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27.6.2018 A8-0204/77 

Amendamentul  77 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Marek Jurek, Evžen Tošenovský, Valdemar 

Tomaševski, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Richard Sulík 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 26 – alineatul 3 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) numărul de vehicule a căror masă 

maximă autorizată nu depășește 3,5 tone 

înmatriculate într-un stat membru în fiecare 

an calendaristic; 

(b) numărul de autovehicule implicate 

în transportul internațional, a căror masă 

maximă autorizată, inclusiv cea a 

remorcilor, este cuprinsă între 2,8 și 
3,5 tone, înmatriculate într-un stat membru 

în fiecare an calendaristic; 

Or. en 

(Articolul 26 – alineatul 3 – litera b) 
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27.6.2018 A8-0204/78 

Amendamentul  78 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek Jurek, Valdemar 

Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Zdzisław 

Krasnodębski 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 26 – alineatul 3 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) numărul total de vehicule a căror 

masă maximă autorizată nu depășește 3,5 

tone înmatriculate în statul membru 

începând cu data de 31 decembrie a 

fiecărui an; 

(c) numărul total de autovehicule 

implicate în transportul internațional, a 

căror masă maximă autorizată, inclusiv cea 

a remorcilor, este cuprinsă între 2,8 și 
3,5 tone, înmatriculate în statul membru 

începând cu data de 31 decembrie a 

fiecărui an 

Or. en 

(Articolul 26 – alineatul 3 – litera c) 
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27.6.2018 A8-0204/79 

Amendamentul  79 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Stanisław 

Ożóg, Sławomir Kłosowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, 

Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Marek Jurek, Czesław Hoc 

în numele Grupului ECR 

Edward Czesak 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 26 – alineatul 3 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) cota estimată a autovehiculelor a 

căror masă maximă autorizată nu 

depășește 3,5 tone sau a combinațiilor de 

vehicule a căror masă maximă autorizată 

nu depășește 3,5 tone în activitatea 

generală de transport rutier a tuturor 

autovehiculelor înmatriculate în statul 

membru, defalcată pe operațiuni naționale, 

internaționale și operațiuni de cabotaj. 

(d) cota estimată a autovehiculelor a 

căror masă maximă autorizată, inclusiv cea 

a remorcilor, este cuprinsă între 2,8 și 
3,5 tone, precum și a autovehiculelor a 

căror masă maximă autorizată este mai 

mică de 2,8 tone, în activitatea generală de 

transport rutier a tuturor autovehiculelor 

înmatriculate în statul membru, defalcată 

pe operațiuni naționale, internaționale și 

operațiuni de cabotaj. 

Or. en 

(Articolul 26 – alineatul 3 – litera d) 
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27.6.2018 A8-0204/80 

Amendamentul  80 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Sławomir Kłosowski, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek Jurek, Richard Sulík, 

Mirosław Piotrowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni 

Legutko 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 26 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pe baza informațiilor obținute de 

Comisie în temeiul alineatului (3), precum 

și a altor elemente, până cel târziu la 31 

decembrie 2024 Comisia prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la evoluția numărului total de 

autovehicule a căror masă maximă 

autorizată nu depășește 3,5 tone sau de 

combinații de vehicule a căror masă 

maximă autorizată nu depășește 3,5 tone 

implicate în operațiuni de transport rutier 

naționale și internaționale. Pe baza 

acestui raport, Comisia reevaluează dacă 

este necesar să propună măsuri 

suplimentare. 

4. Pe baza informațiilor obținute de 

Comisie în temeiul alineatului (3), precum 

și a altor elemente, până cel târziu la 31 

decembrie 2024 Comisia prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la evoluția numărului total de 

autovehicule implicate în operațiuni de 

transport rutier internaționale, a căror 

masă maximă autorizată, inclusiv cea a 

remorcilor, este cuprinsă între 2,8 și 

3,5 tone. Pe baza acestui raport, Comisia 

reevaluează dacă este necesar să propună 

măsuri suplimentare. 

Or. en 

(Articolul 26 – alineatul 4) 
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27.6.2018 A8-0204/81 

Amendamentul  81 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward 

Czesak, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek 

Jurek, Mirosław Piotrowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 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 10 zile de la ultima descărcare în statul 

membru gazdă în cadrul operațiunii de 

transport internațional care îl are pe acesta 

ca destinație.; 

Or. en 

(Articolul 8 – alineatul 2) 

 


