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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/165

Amendamentul 165
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 2 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 1 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(1b) La articolul 1, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

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. Totuși, această 
deplasare în tranzit este exclusă din 
domeniul de aplicare al Directivei 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
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/166

Amendamentul 166
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 2 – alineatul 1 – punctul 1 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 1 – alineatul 5 – litera c

Textul în vigoare Amendamentul

(1c) La alineatul (5), litera (c) se 
înlocuiește cu următorul text:

(c) Transporturi de mărfuri cu autovehicule 
a căror masă totală autorizată, inclusiv cea 
a remorcilor, nu depășește 3,5 tone.

(c) Transporturi de mărfuri cu autovehicule 
a căror masă totală maximă autorizată, 
inclusiv cea a remorcilor, este sub 2,4 tone;

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/167

Amendamentul 167
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 2 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 2 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 2, se adaugă 
următorul punct: 
7a. „tranzit” înseamnă o deplasare cu 
încărcătură efectuată de un vehicul 
printr-unul sau mai multe state membre 
sau țări terțe, punctul de plecare și 
punctul de sosire neaflându-se în statele 
membre sau țările terțe respective.

Or. en

Justificare

Definiția este necesară în scopul stabilirii normelor privind detașarea conducătorilor auto în 
COM(2017)0278.
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/168

Amendamentul 168
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 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) se adaugă 
următoarea literă:
„(ba) realizează operațiuni de transport 
internațional cu vehiculele echipate cu un 
tahograf inteligent în conformitate cu 
articolul 3 și capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
1a.”
__________________
1a Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 februarie 2014 privind tahografele 
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
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/169

Amendamentul 169
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 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. În cursul unei 
operațiuni de cabotaj, ultima descărcare are 
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, în 
temeiul contractului de transport 
aplicabil;

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/170

Amendamentul 170
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 2 – alineatul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se introduce următorul alineat:
„2a. După expirarea perioadei de trei 
de zile menționate la alineatul (2), 
operatorii de transport rutier de marfă nu 
sunt autorizați să efectueze, cu același 
vehicul sau, în cazul unei combinații 
cuplate, cu autovehiculul respectivei 
combinații, operațiuni de cabotaj în 
același stat membru gazdă în termen de 
60 de ore de la întoarcerea în statul 
membru de stabilire al operatorului de 
transport rutier de marfă și până când au 
efectuat o nouă operațiune de transport 
internațional care provine din statul 
membru în care este stabilită 
întreprinderea.”

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/171

Amendamentul 171
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 2 – alineatul 1 – punctul 5 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 8 – alineatul 4 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. 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).

4a. 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. 
Statele membre acceptă faptul că dovezile 
sunt prezentate sau transmise electronic, 
utilizându-se un format structurat 
modificabil care poate fi folosit direct de 
computere pentru stocare sau procesare, 
cum ar fi scrisoarea electronică de trăsură 
în temeiul Convenției privind Contractul 
de transport internațional rutier de 
mărfuri (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. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/172

Amendamentul 172
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 2 – alineatul 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) remunerația și concediul anual 
plătit, astfel cum se menționează la 
articolul 3 alineatul (1) primul paragraf 
literele (b) și (c) din Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
1a.
__________________
1a 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
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22.3.2019 A8-0204/173

Amendamentul 173
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 2 – alineatul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 10 a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controale Asigurarea inteligentă a respectării 
normelor

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/174

Amendamentul 174
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 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. Pentru a asigura respectarea în 
continuare a obligațiilor prevăzute în 
prezentul capitol, statele membre se 
asigură că se aplică o strategie națională 
coerentă de asigurare a respectării 
normelor pe teritoriul lor. Strategia se 
axează pe întreprinderile clasificate ca 
prezentând un grad de risc ridicat, 
menționate la articolul 9 din Directiva 
2006/22/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului.1a

__________________

1a 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).

Or. en


