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(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în prezent, cu excepția cazului 
în care legislația națională prevede 
dispoziții diferite, normele privind accesul 
la ocupația de operator de transport rutier 
nu se aplică întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea de operator de 
transport rutier numai cu ajutorul unor 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată nu depășește 3,5 tone sau 
utilizând combinații de vehicule care nu 
depășesc această limită. Numărul acestor 
întreprinderi active în domeniul 
operațiunilor de transport atât la nivel 
național, cât și la nivel și internațional 
cunoaște o creștere. În consecință, o serie 
de state membre au decis să aplice normele 
privind accesul la ocupația de operator de 
transport rutier, prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1071/2009, și acestei categorii de 
întreprinderi. Pentru a se asigura un nivel 
minim de profesionalism în sectorul 
transportatorilor care utilizează 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată nu depășește 3,5 tone prin 
intermediul unor norme comune și, 
implicit, pentru a se armoniza condițiile de 
concurență între toți operatorii, această 
dispoziție ar trebui eliminată, iar cerințele 
referitoare la sediul real și stabil și la 
capacitatea financiară adecvată ar trebui 

(2) Până în prezent, cu excepția cazului 
în care legislația națională prevede 
dispoziții diferite, normele privind accesul 
la ocupația de operator de transport rutier 
nu se aplică întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea de operator de 
transport rutier numai cu ajutorul unor 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu 
depășește 3,5 tone. Numărul acestor 
întreprinderi cunoaște o creștere. În 
consecință, o serie de state membre au 
decis să aplice normele privind accesul la 
ocupația de operator de transport rutier, 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1071/2009, și acestei categorii de 
întreprinderi. Pentru a evita eventualele 
lacune și pentru a se asigura un nivel 
minim de profesionalism în sectorul 
transportatorilor care utilizează 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este 
cuprinsă între 2,8 și 3,5 tone pentru 
transportul internațional prin intermediul 
unor norme comune și, implicit, pentru a se 
armoniza condițiile de concurență între toți 
operatorii, cerințele pentru exercitarea 
ocupației de operator de transport rutier 
ar trebui să se aplice în mod egal, evitând, 
totodată, o sarcină administrativă 
disproporționată. Deoarece prezentul 
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să devină obligatorii. regulament se aplică numai 
întreprinderilor care transportă mărfuri 
contra cost în numele unui terț, această 
dispoziție nu se referă la întreprinderile 
care desfășoară operațiuni de transport pe 
cont propriu.

Or. en
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Întreprinderile care desfășoară 
activități de operator de transport rutier de 
mărfuri numai cu ajutorul unor 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată nu depășește 3,5 tone sau 
utilizând combinații de vehicule care nu 
depășesc această limită ar trebui să aibă un 
nivel minim de capacitate financiară, 
pentru a garanta că au mijloacele necesare 
desfășurării de operațiuni în mod stabil și 
pe termen lung. Cu toate acestea, dat fiind 
că operațiunile respective sunt, în general, 
de dimensiuni limitate, cerințele aferente ar 
trebui să fie mai puțin stricte decât cele 
aplicabile operatorilor care utilizează 
vehicule sau combinații de vehicule peste 
această limită.

(10) Întreprinderile care desfășoară 
activități de operator de transport rutier de 
mărfuri numai cu ajutorul unor 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată, inclusiv cea a remorcilor, este 
cuprinsă între 2,8 și 3,5 tone și care 
desfășoară operațiuni de transport 
internațional ar trebui să aibă un nivel 
minim de capacitate financiară, pentru a 
garanta că au mijloacele necesare 
desfășurării de operațiuni în mod stabil și 
pe termen lung. Cu toate acestea, dat fiind 
că operațiunile efectuate cu aceste 
vehicule sunt, în general, de dimensiuni 
limitate, cerințele aferente ar trebui să fie 
mai puțin stricte decât cele aplicabile 
operatorilor care utilizează vehicule sau 
combinații de vehicule peste această limită.

Or. en
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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 eliminată.

Or. en
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea respectării cerinței stabilite la 
articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 
întreprindere trebuie să fie capabilă în 
permanență să-și onoreze obligațiile 
financiare pe parcursul exercițiului 
financiar anual. Întreprinderea trebuie să 
demonstreze, pe baza conturilor anuale 
certificate de un auditor sau de o persoană 
acreditată în mod corespunzător, că 
dispune în fiecare an de capital propriu în 
valoare totală de cel puțin 9 000 EUR 
pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 
EUR pentru fiecare vehicul suplimentar 
utilizat. Întreprinderile 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 trebuie să demonstreze, pe baza 
conturilor anuale certificate de un auditor 
sau de o persoană acreditată în mod 
corespunzător, că dispun în fiecare an de 
capital propriu în valoare totală de cel puțin 
1 800 EUR pentru un singur vehicul 
utilizat și de 900 EUR pentru fiecare 
vehicul suplimentar utilizat.;

În vederea respectării cerinței stabilite la 
articolul 3 alineatul (1) litera (c), o 
întreprindere trebuie să fie capabilă în 
permanență să-și onoreze obligațiile 
financiare pe parcursul exercițiului 
financiar anual. Întreprinderea trebuie să 
demonstreze, pe baza conturilor anuale 
certificate de un auditor sau de o persoană 
acreditată în mod corespunzător, că 
dispune în fiecare an de capital propriu în 
valoare totală de cel puțin 9 000 EUR 
pentru un singur vehicul utilizat, de 5 000 
EUR pentru fiecare vehicul suplimentar 
utilizat a cărei masă maximă autorizată, 
inclusiv cea a remorcilor depășește 3,5 
tone utilizate și 900 EUR pentru fiecare 
vehicul suplimentar cu o masă încărcată 
admisibilă, inclusiv cea a remorcilor, între 
2,8 și 3,5 tone utilizate. Întreprinderile care 
desfășoară ocupația de operator de 
transport rutier de marfă utilizând numai 
autovehicule a căror masă maximă 
autorizată, inclusiv a remorcilor, între 2,8 
și 3,5 tone trebuie să demonstreze, pe baza 
conturilor anuale certificate de un auditor 
sau de o persoană acreditată în mod 
corespunzător, că dispun în fiecare an de 
capital propriu în valoare totală de cel puțin 
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1 800 EUR pentru un singur vehicul 
utilizat și de 900 EUR pentru fiecare 
vehicul suplimentar utilizat.

Or. en
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Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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Raport A8-0204/2018
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În fiecare an, statele membre 
întocmesc un raport privind utilizarea pe 
teritoriul lor a autovehiculelor a căror masă 
maximă autorizată nu depășește 3,5 tone 
sau a combinațiilor de vehicule a căror 
masă maximă autorizată nu depășește 3,5 
tone și îl transmit Comisiei până cel târziu 
la data de 30 iunie a anului care urmează 
după încheierea perioadei de raportare. 
Acest raport include următoarele:

3. Din doi în doi ani, statele membre 
întocmesc un raport privind utilizarea pe 
teritoriul lor a autovehiculelor a căror masă 
maximă autorizată, inclusiv a remorcilor, 
între 2,8 și 3,5 tone, implicate în 
transportul internațional și stabilite pe 
teritoriul lor și îl transmit Comisiei până 
cel târziu la data de 30 iunie a anului care 
urmează după încheierea perioadei de 
raportare. Acest raport include 
următoarele:

Or. en
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 26 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de autorizații acordate 
operatorilor 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;

(a) numărul de autorizații acordate 
operatorilor care desfășoară ocupația de 
operator de transport rutier de marfă 
utilizând numai autovehicule a căror masă 
maximă autorizată, inclusiv a remorcilor, 
între 2,8 și 3,5 tone, implicate în 
transportul internațional;

Or. en


