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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/175

Amendamentul 175
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 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 10 a – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fiecare stat membru se asigură că 
controalele prevăzute la articolul 2 din 
Directiva 2006/22/CE vor include, după 
caz, o verificare a operațiunilor de 
cabotaj.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/176

Amendamentul 176
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 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 10 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În sensul alineatului (2), statele 
membre au acces la informațiile relevante 
și la datele înregistrate, prelucrate sau 
stocate de tahograful inteligent menționat 
la capitolul II din Regulamentul (UE) 
nr. 165/2014 și la cele din documentele de 
transport electronice, cum ar fi scrisorile 
de trăsură electronice în temeiul 
Convenției privind Contractul de 
transport internațional rutier de mărfuri 
(e-CMR).

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/177

Amendamentul 177
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 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 10 a – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Statele membre acordă acces la 
respectivele date numai autorităților 
competente autorizate să verifice 
încălcările actelor juridice menționate în 
prezentul regulament. Statele membre 
notifică Comisiei datele de contact ale 
tuturor autorităților competente de pe 
teritoriul lor pe care le-au desemnat să 
aibă acces la respectivele date. Până la 
[XXX], Comisia elaborează o listă a 
tuturor autorităților competente și o 
transmite statelor membre. Statele 
membre notifică fără întârziere orice 
modificare ulterioară a acesteia.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/178

Amendamentul 178
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 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 10 a – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 14b pentru a stipula 
caracteristicile datelor la care au acces 
statele membre, condițiile lor de utilizare 
și specificațiile tehnice pentru 
transmiterea acestora sau accesul la ele, 
precizând în special:
(a) o listă detaliată a informațiilor și 
datelor la care au acces autoritățile 
naționale competente, care cuprinde cel 
puțin locul și momentul trecerilor 
frontierei, operațiunile de încărcare și 
descărcare, numărul de înmatriculare al 
vehiculului și datele conducătorului auto;
(b) drepturile de acces ale autorităților 
competente, diferențiate, dacă este cazul, 
în funcție de tipul de autoritate 
competentă, tipul de acces și scopul 
pentru care sunt utilizate datele;
(c) specificațiile tehnice pentru 
transmiterea datelor menționate la litera 
(a) sau accesul la ele, inclusiv, dacă este 
cazul, durata maximă de păstrare a 
datelor, diferențiate, dacă este cazul, în 
funcție de tipul datelor.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/179

Amendamentul 179
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 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 10 a – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Datele cu caracter personal 
menționate la prezentul articol nu sunt 
accesate sau stocate pe o perioadă mai 
lungă decât este strict necesar în vederea 
atingerii scopurilor pentru care au fost 
colectate sau pentru care sunt prelucrate 
ulterior. Din momentul în care aceste date 
nu mai sunt necesare pentru scopurile 
respective, se procedează la distrugerea 
lor.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/180

Amendamentul 180
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 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 10 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre întreprind, cel puțin 
de trei ori pe an, controale concertate în 
trafic asupra operațiunilor de cabotaj. 
Aceste controale se efectuează în același 
timp de către autoritățile naționale 
responsabile cu aplicarea normelor în 
domeniul transportului rutier a două sau a 
mai multor state membre, fiecare acționând 
pe propriul teritoriu. Punctele de contact 
naționale desemnate în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului**** fac schimb de informații 
privind numărul și tipul încălcărilor 
depistate după ce au avut loc controalele 
concertate în trafic.

3. Statele membre întreprind, cel puțin 
de trei ori pe an, controale concertate în 
trafic asupra operațiunilor de cabotaj, care 
pot coincide cu controalele efectuate în 
conformitate cu articolul 5 din Directiva 
2006/22/CE. Aceste controale se 
efectuează în același timp de către 
autoritățile naționale responsabile cu 
aplicarea normelor în domeniul 
transportului rutier a două sau a mai multor 
state membre, fiecare acționând pe propriul 
teritoriu. Statele membre fac schimb de 
informații privind numărul și tipul 
încălcărilor depistate după ce au avut loc 
controalele concertate în trafic.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/181

Amendamentul 181
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 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 14 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd sancțiuni împotriva 
expeditorilor, agenților de expediție, 
contractanților și subcontractanților pentru 
nerespectarea dispozițiilor de la capitolele 
II și III în cazul în care aceștia 
contractează în cunoștință de cauză 
servicii de transport care implică încălcări 
ale prezentului regulament.

Statele membre prevăd sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive împotriva 
expeditorilor, agenților de expediție, 
contractanților și subcontractanților pentru 
nerespectarea dispozițiilor de la capitolele 
II și III în cazul în care aceștia au 
cunoștință sau ar trebui să aibă 
cunoștință în mod rezonabil de faptul că 
serviciile de transport pe care le comandă 
implică încălcări ale prezentului 
regulament.

În cazul în care expeditorii, agenții de 
expediție, contractanții și subcontractanții 
comandă servicii de transport de la 
întreprinderile de transport clasificate ca 
prezentând un grad de risc redus, astfel 
cum sunt menționate la articolul 9 din 
Directiva 2006/22/CE, nu pot fi 
sancționați pentru încălcări, cu excepția 
cazului în care se dovedește că au avut 
efectiv cunoștință despre aceste încălcări.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/182

Amendamentul 182
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 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Până cel târziu la data de 31 
ianuarie a fiecărui an, statele membre 
informează Comisia cu privire la numărul 
de controale de cabotaj efectuate în cursul 
anului calendaristic precedent în 
conformitate cu articolul 10a. Aceste 
informații includ numărul de vehicule 
controlate și numărul de tone-kilometri 
care au făcut obiectul controalelor.

3. Până cel târziu la data de ... [doi 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], statele membre 
transmit Comisiei strategia lor națională 
de asigurare a respectării normelor 
adoptată în temeiul articolului 10a. Până 
cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui 
an, statele membre informează Comisia cu 
privire la operațiunile de asigurare a 
respectării normelor efectuate în cursul 
anului calendaristic precedent în 
conformitate cu articolul 10a, inclusiv, 
dacă este cazul, cu privire la numărul de 
controale efectuate. Aceste informații 
includ numărul de vehicule controlate și 
numărul de tone-kilometri care au făcut 
obiectul controalelor.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

22.3.2019 A8-0204/183

Amendamentul 183
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 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Până la sfârșitul anului 2022, 
Comisia redactează un raport privind 
situația pieței transporturilor rutiere din 
Uniune. Raportul conține o analiză a 
situației pieței, inclusiv o evaluare a 
eficacității controalelor și a evoluției 
condițiilor de angajare în cadrul profesiei.

Or. en


