precum și legislația în materie de 

siguranță și în materie socială, a 

progresat într-o asemenea măsură, încât 

s-ar putea prevedea o deschidere mai 

mare a piețelor naționale ale 

transportului rutier, inclusiv a 

cabotajului.  

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 17 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Până la cel târziu 31 ianuarie a 

fiecărui an, statele membre informează 

Comisia cu privire la numărul de societăți 

de transport care au filiale în alte state 

membre, numărul de societăți de 

transport care au fost verificate pentru 

încălcări privind subfacturarea și/sau 

transferul disproporționat al profitului. 



 

PE616.759v01-00 152/153 AM\1144073RO.docxx 

RO 

Or. en 

Amendamentul  273 

Michael Detjen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 2 - paragraful 1 - punctul 5 - litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul actual Amendamentul 

2. 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, până la 

trei operațiuni de cabotaj consecutive unui 

transport internațional dintr-un alt stat 

membru sau dintr-o țară terță în statul 

membru gazdă, odată ce au fost livrate 

mărfurile transportate în cursul 

transportului internațional care îl are pe 

acesta ca destinație. În cursul unei 

operațiuni de cabotaj, ultima descărcare 

înainte de părăsirea statului membru gazdă 

are loc în termen de șapte zile de la ultima 

descărcare a mărfurilor introduse în statul 

membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație. În termenul menționat la 

primul paragraf, operatorii de transport 

rutier de mărfuri pot efectua în orice stat 
membru unele sau toate operațiunile de 

cabotaj permise în temeiul primului 

paragraf, cu condiția limitării la o singură 
operațiune de cabotaj pe stat membru în 

termen de trei zile de la intrarea fără 

încărcătură pe teritoriul statului membru 

respectiv. 

‘‘2. 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, o 

operațiune de cabotaj consecutivă unui 

transport internațional dintr-un alt stat 

membru sau dintr-o țară terță în statul 

membru gazdă, odată ce au fost livrate 

mărfurile transportate în cursul 

transportului internațional care îl are pe 

acesta ca destinație. În cursul unei 

operațiuni de cabotaj, descărcarea înainte 

de părăsirea statului membru gazdă are loc 

în termen de șapte zile de la ultima 

descărcare a mărfurilor introduse în statul 

membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație. În decurs de șapte zile de la 

operațiunea respectivă de cabotaj, în 

statul membru gazdă în cauză nu mai sunt 

permise alte operațiuni de cabotaj. Prin 

derogare, o operațiune de cabotaj este 

întotdeauna permisă atunci când locația 

geografică a descărcării unei operațiuni 

de cabotaj se află mai aproape de locația 

întreprinderii decât locul de încărcare al 

acestei operațiuni de cabotaj, iar primul 

loc de încărcare se află într-un perimetru 

de 200 km față de locul de descărcare a 

ultimei operațiuni transfrontaliere. 

 ” 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=RO) 
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