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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier 
încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de 
transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de 
frontieră dintre cele două țări
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0221),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 2 alineatul (1) și articolul 91 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C9-0001/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 septembrie 
20191,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A9-0000/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 JO C , , p…. (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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Decizia a fost propusă pentru a răspunde solicitării Germaniei de a fi împuternicită, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din TFUE, să își modifice acordul bilateral privind 
transportul rutier cu Elveția din 1953 în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul 
furnizării serviciilor de transport de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră 
dintre cele două țări. În cadrul reuniunii din iunie 2018 a Comitetului UE‑Elveția pentru 
transporturi terestre, Elveția a informat Comisia că este, de asemenea, interesată de încheierea 
unui astfel de acord. 

Operațiunile de cabotaj propuse pe teritoriul Uniunii de către transportatori din țări terțe, care 
nu dețin o licență comunitară, au un impact asupra funcționării pieței interne a serviciilor de 
transport cu autocarul și autobuzul stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. De 
asemenea, ele afectează și Acordul privind transportul terestru dintre UE și Elveția, care nu 
autorizează operațiunile de cabotaj, decât în cazul unor drepturi preexistente din acorduri 
bilaterale între statele membre și Elveția în momentul încheierii respectivului acord (însă 
niciun acord nu prevedea drepturi de cabotaj). În prezent, numai Franța are un astfel de acord 
cu Elveția care autorizează cabotajul (acord bilateral modificat în 2007).

Angajamentele vizate de Germania intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii. Cu toate 
acestea, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din TFUE, Uniunea poate împuternici 
statele membre să acționeze în domenii în care are competență exclusivă. Legiuitorul Uniunii 
trebuie să confere o astfel de împuternicire în conformitate cu procedura legislativă 
menționată la articolul 91 din TFUE. 

Raportorul observă că, în temeiul propunerii Comisiei, autorizarea este condiționată de 
nediscriminarea între transportatorii stabiliți în Uniune și de nedenaturarea concurenței. 
Există, de asemenea, o sferă geografică de aplicare limitată în mod clar a operațiunilor de 
cabotaj, deoarece acestea ar fi permise numai în regiunile de frontieră ale Germaniei 
specificate în textul deciziei propuse – districtele administrative Freiburg și Tübingen în 
Baden-Württenberg și districtul administrativ Schwaben în Bavaria – în cursul furnizării de 
servicii de transport cu autocarul și cu autobuzul între Germania și Elveția.

Raportorul propune sprijinirea propunerii Comisiei, deoarece aceasta ar îmbunătăți legăturile 
transfrontaliere de transport public între cele două țări, ar face ca deplasările cu autobuzul și 
autocarul să fie mai accesibile și mai atractive și ar oferi mai multe posibilități de alegere 
pentru persoanele care locuiesc și lucrează de ambele părți ale frontierei.


