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Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Astfel de criterii echilibrate ar 

trebui să se bazeze pe conceptul legăturii 

suficiente a unui conducător auto cu 

teritoriul unui stat membru gazdă. Prin 

urmare, ar trebui să fie stabilit un prag 

temporal dincolo de care se aplică nivelul 

salariului minim și concediile plătite anuale 

minime din statul membru gazdă în cazul 

operațiunilor de transport internațional. 

Acest prag nu ar trebui să se aplice 

operațiunilor de cabotaj, astfel cum sunt 

definite în Regulamentul nr. 1072/200918 

și în Regulamentul nr. 1073/200919 

având în vedere că întreaga operațiune de 

transport are loc într-un stat membru 

gazdă. În consecință, nivelul salariului 

minim și concediile anuale plătite minime 

din statul membru gazdă ar trebui să se 

aplice în cazul cabotajului indiferent de 

frecvența și de durata operațiunilor 

efectuate de un conducător auto. 

(12) Astfel de criterii echilibrate ar 

trebui să se bazeze pe conceptul legăturii 

suficiente a unui conducător auto cu 

teritoriul unui stat membru gazdă. Prin 

urmare, ar trebui să fie stabilit un prag 

temporal dincolo de care operațiunilor de 

transport internațional li se aplică nivelul 

salariului minim și concediile plătite anuale 

minime din statul membru gazdă. Nivelul 

salariului minim, indemnizațiile, 

concediile anuale plătite minime, timpul 

maxim de lucru și toate celelalte dispoziții 

sociale din statul membru gazdă ar trebui 

să se aplice și în cazul cabotajului, 

indiferent de frecvența și de durata 

operațiunilor efectuate de un conducător 

auto. 

_________________  

18 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 octombrie 2009 privind normele 

comune pentru accesul la piața 

transportului rutier internațional de 

mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72). 

 

19 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului 
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din 21 octombrie 2009 privind normele 

comune pentru accesul la piața 

internațională a serviciilor de transport cu 

autocarul și autobuzul și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 

300, 14.11.2009, p. 88). 

Or. en 
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Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre nu aplică literele (b) și (c) 

de la primul paragraf al articolului 3 

alineatul (1) din Directiva 96/71/CE în 

cazul conducătorilor auto din sectorul 

transportului rutier angajați de către 

întreprinderile menționate la articolul 1 

alineatul (3) litera (a) din directiva 

menționată, atunci când desfășoară 

operațiuni de transport internațional 

astfel cum sunt definite de Regulamentele 

1072/2009 și 1073/2009, dacă perioada de 

detașare pe teritoriul lor pentru a 

desfășura aceste operațiuni este mai mică 

sau egală cu trei zile în cursul unei 

perioade de o lună calendaristică. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Pentru a pune capăt exploatării salariale din țările cu salarii ridicate și condiții sociale favorabile a 

șoferilor salariați provenind din țări cu salarii scăzute și condiții sociale nefavorabile, condițiile de 

muncă îmbunătățite pentru șoferii de camioane ar trebui să se aplice încă din prima zi de lucru. Așadar, 

paragraful în cauză este invalid. 
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Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care perioada de detașare este 

mai mare de trei zile, statele membre 

aplică literele (b) și (c) de la primul 

paragraf al articolului 3 alineatul (1) din 

Directiva 96/71/CE pentru întreaga 

perioadă a detașării pe teritoriul lor din 

cursul perioadei de o lună calendaristică la 

care se face referire în primul paragraf. 

Încă din prima zi de detașare, statele 

membre aplică literele (b) și (c) de la 

primul paragraf al articolului 3 alineatul (1) 

din Directiva 96/71/CE pentru întreaga 

perioadă a detașării pe teritoriul lor din 

cursul perioadei de o lună calendaristică la 

care se face referire în primul paragraf. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a pune capăt exploatării salariale din țările cu salarii ridicate și condiții sociale favorabile a 

șoferilor salariați provenind din țări cu salarii scăzute și condiții sociale nefavorabile, condițiile de 

muncă îmbunătățite pentru șoferii de camioane ar trebui să se aplice încă din prima zi de lucru. 
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Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 4 – litera a – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) obligația unui operator de transport 

rutier stabilit în alt stat membru de a 

transmite o declarație de detașare 

autorităților naționale competente cel târziu 

la data începerii detașării, în format 

electronic, în una dintre limbile oficiale 

ale statului membru gazdă sau în engleză, 

care conține numai următoarele informații: 

(a) obligația unui operator de transport 

rutier stabilit în alt stat membru de a 

transmite o declarație de detașare 

autorităților naționale competente cel târziu 

la data începerii detașării, în format 

electronic, în limba oficială a statului 

membru gazdă, care conține numai 

următoarele informații: 

Or. en 

Justificare 

Pentru ca autoritățile de supraveghere să poată înțelege în totalitate și să cunoască fără îndoială 

documentele obligatorii în cazul unei detașări, autoritățile trebuie să poată să dispună de aceste 

documente în limba lor oficială. 

 


