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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la 
evoluțiile sectorului transportului rutier 
(05115/1/2020 – C9 0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 20181, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 20182,

– având în vedere avizul Comisiei (COM(2020)0151),

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0281), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 
articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și 
turism (A9-0116/2020),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

1 JO C 197, 8.6.2018, p. 38.
2 JO C 176, 23.5.2018, p. 57.
3 Texte adoptate la 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.
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5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Piața transportului rutier internațional 

Sectorul transportului rutier este unul foarte important, în acest sector lucrând peste 11 milioane 
de persoane, și asigurând aproximativ 80 % din volumul transportului de marfă din UE.

În prezent, sunt două regulamente UE în vigoare care au ca obiectiv general sprijinirea bunei 
funcționări, a eficienței și a competitivității pieței unice a transportului rutier:
 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 stabilește dispozițiile pe care trebuie să le respecte 

întreprinderile pentru a putea funcționa ca operator de transport rutier (pasageri și marfă);
 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 stabilește dispozițiile pe care trebuie să le respecte 

întreprinderile care intenționează să opereze pe piața transportului rutier internațional de 
mărfuri și pe piețele naționale, altele decât propria piață (cabotaj).

Însă experiențele acumulate în punerea în aplicare a acestor regulamente au arătat că diferențele 
în interpretarea dispozițiilor, inconsecvențele în asigurarea respectării și lipsa de cooperare între 
statele membre au redus eficacitatea lor și au creat incertitudine juridică și condiții inegale de 
concurență pentru operatorii de transport. 

2. Propunerea Comisiei 

La 31 mai 2017, Comisia a adoptat primul „Pachet privind mobilitatea”, cu scopul de a asigura 
o concurență loială, de a simplifica normele existente, de a proteja piața internă a UE și de a 
asigura că drepturile lucrătorilor din acest sector sunt respectate. Ca parte din acest pachet 
legislativ, Comisia a propus modificarea actualelor dispoziții pe care societățile trebuie să le 
respecte în cazul în care doresc să opereze pe piața transportului rutier internațional de mărfuri 
sau pe piețele naționale, altele decât propria piață (cabotaj). 

Propunerea vizează modificări în patru domenii distincte: societățile de tip „cutie poștală”, 
vehiculele utilitare ușoare, cabotajul și aplicarea legii.

Pentru a elimina utilizarea societăților de tip „cutie poștală”, „filiale fictive” în state membre 
cu salarii scăzute, înființate pentru a exploata diferențele în remunerare, Comisia propune 
consolidarea criteriilor privind stabilirea sediului societății, pentru a garanta astfel că operatorul 
de transport rutier de mărfuri desfășoară activități reale în statul membru în care își are sediul. 

În prezent, vehiculele utilitare ușoare (vehicule sub 3,5 tone) sunt excluse din domeniul de 
aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1071/2009. Dar statelor membre le este permis să aplice 
unele dintre dispozițiile regulamentului în cazul vehiculelor utilitare ușoare înmatriculate pe 
teritoriul lor, ceea ce se traduce într-un cadru juridic pestriț în UE. Întrucât este de așteptat ca 
vehiculele utilitare ușoare să fie utilizate din ce în ce mai mult în anii următori, Comisia propune 
ca acestea să intre sub incidența unora dintre normele privind desfășurarea activității de 
transportator.

În prezent, piața de cabotaj, transportul de mărfuri într-un stat membru de către o societate de 
transport cu sediul în alt stat membru, face obiectul unor restricții. Normele actuale ale UE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&qid=1498823698149&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-20130701&qid=1498823754707&from=RO
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permit trei operațiuni de cabotaj în termen de șapte zile în cadrul unui transport internațional. 
Comisia propune dispoziții noi, și anume operațiuni de cabotaj nelimitate în termen de cinci 
zile în cadrul unui transport internațional. 

Nu în ultimul rând, Comisia propune mai multe măsuri pentru a aborda nivelurile variabile și 
eficacitatea diferită a controalelor și a aplicării legislației între statele membre, de exemplu 
stabilirea unor praguri anuale obligatorii la controalele de cabotaj și la controalele 
transfrontaliere concertate, îmbunătățirea cooperării dintre statele membre prin normele privind 
schimbul de informații, facilitarea controalelor specifice prin ratinguri de risc în Registrul 
european al întreprinderilor de transport rutier și încurajarea fermă a utilizării tahografului 
inteligent și a documentelor electronice. 

3. Negocierile interinstituționale

În urma adoptării, la 4 aprilie 2019, a poziției în primă lectură a Parlamentului, au avut loc 
negocieri interinstituționale (în vederea obținerii unui acord rapid în a doua lectură), în perioada 
octombrie-decembrie 2019, în timpul Președinției finlandeze a Consiliului. După patru runde 
de triloguri, unele în comun, echipa de negociere a Parlamentului a ajuns la un acord provizoriu 
cu președinția Consiliului în cursul ultimului trilog care a început la 11 decembrie 2019.

Textul acordului provizoriu a fost prezentat Comisiei pentru transport și turism (TRAN) și a 
fost confirmat la 21 ianuarie 2020. Pe baza aprobării de către comisie, președinta 
Comisiei TRAN, în scrisoarea sa adresată președintelui Comitetului Reprezentanților 
Permanenți (COREPER I), a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului 
fără amendamente, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu acordul provizoriu la care au ajuns 
cele două instituții. În urma verificării de către experții juriști-lingviști, Consiliul și-a adoptat 
oficial poziția în conformitate cu acordul provizoriu, la 7 aprilie 2020 (prin procedură scrisă).

4. Principalele elemente ale acordului

Acordul global la care a ajuns Parlamentul cu Consiliul a consolidat propunerea în vederea 
asigurării unor condiții echilibrate pentru o concurență loială și a unei aplicări riguroase. În 
special, s-au realizat următoarele:

 Pentru a combate mai bine societățile de tip „cutie poștală”, dispozițiile privind existența 
unui sediu real și stabil și o prezență economică reală au fost consolidate și clarificate, astfel 
încât să se poată dovedi existența unei legături reale cu statul membru în care societatea își 
are sediul. Acestea includ cerințe legate de prezența vehiculelor utilizate de operatorul de 
transport în statul membru de stabilire (o dată la 8 săptămâni) și de locul de muncă obișnuit 
al șoferilor;

 În ceea ce privește vehiculele utilitare ușoare: pentru a reduce sarcina administrativă, 
vehiculele utilitare ușoare care efectuează exclusiv operațiuni de transport național, precum 
și vehiculele utilitare ușoare foarte mici (sub 2,5 tone) sunt excluse din domeniul de 
aplicare. În schimb, vehiculele utilitare ușoare care sunt incluse în domeniul de aplicare 
respectă norme similare cu cele urmate de vehiculele grele de marfă pentru a asigura o 
concurență loială;
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 Deși actualul regim pentru cabotaj a fost menținut, pentru a combate cabotajul sistematic, 
care conduce la dumping social și situații în care șoferii „nu mai au casă”, a fost introdusă 
o perioadă de 4 zile de pauză, în cursul căreia nu sunt permise alte operațiuni de cabotaj în 
respectivul stat membru. În plus, au fost abordate situațiile în care anumite societăți de 
transport puteau abuza de Directiva privind transportul combinat pentru a eluda legislația 
în materie de cabotaj;

 Pentru a consolida și a raționaliza și mai mult aplicarea normelor, au fost convenite 
dispoziții specifice pentru a întări cooperarea administrativă între statele membre, pentru a 
colecta date mai pertinente privind societățile de transport în registrele electronice naționale 
și pentru a permite un acces mai ușor la aceste date în timpul controalelor în trafic, pentru 
a verifica periodic dacă cerințele în materie de acordare a licențelor sunt în continuare 
îndeplinite, inclusiv prin inspecții la fața locului, și pentru a concentra capacitățile naționale 
limitate de asigurare a respectării legii asupra societăților cu risc ridicat;

 Introducerea co-răspunderii în lanțul de aprovizionare pentru a spori responsabilitatea 
terților din amonte (expeditori, agenți de expediție, contractanți și subcontractanți) și pentru 
a se asigura că serviciile de transport pe care le contractează nu încalcă legea; 

 Clarificarea normelor pentru a îmbunătăți condițiile de concurență echitabilă și concurența 
loială în acest sector, ținând seama și de progresul tehnologic și de digitalizarea 
transporturilor.

5. Recomandare

Având în vedere că poziția Consiliului este conformă cu acordul provizoriu la care s-a ajuns în 
cadrul negocierilor interinstituționale, raportorul recomandă aprobarea sa fără modificări.
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