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Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. 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.

2. Un conducător auto nu este 
considerat detașat în sensul Directivei 
96/71/CE atunci când efectuează 
operațiuni internaționale de transport 
bilateral. În sensul prezentei directive, o 
operațiune de transport bilateral în ceea 
ce privește mărfurile înseamnă o 
deplasare de mărfuri, pe baza unui 
contract de transport, din statul membru 
de stabilire, astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul 
(CE) nr. 1071/2009, sau din țara terță sau 
de la primul punct de trecere a frontierei 
externe a UE către un alt stat membru sau 
o țară terță, ori dintr-un alt stat membru 
sau dintr-o țară terță către statul membru 
de stabilire.

2a. Statele membre aplică, de 
asemenea, exceptarea prevăzută la 
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articolul 2 în ceea ce privește transportul 
de mărfuri în cazul în care: - 
conducătorul auto desfășoară până la 
zece operațiuni internaționale în contul 
terților în total în termen de o lună. Acele 
operațiuni sunt efectuate în timpul 
călătoriei dus sau după ultima operațiune 
bilaterală de transport internațional sau 
în timpul călătoriei de întoarcere în statul 
membru de stabilire.
2b. În sensul prezentei directive, o 
operațiune de transport internațional în 
contul terților înseamnă o deplasare de 
mărfuri, pe baza unui contract de 
transport, între două state membre 
diferite, altele decât statul membru de 
stabilire al întreprinderii care efectuează 
operațiunea. În cazul în care condițiile 
menționate la articolul 2a nu sunt 
îndeplinite, statele membre aplică 
articolul 3 din Directiva 96/71/CE pentru 
întreaga perioadă de detașare pe teritoriul 
lor legată de efectuarea de operațiuni de 
transport internațional în contul terților.
2c. Un conducător auto angajat în 
transportul internațional ocazional sau 
regulat de persoane, astfel cum este 
definit în Regulamentul (CE) nr. 
1073/2009, nu este considerat detașat în 
sensul Directivei 96/71/CE atunci când: - 
îmbarcă pasageri în statul membru de 
stabilire și îi debarcă într-un alt stat 
membru sau într-o țară terță; - sau 
îmbarcă pasageri într-un stat membru sau 
într-o țară terță și îi debarcă în statul 
membru de stabilire; - sau îmbarcarea și 
debarcarea călătorilor au loc în statul 
membru de stabilire în scopul efectuării 
de excursii locale, astfel cum sunt definite 
în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.
2d. Un conducător auto care 
efectuează operațiuni de cabotaj, astfel 
cum sunt definite în Regulamentele (CE) 
nr. 1072/2009 și (CE) nr. 1073/2009, este 
considerat ca fiind detașat în temeiul 
Directivei 96/71/CE.
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2e. În pofida dispozițiilor de la 
articolul 2 alineatul (1) din Directiva 
96/71/CE, un conducător auto nu este 
considerat detașat pe teritoriul unui stat 
membru pe care îl tranzitează fără a 
încărca sau a descărca mărfuri și fără a 
îmbarca sau a debarca pasageri.
2f. Atunci când conducătorul auto 
efectuează segmentul rutier inițial sau 
final al unei operațiuni de transport 
combinat, astfel cum este definită în 
Directiva 92/106/CEE, conducătorul auto 
respectiv nu este considerat detașat în 
sensul Directivei 96/71/CE dacă 
segmentul rutier, luat separat, constă în 
operațiuni de transport bilateral astfel 
cum sunt definite la alineatul (2).
2g. Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu Directiva 2014/67/UE, 
condițiile de muncă și de încadrare în 
muncă menționate la articolul 3 din 
Directiva 96/71/CE, care sunt prevăzute 
în convențiile colective în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (8) din 
directiva respectivă, sunt puse la 
dispoziția întreprinderilor de transport din 
alte state membre, precum și a 
conducătorilor auto detașați, într-o 
manieră accesibilă și transparentă. 
Informațiile relevante se referă, în 
special, la diferitele remunerații și la 
elementele lor constitutive, inclusiv la 
elementele remunerațiilor prevăzute în 
convențiile colective aplicabile local sau 
regional, la metoda utilizată pentru 
calcularea remunerației datorate și, acolo 
unde este relevant, la criteriile de 
clasificare în diferitele categorii de salarii. 
În conformitate cu Directiva 2018/957/UE 
de modificare a Directivei 96/71/CE, 
întreprinderile de transport nu sunt 
penalizate dacă nu respectă elementele 
remunerațiilor, metoda utilizată pentru 
calcularea remunerației datorate și, acolo 
unde este relevant, criteriile de clasificare 
în diferitele categorii de salarii care nu 
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sunt disponibile publicului.
2h. Întreprinderile de transport 
stabilite într-o țară terță nu se pot bucura 
de un tratament mai favorabil decât cele 
stabilite într-un stat membru. Statele 
membre pun în aplicare măsuri 
echivalente cu cele prevăzute de Directiva 
96/71/CE și prezenta directivă [XX/XX] 
(lex specialis) în acordurile lor bilaterale 
cu țări terțe atunci când acordă acces pe 
piața UE întreprinderilor de transport 
rutier stabilite în astfel de țări terțe. 
Statele membre depun, de asemenea, 
eforturi pentru a impune astfel de măsuri 
echivalente în contextul acordurilor 
multilaterale cu țări terțe. Statele membre 
notifică Comisia cu privire la dispozițiile 
relevante din acordurile bilaterale și 
multilaterale pe care le încheie cu țări 
terțe. Pentru a asigura un control adecvat 
al acestor măsuri echivalente referitoare 
la detașarea de către operatori din țări 
terțe, statele membre se asigură că 
normele revizuite din Regulamentul (UE) 
XXX/XXX în ceea ce privește poziționarea 
prin intermediul tahografului 
[Regulamentul de modificare a 
Regulamentului nr. 165/2014] sunt puse 
în aplicare în cadrul Acordului european 
privind activitatea echipajelor vehiculelor 
care efectuează transporturi rutiere 
internaționale (AETR).

Or. en
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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.

eliminat
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