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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 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, pe drumul de întoarcere către 

statul membru de stabilire a operatorului 

de transport rutier de mărfuri. 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, sub rezerva contractului de 

transport aplicabil; 

 În perioada menționată la primul 

paragraf, operatorii de transport rutier de 

mărfuri pot efectua operațiuni de cabotaj 

într-un stat membru cu condiția ca 

șederea lor în respectivul stat membru să 

nu depășească 48 de ore de la intrarea lor 

pe teritoriul statului membru în cauză. 

 2a. După expirarea perioadei de 5 zile 

menționate la primul paragraf de la 
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alineatul (2), un operator de transport 

rutier de mărfuri nu este autorizat să 

efectueze, cu același vehicul sau, în cazul 

unei combinații cuplate, cu autovehiculul 

respectivei combinații, operațiuni de 

cabotaj în aceleași state membre gazdă în 

termen de 72 de ore de la întoarcerea 

autovehiculului în statul membru de 

stabilire a operatorului de transport rutier 

de mărfuri și până când autovehiculul 

respectiv nu a realizat o nouă operațiune 

de transport internațional care provine 

din statul membru în care este stabilit 

operatorul. 

 2b. În cazul în care vehiculul nu este 

echipat cu un tahograf inteligent, statele 

membre pot solicita dovezi clare că 

dispozițiile menționate la alineatele 2 și 2a 

au fost îndeplinite. 

Or. en 
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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 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. 

(8a) Pentru a se asigura aplicarea efectivă 

a normelor privind accesul la ocupația de 

operator de transport rutier și privind 

accesul la piața transporturilor, o Agenție 

Europeană pentru Transport Terestru ar 

trebui să fie responsabilă de efectuarea 

inspecțiilor și de asigurarea respectării 

normelor. Agenția ar trebui, de asemenea, 

să furnizeze asistență operațională și 

juridică statelor membre pentru a asigura 

respectarea legislației sociale și să 

efectueze inspecții la nivel european. 

Agenția Europeană pentru Transport 

Terestru ar trebui să fie responsabilă de 

monitorizarea Registrului european al 

întreprinderilor de transport rutier. 

Or. en 

 


