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22.3.2019 A8-0204/209

Amendamentul 209
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

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 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În prezent, statele membre au 
dreptul de a impune ca accesul la ocupația 
de operator de transport rutier să depindă 
de respectarea unor cerințe suplimentare 
față de cele prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1071/2009. Această posibilitate 
nu s-a dovedit a fi necesară pentru a 
răspunde unor nevoi imperioase și a 
condus la existența unor discrepanțe în 
ceea ce privește accesul. Prin urmare, ea 
ar trebui eliminată.

(3) În prezent, statele membre au 
dreptul de a impune ca accesul la ocupația 
de operator de transport rutier să depindă 
de respectarea unor cerințe suplimentare 
față de cele prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1071/2009.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/210

Amendamentul 210
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

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 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Normele privind transportul 
național efectuat cu titlu temporar de către 
transportatori care nu sunt rezidenți într-un 
stat membru gazdă („cabotaj”) ar trebui să 
fie clare, simple și ușor de pus în aplicare, 
menținând totodată, în linii mari, nivelul 
de liberalizare atins până în prezent.

(13) Normele privind transportul 
național efectuat cu titlu temporar de către 
transportatori care nu sunt rezidenți într-un 
stat membru gazdă („cabotaj”) ar trebui să 
fie clare, simple și ușor de pus în aplicare.

Or. en

Justificare

Tocmai nivelul actual de liberalizare a creat condițiile pentru dumpingul social și concurența 
neloială în sectorul transportului rutier. Pentru a combate exploatarea salariilor și pentru a 
pune capăt închiderii companiilor de transport rutier în țările cu salarii ridicate și condiții 
sociale foarte bune, această eroare trebuie să fie corectată, nu perpetuată.
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22.3.2019 A8-0204/211

Amendamentul 211
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

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 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În acest scop, dar și pentru a facilita 
controalele și a elimina incertitudinea, 
limitarea numărului de operațiuni de 
cabotaj ulterioare unui transport 
internațional ar trebui eliminată, iar 
numărul de zile disponibile pentru astfel 
de operațiuni ar trebui redus.

(14) În acest scop, dar și pentru a facilita 
controalele și a elimina incertitudinea, 
limitarea numărului de operațiuni de 
cabotaj ulterioare unui transport 
internațional ar trebui redusă la 2 zile. Un 
termen de așteptare de 7 zile între 
întoarcerea obligatorie în țara de origine 
și următoarea comandă nouă ar trebui să 
fie obligatoriu.

Or. en

Justificare

Cabotajul este instrumentul principal pentru dezvoltarea dumpingului social și a concurenței 
neloiale în sectorul transportului rutier. Pentru a pune capăt acestei situații, cabotajul 
trebuie redus la minim, stabilind că nu este permis camioanelor să circule fără încărcătură.
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22.3.2019 A8-0204/212

Amendamentul 212
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

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 2Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 3, alineatul (2) se 
elimină.

eliminat

Or. en

Justificare

Date fiind caracteristicile speciale ale piețelor interne ale fiecărui stat membru, adesea 
caracterizate printr-un exces de ofertă și în cadrul cărora își desfășoară activitatea 
majoritatea întreprinderilor, menținându-se în interiorul frontierelor, nu se poate face 
abstracție de posibilitatea de a menține cerințele naționale suplimentare, cu condiția ca 
acestea să fie proporționale și nediscriminatorii. Amendamentul este inevitabil legat de 
modificarea specifică, omițând a doua teză de la considerentul 3 al propunerii.
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22.3.2019 A8-0204/213

Amendamentul 213
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

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, transportul de cabotaj în 
statul membru gazdă sau în state membre 
învecinate. În cursul unei operațiuni de 
cabotaj, ultima descărcare are loc în termen 
de 2 zile de la ultima descărcare în statul 
membru gazdă în cadrul operațiunii de 
transport internațional care îl are pe acesta 
ca destinație, cu un termen obligatoriu de 
așteptare de 7 zile între întoarcerea 
obligatorie la locul de origine și 
următoarea comandă.;

Or. en

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009

Justificare

Cabotajul este instrumentul principal pentru dezvoltarea dumpingului social și a concurenței 
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neloiale în sectorul transportului rutier. Pentru a pune capăt acestei situații, cabotajul 
trebuie redus la minim, stabilind că nu este permis camioanelor să circule fără încărcătură.


