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 1.7.2020 A9-0116/14

Amendamentul 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în 
vederea adaptării lor la evoluțiile din sector
(2017/0123(COD))

Poziția ConsiliuluiConsiderentul 8 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(8) Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 
impune întreprinderilor să își desfășoare în 
mod efectiv și permanent operațiunile 
utilizând echipamentele și instalațiile 
tehnice corespunzătoare într-un centru 
operațional situat în statul membru de 
stabilire și permite stabilirea de cerințe 
suplimentare la nivel național, cea mai 
comună dintre acestea fiind cerința de a 
dispune de locuri de parcare în statul 
membru de stabilire. Cu toate acestea, 
cerințele respective, aplicate în mod 
neuniform, nu au fost suficiente pentru a 
asigura o legătură reală cu statul membru 
respectiv în vederea combaterii în mod 
eficient a societăților de tip „cutie 
poștală” și pentru a reduce riscul de 
apariție a cabotajului sistematic și a 
conducătorilor auto „nomazi” coordonați 
de o întreprindere la care vehiculele nu se 
întorc. Având în vedere că pentru a 
asigura buna funcționare a pieței interne 
în domeniul transporturilor pot fi 
necesare norme specifice privind dreptul 
de stabilire și prestarea de servicii, este 
oportun să se armonizeze în continuare 
cerințele privind stabilirea și să se 
consolideze cerințele legate de prezența 
vehiculelor utilizate de operatorul de 
transport în statul membru de stabilire. 
Definirea unui interval minim clar în care 
vehiculul trebuie să se întoarcă 
contribuie, de asemenea, la asigurarea 

(8) Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 
impune întreprinderilor să își desfășoare în 
mod efectiv și permanent operațiunile 
utilizând echipamentele și instalațiile 
tehnice corespunzătoare într-un centru 
operațional situat în statul membru de 
stabilire și permite stabilirea de cerințe 
suplimentare la nivel național, cea mai 
comună dintre acestea fiind cerința de a 
dispune de locuri de parcare în statul 
membru de stabilire.
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faptului că aceste vehicule pot fi 
întreținute în mod corect cu 
echipamentele tehnice situate în statul 
membru de stabilire și facilitează 
controalele.

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/15

Amendamentul 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în 
vederea adaptării lor la evoluțiile din sector
(2017/0123(COD))

Poziția Consiliului
Considerentul 21

Poziția Consiliului Amendamentul

(21) Operațiunile de cabotaj ar trebui să 
contribuie la creșterea factorului de 
încărcare a vehiculelor grele și la reducerea 
deplasărilor fără încărcătură și ar trebui 
permise atâta timp cât nu se desfășoară 
într-un mod care să genereze o activitate 
permanentă sau continuă în statul membru 
în cauză. Pentru a se asigura faptul că 
operațiunile de cabotaj nu se desfășoară 
într-un mod care să genereze o activitate 
permanentă sau continuă, operatorii de 
transport rutier nu ar trebui să aibă 
permisiunea de a desfășura operațiuni de 
cabotaj în același stat membru în cursul 
unui anumit interval după încheierea 
unei perioade de operațiuni de cabotaj.

(21) Operațiunile de cabotaj ar trebui să 
contribuie la creșterea factorului de 
încărcare a vehiculelor grele și la reducerea 
deplasărilor fără încărcătură și ar trebui 
permise atâta timp cât nu se desfășoară 
într-un mod care să genereze o activitate 
permanentă sau continuă în statul membru 
în cauză.

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/16

Amendamentul 16
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în 
vederea adaptării lor la evoluțiile din sector
(2017/0123(COD))

Poziția Consiliului
Considerentul 22

Poziția Consiliului Amendamentul

(22) Liberalizarea sporită stabilită prin 
articolul 4 din Directiva 92/106/CEE a 
Consiliului9, comparativ cu cabotajul în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1072/2009, a fost benefică pentru 
promovarea transporturilor combinate și 
ar trebui, în principiu, să fie reținută, însă 
este necesar să se garanteze că aceasta nu 
este utilizată în mod abuziv. Experiența 
arată că, în anumite părți ale Uniunii, 
respectiva dispoziție a fost utilizată în mod 
sistematic pentru a eluda caracterul 
temporar al cabotajului și drept temei 
pentru prezența continuă a vehiculelor în 
alt stat membru decât cel în care este 
stabilită întreprinderea. Astfel de practici 
neloiale riscă să conducă la dumping 
social și pun în pericol respectarea 
cadrului juridic privind cabotajul. Prin 
urmare, ar trebui să fie posibil ca statele 
membre să deroge de la articolul 4 din 
Directiva 92/106/CEE și să aplice 
dispozițiile privind cabotajul din 
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 pentru 
a soluționa astfel de probleme, prin 
introducerea unei limite proporționale 
pentru prezența continuă a vehiculelor pe 
teritoriul lor.

eliminat

_________________
9 Directiva 92/106/CEE a Consiliului 
din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de 



AM\1209133RO.docx PE647.698v01-00

RO Unită în diversitate RO

norme comune pentru anumite tipuri de 
transporturi combinate de mărfuri între 
state membre (JO L 368, 17.12.1992, 
p. 38).

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/17

Amendamentul 17
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în 
vederea adaptării lor la evoluțiile din sector
(2017/0123(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) să organizeze activitatea parcului 
său de vehicule în așa fel încât să asigure 
că vehiculele aflate la dispoziția 
întreprinderii și folosite în transportul 
internațional se întorc la unul dintre 
centrele operaționale din statul membru 
respectiv în termen de opt săptămâni de la 
plecarea din acesta;

eliminat

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/18

Amendamentul 18
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în 
vederea adaptării lor la evoluțiile din sector
(2017/0123(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 5 – paragraful 1 – litera g

Poziția Consiliului Amendamentul

(g) să aibă la dispoziție în permanență 
și în mod obișnuit un număr de vehicule 
care respectă condițiile stabilite la litera (e) 
și de conducători auto al căror loc de 
staționare obișnuit se află la un centru 
operațional din statul membru respectiv; 
în ambele cazuri numărul acesta este 
proporțional cu volumul operațiunilor de 
transport efectuate de întreprindere.

(g) să aibă la dispoziție în permanență 
și în mod obișnuit un număr de vehicule 
care respectă condițiile stabilite la litera (e) 
și să angajeze conducători auto pe baza 
legislației aplicabile centrului operațional 
al întreprinderii, proporțional cu volumul 
operațiunilor de transport efectuate de 
întreprindere.

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/19

Amendamentul 19
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
în numele Grupului ECR

Recomandare pentru a doua lectură A9-0116/2020
Ismail Ertug
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în 
vederea adaptării lor la evoluțiile din sector
(2017/0123(COD))

Poziția Consiliului
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 8 – alineatul 2 a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) se introduce următorul alineat: eliminat
‘2a. Operatorii de transport rutier de 
mărfuri nu pot să efectueze operațiuni de 
cabotaj cu același vehicul sau, în cazul 
unei combinații cuplate de vehicule, cu 
autovehiculul aceluiași vehicul, în același 
stat membru pentru o perioadă de patru 
zile ulterioară încheierii operațiunii sale 
de cabotaj din statul membru respectiv.

Or. en


