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RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0204/120

Amendamentul 120
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Introducerea rapidă a 
tahografului inteligent are o importanță 
capitală, deoarece va permite autorităților 
de aplicare a legii care efectuează 
controale în trafic să detecteze mai repede 
și mai eficient încălcări și anomalii, fapt 
ce ar duce la o asigurare mai eficientă a 
respectării prezentului regulament.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0204/121

Amendamentul 121
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 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, agenți de expediție, 
contractanți și subcontractanți în cazul în 
care au cunoștință de faptul că aceștia 
comandă servicii de transport care 
presupun încălcarea dispozițiilor prevăzute 
de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. 
Atunci când întreprinderile care 
contractează servicii de transport 
comandă aceste servicii de la întreprinderi 
de transport cu categoria de risc scăzută, 
răspunderea lor ar trebui redusă.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0204/122

Amendamentul 122
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Autoritatea Europeană a Muncii 
propusă [...] are ca obiectiv sprijinirea și 
facilitarea cooperării și a schimbului de 
informații între autoritățile naționale 
competente, în vederea asigurării eficace 
a respectării legislației relevante a 
Uniunii. Pentru a sprijini și a facilita 
asigurarea respectării prezentului 
regulament, Autoritatea poate juca un rol 
important în sprijinirea schimbului de 
informații dintre autoritățile competente, 
în susținerea statelor membre în vederea 
consolidării capacităților, prin schimburi 
de personal și formare, și în sprijinirea 
statelor membre în ceea ce privește 
organizarea de controale concertate. 
Acest lucru ar consolida încrederea 
reciprocă între statele membre, ar 
îmbunătăți cooperarea eficace dintre 
autoritățile competente și ar contribui la 
combaterea fraudelor și a abuzurilor 
legate de norme.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0204/123

Amendamentul 123
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Legislația în domeniul 
transportului rutier ar trebui consolidată 
pentru a se asigura o bună aplicare și 
respectare a Regulamentului ROMA I, 
astfel încât contractele de muncă să 
reflecte locul de muncă obișnuit al 
angajaților. În plus față de Regulamentul 
ROMA I și în legătură directă cu acesta 
sunt normele fundamentale ale 
Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 care 
vizează combaterea societăților de tip 
„cutie poștală” și asigurarea unor criterii 
adecvate de stabilire pentru întreprinderi. 
Aceste norme trebuie consolidate pentru a 
garanta drepturile angajaților atunci când 
lucrează temporar în afara țării lor de 
muncă obișnuită și pentru a asigura o 
concurență loială între întreprinderile de 
transport.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0204/124

Amendamentul 124
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – 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 a căror masă maximă 
autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este 
sub 2,4 tone;
(aa) întreprinderilor care își desfășoară 
activitatea de operator de transport rutier 
de marfă numai cu ajutorul unor 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este 
sub 3,5 tone și care desfășoară exclusiv 
operațiuni de transport național;

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0204/125

Amendamentul 125
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul ii
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 1 – alineatul 4 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice transport rutier pentru care nu se 
primește o remunerație și care nu creează 
niciun fel de venituri, cum ar fi 
transportul de persoane în scopuri 
caritabile sau exclusiv pentru uz personal, 
este considerat drept transport exclusiv în 
scopuri necomerciale;”;

Orice transport rutier al cărui scop nu este 
de a genera un profit pentru conducătorul 
auto sau pentru alte persoane, cum ar fi 
cazul în care serviciul este furnizat în 
scopuri caritabile sau filantropice, este 
considerat drept transport exclusiv în 
scopuri necomerciale;

Or. en

Justificare

Definiția termenului „transport în scopuri necomerciale” ar trebui să includă operațiunile a 
căror motivație nu este câștigul comercial. Operațiunile în scopuri strict caritabile, cum ar fi 
servicii de transport cu autobuzul în cadrul unei comunități, care implică o formă de 
contribuție financiară pentru realizarea transportului, nu ar trebui să fie excluse de la 
această scutire.
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RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0204/126

Amendamentul 126
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera 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. en


