
AM\805249RO.doc PE431.178v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2008/0195(COD)

9.2.2010

AMENDAMENTELE
16 - 113

Proiect de raport
Edit Bauer
(PE431.059v01-00)

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al 
persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

Propunere de directivă
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))



PE431.178v02-00 2/64 AM\805249RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\805249RO.doc 3/64 PE431.178v02-00

RO

Amendamentul  16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel în 
numele grupului S&D

Propunere de directivă – act de modificare
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Amendamentul 17
Emilie Turunen

Propunere de directivă – act de modificare
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
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achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Amendamentul 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Propunere de directivă – act de modificare
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei. 

Or. pt

Justificare

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE.  La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE.1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

Amendamentul 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck în numele grupului S&D

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Lucrătorii mobili care nu intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 561/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 martie 

                                               
1 Résolution du Parlement européen  (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.
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2006 privind armonizarea anumitor 
dispoziții ale legislației sociale în 
domeniul transporturilor rutiere1 ar trebui 
să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.
1JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

Or. en

Justificare

Faptul că unii dintre lucrătorii mobili nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului 
561/2006/CE privind timpul de conducere și perioada de odihnă și nici în domeniul de 
aplicare al Directivei privind timpul de lucru duce, pe de o parte, la denaturarea concurenței 
și, pe de altă parte, la deteriorarea siguranței rutiere.

Amendamentul 20
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 martie 2002 privind organizarea 
timpului de lucru al persoanelor care 
desfășoară activități mobile de transport
rutier stabilește cerințe minime în ceea ce 
privește organizarea timpului de lucru în 
vederea îmbunătățirii protecției sănătății și 
siguranței persoanelor care efectuează 
activități mobile de transport rutier, a 
îmbunătățirii siguranței rutiere și a 
armonizării condițiilor de concurență.

(2) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 martie 2002 privind organizarea 
timpului de lucru al persoanelor care 
desfășoară activități mobile de transport 
rutier stabilește cerințe minime în ceea ce 
privește organizarea timpului de lucru în 
vederea îmbunătățirii protecției sănătății și 
siguranței persoanelor care efectuează 
activități mobile de transport rutier, a 
îmbunătățirii siguranței rutiere și a 
armonizării condițiilor de concurență. 
Prezenta directivă stabilește deja „cerințe 
minime”, iar transpunerea sa nu trebuie 
să conducă la un nivel mai redus de 
protecție a lucrătorilor sau la un nivel mai 
redus de conformitate cu condițiile mai 
favorabile din fiecare stat membru 
consacrate în legislația generală a muncii 
sau în acordurile colective.

Or. pt
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Amendamentul 21
Marian Harkin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia și statele membre ar trebui 
să facă schimb de cele mai bune practici 
pentru identificarea și eliminarea 
activității independente false;

Or. en

Amendamentul 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas în numele grupului S&D

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Drept consecință a diferențelor de 
interpretare, aplicare și control al aplicării 
prevederilor Directivei 2002/15/CE de 
către statele membre și a faptului că 
întreprinderile de transport și conducătorii 
auto nu se conformează cu standardele 
minime privind timpul de lucru, concurența 
este denaturată, iar siguranța și sănătatea 
conducătorilor auto sunt puse în pericol.

(6) Drept consecință a diferențelor de 
interpretare, de aplicare și a controlului 
deficitar al aplicării dispozițiilor
Directivei 2002/15/CE de către statele 
membre și a faptului că întreprinderile de 
transport și conducătorii auto nu se 
conformează cu standardele minime 
privind timpul de lucru, concurența este 
denaturată, iar siguranța și sănătatea 
conducătorilor auto sunt puse în pericol.

Or. en

Justificare

În vederea obținerii unei concurențe mai corecte, statele membre trebuie să aplice mai bine 
dispozițiile Directivei 2002/15/CE.
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Amendamentul 23
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Este necesar să se înregistreze orice 
manifestare sau recidivare a fenomenului 
conducătorilor fictivi, care reprezintă un 
obstacol important în calea eforturilor 
depuse pentru a se asigura condiții egale 
pe piața muncii și, în afară de aceasta, 
consolidează fenomenul muncii 
nedeclarate, având în vedere faptul că 
angajatorii implicați nu achită cotizațiile 
patronale corespunzătoare. Va fi necesar 
să se adopte măsurile corespunzătoare 
pentru combaterea acestui fenomen la 
nivel național și european prin 
intensificarea controalelor și prin 
aplicarea unor sancțiuni, în special 
angajatorilor implicați. 

Or. el

Justificare

Este important să se ducă o luptă activă împotriva fenomenului locurilor de muncă fictive, 
având în vedere că este vorba despre o formă de muncă nedeclarată care are efecte negative 
asupra încasărilor caselor de asigurări.

Amendamentul 24
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina raportului Comisiei și a 
evaluării impactului, conducătorii auto 
independenți ar trebui excluși din 
domeniul de aplicare al 
Directivei 2002/15/CE.

eliminat



PE431.178v02-00 8/64 AM\805249RO.doc

RO

Or. it

Justificare

Lucrătorii independenți ar trebui să intre sub incidența timpilor de lucru și, în consecință, ar 
trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel în numele grupului 
S&D, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina raportului Comisiei și a 
evaluării impactului, conducătorii auto 
independenți ar trebui excluși din
domeniul de aplicare al 
Directivei 2002/15/CE.

(7) În lumina raportului Comisiei și a 
evaluării impactului, conducătorii auto 
independenți ar trebui incluși în domeniul 
de aplicare a Directivei 2002/15/CE.

Or. en

Justificare

Raportul din anul 2007 al Comisiei [COM 2007/266 final] pledează în favoarea includerii 
lucrătorilor independenți și oferă la capitolul 3.2 toate argumentele pentru necesitatea 
includerii conducătorilor auto independenți: excesul de ore de muncă independentă împreună 
cu multă muncă fizică duc la oboseală și au o legătură clară cu siguranța rutieră.

Amendamentul 26
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina raportului Comisiei și a 
evaluării impactului, conducătorii auto 
independenți ar trebui excluși din 
domeniul de aplicare al 
Directivei 2002/15/CE.

(7) Este, de asemenea, în interesul tuturor 
ca normele care reglementează timpul de 
lucru și perioadele de condus și de odihnă 
să se aplice în egală măsură tuturor 
conducătorilor auto profesioniști, inclusiv 
celor independenți, astfel încât să se 
asigure atât siguranța lor, cât și siguranța 
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circulației.

Or. pt

Amendamentul 27
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina raportului Comisiei și a 
evaluării impactului, conducătorii auto 
independenți ar trebui excluși din 
domeniul de aplicare al
Directivei 2002/15/CE.

(7) În lumina faptului că dispozițiile 
Directivei 2002/15/CE se aplică de-abia de 
la 23 martie 2009 conducătorilor auto 
independenți, este prea devreme pentru a 
evalua efectele includerii conducătorilor 
auto independenți. Înainte de o eventuală 
excludere a conducătorilor auto 
independenți din domeniul de aplicare al
directivei ar trebui, prin urmare, ca 
Comisia să prezinte un raport privind 
punerea în aplicare a directivei în statele 
membre.

Or. de

Justificare

Pentru siguranța rutieră și protejarea sănătății conducătorilor auto, lucrătorii independenți 
trebuie să facă obiectul în continuare al Directivei 2002/15/CE. Pentru siguranța traficului și 
pentru ceilalți participanți la trafic nu contează dacă cel care conduce un vehicul greu în 
stare de oboseală accentuată este lucrător independent sau nu. Conducătorii auto 
independenți nu fac nici măcar de un an obiectul dispozițiilor directivei, o analiză a efectelor 
includerii conducătorilor auto independenți fiind necesară înainte de o eventuală modificare 
a directivei.
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Amendamentul 28
Martin Kastler

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În lumina raportului Comisiei și a 
evaluării impactului, conducătorii auto
independenți ar trebui excluși din domeniul 
de aplicare al Directivei 2002/15/CE.

(7) În lumina raportului Comisiei și a 
evaluării impactului, întreprinzătorii de 
transport independenți ar trebui să rămână
excluși din domeniul de aplicare al 
Directivei 2002/15/CE.

Or. de

Justificare

Expresia „întreprinzător de transportator” clarifică faptul că conducătorii auto independenți 
sunt într-adevăr antreprenori și nu falși lucrători independenți. Până în prezent, 
întreprinzătorii de transport independenți au fost scutiți de restricțiile privind timpul de lucru. 
Formularea „ar trebui să rămână excluși” este mai clară în această privință decât „ar trebui 
excluși”.

Amendamentul 29
Martin Kastler

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În niciun sector nu se aplică în 
prezent restricții privind timpul de lucru 
antreprenorilor independenți. Alegerea 
liberă și responsabilă a timpului de lucru 
reprezintă una dintre caracteristicile 
principale ale activității antreprenorilor 
independenți. Această libertate ar trebui 
menținută în toate sectoarele. 

Or. de

Justificare

Caracterul activității antreprenorilor independenți ar trebui clarificat aici încă o dată. 
Antreprenorii independenți au o contribuție importantă la economia europeană. Prezentul 
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considerent clarifică faptul că Parlamentul European nu intenționează să le limiteze 
libertatea antreprenorială.

Amendamentul 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas în numele grupului S&D

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cu toate acestea, este de dorit ca 
statele membre să continue să îi avertizeze 
pe conducătorii auto independenți cu 
privire la efectele adverse asupra sănătății 
și siguranței, precum și cu privire la 
efectele negative asupra siguranței rutiere 
ale timpului de lucru prelungit, odihnei 
necorespunzătoare și orarelor de muncă 
perturbatoare.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest considerent nu va mai fi necesar dacă vor fi incluși în directivă și conducătorii auto 
independenți.

Amendamentul 31
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cu toate acestea, este de dorit ca statele 
membre să continue să îi avertizeze pe 
conducătorii auto independenți cu privire la 
efectele adverse asupra sănătății și 
siguranței, precum și cu privire la efectele 
negative asupra siguranței rutiere ale 
timpului de lucru prelungit, odihnei 
necorespunzătoare și orarelor de muncă 
perturbatoare.

(8) Este de dorit ca statele membre să 
continue să îi avertizeze pe conducătorii 
auto independenți cu privire la efectele 
adverse asupra sănătății și siguranței, 
precum și cu privire la efectele negative ale 
timpului de lucru prelungit, odihnei 
necorespunzătoare și orarelor de muncă 
perturbatoare asupra siguranței rutiere; 
De asemenea, este important ca statele 
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membre să depună eforturi pentru a
combate munca independentă falsă și 
pentru a preveni formele precare de 
muncă atunci când este vorba despre 
munca permanentă. 

Or. pt

Amendamentul 32
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cu toate acestea, este de dorit ca 
statele membre să continue să îi avertizeze 
pe conducătorii auto independenți cu 
privire la efectele adverse asupra sănătății 
și siguranței, precum și cu privire la 
efectele negative asupra siguranței rutiere 
ale timpului de lucru prelungit, odihnei 
necorespunzătoare și orarelor de muncă 
perturbatoare.

(8) Întrucât conducătorii auto independenți
sunt incluși în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CEE) nr. 3820/85, dar 
sunt excluși din cel al Directivei 
93/104/CE, aceștia ar trebui să rămână 
incluși în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Pentru siguranța rutieră și protejarea sănătății conducătorilor auto, lucrătorii independenți 
trebuie să facă obiectul în continuare al Directivei 2002/15/CE. Pentru siguranța traficului și 
pentru ceilalți participanți la trafic nu contează dacă cel care conduce un vehicul greu în 
stare de oboseală accentuată este lucrător independent sau nu. Conducătorii auto 
independenți nu fac nici măcar de un an obiectul dispozițiilor directivei, o analiză a efectelor 
includerii conducătorilor auto independenți fiind necesară înainte de o eventuală modificare 
a directivei.
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Amendamentul 33
Martin Kastler

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cu toate acestea, este de dorit ca statele 
membre să continue să îi avertizeze pe
conducătorii auto independenți cu privire 
la efectele adverse asupra sănătății și 
siguranței, precum și cu privire la efectele 
negative asupra siguranței rutiere ale 
timpului de lucru prelungit, odihnei 
necorespunzătoare și orarelor de muncă 
perturbatoare.

(8) Cu toate acestea, este de dorit ca statele 
membre să continue să îi avertizeze pe
întreprinzătorii de transport  independenți 
cu privire la efectele adverse asupra
sănătății și siguranței, precum și cu privire 
la efectele negative asupra siguranței 
rutiere ale timpului de lucru prelungit, 
odihnei necorespunzătoare și orarelor de 
muncă perturbatoare.

Or. de

Justificare

Expresia „întreprinzător de transport” clarifică faptul că conducătorii auto independenți 
sunt într-adevăr antreprenori și nu falși lucrători independenți.

Amendamentul 34
Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cu toate acestea, este de dorit ca statele 
membre să continue să îi avertizeze pe 
conducătorii auto independenți cu privire la 
efectele adverse asupra sănătății și 
siguranței, precum și cu privire la efectele 
negative asupra siguranței rutiere ale 
timpului de lucru prelungit, odihnei 
necorespunzătoare și orarelor de muncă 
perturbatoare.

(8) Cu toate acestea, este de dorit ca statele 
membre să continue să îi avertizeze pe 
conducătorii auto independenți cu privire la 
efectele adverse asupra sănătății și 
siguranței, precum și cu privire la efectele 
negative ale timpului de lucru prelungit, 
odihnei necorespunzătoare și orarelor de 
muncă perturbatoare asupra siguranței 
rutiere. În cazul încălcării normelor 
privind timpii de condus și perioadele de 
odihnă prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 în asemenea măsură încât 
există motive să se creadă că și alte orare 
de lucru ale conducătorilor auto 
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independenți ar putea avea, de asemenea, 
efecte adverse asupra siguranței rutiere, 
statele membre ar trebui să ia măsurile 
corespunzătoare pentru a verifica orarele 
de lucru ale conducătorului auto respectiv 
și, după caz, să aplice sancțiuni în temeiul 
legislației naționale.

Or. en

Justificare

O încălcare gravă a timpilor de condus și a perioadelor de odihnă poate indica faptul că un 
conducător auto independent are și alte orare de lucru cu efecte negative asupra siguranței 
rutiere. În majoritatea statelor membre, condusul în stare de oboseală la volan este pedepsit 
prin lege. Prin urmare, în cazul în care timpii de condus și perioadele de odihnă sunt 
încălcate în asemenea măsură încât există un motiv să se creadă că și alte orare de lucru ale 
conducătorului auto independent respectiv ar putea avea efecte negative asupra siguranței 
rutiere, situația ar trebui verificată și sancționată.

Amendamentul 35
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În vederea creșterii siguranței rutiere 
și date fiind modificările din structura 
transportului de marfă, ar trebui 
examinată extinderea domeniului de 
aplicare al Regulamentului (CE) nr. 
561/2006 pentru a include, dacă o 
evaluare a impactului  justifică acest 
lucru, conducătorii de vehicule pentru 
transportul de mărfuri sub 3,5 t, de 
exemplu între 2,8t și 3,5t.

Or. en
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Amendamentul 36
Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Întrucât operațiile de încărcare și 
descărcare fac parte din activitatea 
conducătorului auto, putând contribui la 
starea de oboseală, ar trebui examinată 
includerea acestor activități în timpul de 
conducere, ca parte integrantă a acestuia. 
În acest scop și pentru a pune în aplicare 
acest lucru, Comisia ar trebui încurajată 
să efectueze un studiu privind 
fezabilitatea înregistrării automate, cu 
ajutorul unui tahograf digital, a timpilor 
utilizați pentru operațiile de încărcare și 
descărcare. 

Or. en

Justificare

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Amendamentul 37
Veronica Lope Fontagné

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În vederea îmbunătățirii siguranței 
rutiere, este necesar să se examineze 
posibilitatea modificării Regulamentului 
(CE) nr. 561/2006 pentru a face mai 
flexibile perioadele de repaus, permițând 
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conducătorului unui vehicul de marfă să 
efectueze, fără a depăși limita 
săptămânală de 90 de ore de conducere și 
respectând repausurile zilnice și 
săptămânale corespunzătoare, până la 12 
perioade de conducere zilnice fără să aibă 
obligația de a lua un repaus săptămânal 
înainte de finalizarea acestor perioade.

Or. es

Justificare

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Amendamentul 38
Csaba Sógor

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Regulamentul (CE) nr. 561/2006 
privind armonizarea anumitor dispoziții 
ale legislației sociale în domeniul 
transporturilor rutiere se aplică tuturor 
conducătorilor auto, lucrătorilor mobili și 
conducătorilor auto independenți. Este în 
interesul general ca normele privind 
timpul de conducere auto și perioadele de 
repaus pentru toți conducătorii auto să fie 
aplicate în mod corespunzător, aplicarea 
lor să fie controlată în mod eficient, iar 
încălcarea obligațiilor impuse de prezenta 
directivă să fie sancționată în mod 
corespunzător.

Or. hu
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Amendamentul 39
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Includerea autovehiculelor sub 3,5t 
în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 este 
diametral opusă obiectivului declarat al
Uniunii Europene de reducere rapidă a 
birocrației. În Uniunea Europeană nu se 
dorește includerea autovehiculelor sub 
3,5t în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006. 

Or. de

Justificare

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Amendamentul 40
Csaba Sógor

Propunere de directivă
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) În vederea creșterii siguranței rutiere 
și date fiind modificările din structura 
transportului rutier, ar trebui examinată 
extinderea domeniului de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 pentru 
a include conducătorii de vehicule sub 



PE431.178v02-00 18/64 AM\805249RO.doc

RO

3,5 t utilizate în scopuri profesionale.
Or. hu

Amendamentul 41
Thomas Mann

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Legislația comunitară este eficientă și 
eficace numai dacă este implementată de 
către toate statele membre, dacă este 
aplicată în egală măsură de toți actorii
implicați și dacă este controlată cu 
regularitate și într-o manieră eficientă.

(10) Legislația Uniunii este eficientă și 
eficace numai dacă este implementată în 
mod corespunzător de către toate statele 
membre, dacă este aplicată în egală măsură
tuturor actorilor implicați, dacă este 
controlată cu regularitate și într-o manieră 
eficientă și dacă încălcările sunt 
sancționate în conformitate cu 
procedurile în vigoare în statele membre 
individuale.

Or. de

Justificare

Din motive de subsidiaritate, sancțiunile deja existente în statele membre pentru încălcarea 
restricțiilor privind timpul de lucru nu pot fi înlocuite prin dispoziții ale UE privind 
mecanisme de sancționare. Încălcările se sancționează, prin urmare, în conformitate cu 
procedurile naționale în vigoare.

Amendamentul 42
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Legislația comunitară este eficientă și 
eficace numai dacă este implementată de 
către toate statele membre, dacă este 
aplicată în egală măsură de toți actorii 
implicați și dacă este controlată cu 
regularitate și într-o manieră eficientă.

(10) Legislația comunitară este eficientă și 
eficace numai dacă este implementată în 
mod corespunzător de către toate statele 
membre, dacă este aplicată în egală măsură 
de toți actorii implicați, dacă este 
controlată cu regularitate și într-o manieră 
eficientă și dacă sunt luate măsuri 
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adecvate în cazul în care au loc încălcări.

Or. en

Amendamentul 43
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Legislația comunitară este eficientă și 
eficace numai dacă este implementată de 
către toate statele membre, dacă este 
aplicată în egală măsură de toți actorii 
implicați și dacă este controlată cu 
regularitate și într-o manieră eficientă.

(10) Legislația comunitară este eficientă și 
eficace numai dacă este implementată de 
către toate statele membre, dacă este 
aplicată în egală măsură de toți actorii 
implicați și dacă este evaluată și controlată 
cu regularitate și într-o manieră eficientă.

Or. el

Justificare
Evaluarea reprezintă un element extrem de important, întrucât constituie un criteriu pentru 
eventuale măsuri viitoare corective sau de altă natură.

Amendamentul 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Monitorizarea respectării obligațiilor 
este o sarcină complexă, în care sunt 
implicați mai mulți actori, de aceea se 
impune necesitatea cooperării între statele 
membre și Comisie, precum și cooperarea 
statelor membre între ele.

(11) Monitorizarea respectării obligațiilor 
este o sarcină complexă, în care sunt 
implicați mai mulți actori, de aceea se 
impune necesitatea furnizării de informații 
în timp util, a coordonării și a cooperării 
între statele membre și Comisie, precum și 
cooperarea statelor membre între ele.

Or. bg
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Amendamentul 45
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Monitorizarea respectării obligațiilor 
este o sarcină complexă, în care sunt 
implicați mai mulți actori, de aceea se 
impune necesitatea cooperării între statele 
membre și Comisie, precum și cooperarea 
statelor membre între ele.

(11) Monitorizarea respectării obligațiilor 
este o sarcină complexă, în care sunt 
implicați mai mulți actori, de aceea se 
impune necesitatea cooperării între statele 
membre și Comisie, precum și cooperarea 
statelor membre între ele. Ar trebui luată 
în considerare contribuția partenerilor 
sociali la monitorizarea conformității și a 
punerii în aplicare.

Or. en

Amendamentul 46
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre vor trebui să 
asigure participarea activă și substanțială 
a partenerilor sociali atât la monitorizarea 
respectării Directivei 2002/15/CE și la 
procedura de evaluare a rezultatelor 
acesteia, cât și la procedura de informare.

Or. el
Justificare

Participarea partenerilor sociali este de o importanță esențială la toate nivelurile. Aceștia 
vor trebui să participe la monitorizarea aplicării și respectării directivei, precum și la 
procedurile de evaluare și de informare, recurgând la mijloacele de informare și de 
comunicare de care dispun. Astfel, autoritățile competente vor avea la dispoziție informații cu 
un caracter mai global și mai exhaustiv cu privire la progresele înregistrate în aplicarea 
directivei și repercusiunile acesteia.
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Amendamentul 47
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) De aceea, convine să se modernizeze 
dispozițiile Directivei 2002/15/CE în 
vederea remedierii neajunsurilor legate de 
implementare, aplicare și control al 
aplicării normelor prin clarificarea 
domeniului de aplicare, consolidării
cooperării administrative între statele 
membre și promovarea schimburilor de 
informații și bune practici.

(12) De aceea, este necesar să se 
modernizeze dispozițiile 
Directivei 2002/15/CE în vederea 
remedierii eficace a neajunsurilor legate de 
implementare, aplicare și control al 
aplicării normelor prin clarificarea 
domeniului de aplicare, prin consolidarea 
substanțială a cooperării administrative 
între statele membre în vederea reducerii 
la minimum a sarcinilor administrative 
inutile și prin promovarea schimburilor de 
informații și bune practici.

Or. el

Justificare
Controalele trebuie să fie eficace, și în același timp trebuie redusă la minimum povara 
birocrației inutile. Statele membre trebuie să coopereze cât mai strâns pentru a asigura buna 
aplicare și respectarea deplină a directivei.

Amendamentul 48
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) De aceea, convine să se modernizeze 
dispozițiile Directivei 2002/15/CE în 
vederea remedierii neajunsurilor legate de 
implementare, aplicare și control al 
aplicării normelor prin clarificarea 
domeniului de aplicare, consolidării 
cooperării administrative între statele 
membre și promovarea schimburilor de 
informații și bune practici.

(12) De aceea, convine să se modernizeze 
dispozițiile Directivei 2002/15/CE în 
vederea remedierii neajunsurilor legate de 
implementare, aplicare și control al 
aplicării normelor prin clarificarea 
domeniului de aplicare, consolidării 
cooperării administrative între statele 
membre și promovarea schimburilor de 
informații și de cele mai bune practici.

Or. en
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Amendamentul 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În vederea îmbunătățirii schimbului 
de date, ar trebui dezvoltat un sistem 
european de schimb de date. Acesta ar 
putea conduce pe viitor la posibilitatea 
efectuării și în alt stat membru a unor 
controale rutiere pentru verificarea 
timpului de lucru.

Or. en

Amendamentul 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) În vederea îmbunătățirii siguranței 
rutiere, ar trebui să se analizeze dacă 
legislația în domeniul social, în special 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 ar trebui 
să se aplice tuturor cazurilor de transport 
rutier, adică inclusiv vehiculelor sub 3,5 t 
folosite în scopuri comerciale.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, vehiculele sub 3,5 tone ar trebui incluse în domeniul 
de aplicare al Regulamentului (CE) 561/200 privind timpul de conducere, pauzele și 
perioadele de repaus, și, de preferat, și în cel al Directivei 2002/15/CE. 
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Amendamentul 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Pentru a evita impunerea de sarcini 
administrative inutile conducătorilor auto 
independenți, se consideră oportun să se 
limiteze obligațiile acestora privind 
înregistrarea la efectuarea de înregistrări 
cu ajutorul tahografului. 

Or. en

Amendamentul 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia ar trebui împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
frecvența și modalitățile de monitorizare 
și control al timpului de lucru.

Or. en

Amendamentul 53
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Articolul 1 se modifică după cum 
urmează:
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Obiectivul prezentei directive constă în 
stabilirea cerințelor minime legate de 
organizarea timpului de lucru în vederea 
îmbunătățirii protecției sănătății și 
siguranței conducătorilor auto 
profesioniști care efectuează activități 
mobile de transport rutier, în special în 
ceea ce privește pauzele, perioadele de 
odihnă și perioadele de disponibilitate, 
fără a le afecta salariile, și a creșterii 
siguranței rutiere, precum și în 
apropierea, în consecință, a condițiilor de 
concurență.

Or. pt

Amendamentul 54
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili, 
în conformitate cu definiția prevăzută la 
articolul 3 litera (d), angajați în 
întreprinderi înființate într-un stat membru, 
care participă la activități de transport 
rutier reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 sau, în absența unor dispoziții 
speciale, de acordul AETR. Prezenta 
directivă se aplică de asemenea 
lucrătorilor mobili în sensul definiției de 
la articolul 3 litera (d) a doua teză.

(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili 
angajați în întreprinderi înființate într-un 
stat membru, care participă la activități de 
transport rutier reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau, în 
absența unor dispoziții speciale, de acordul 
AETR.

Or. en
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Amendamentul 55
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili, 
în conformitate cu definiția prevăzută la 
articolul 3 litera (d), angajați în 
întreprinderi înființate într-un stat membru, 
care participă la activități de transport 
rutier reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 sau, în absența unor dispoziții 
speciale, de acordul AETR.

(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili 
angajați în întreprinderi înființate într-un 
stat membru, care participă la activități de 
transport rutier reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau, în 
absența unor dispoziții speciale, de acordul 
AETR.

Prezenta directivă se aplică de asemenea
lucrătorilor mobili în sensul definiției de la
articolul 3 litera (d) a doua teză.

Prezenta directivă se aplică de asemenea
conducătorilor auto independenți în 
sensul definiției de la articolul 3 litera (e).
În termen de cel mult trei ani de la data 
de 23 martie 2009, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Acest raport analizează 
consecințele includerii conducătorilor 
auto independenți în domeniul de aplicare 
al directivei asupra siguranței rutiere, 
condițiilor de concurență, structurii 
profesiei și aspectelor sociale. Se ține cont 
de condițiile din fiecare stat membru 
referitoare la structura industriei 
transporturilor și la mediul de lucru în 
domeniul transportului rutier. Pe baza 
acestui raport, Comisia prezintă o 
propunere având ca obiectiv, după caz: 
— stabilirea condițiilor pentru includerea 
conducătorilor auto independenți în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
în privința acelor conducători auto 
independenți care nu participă la activități 
de transport rutier în alte state membre și 
care sunt supuși constrângerilor locale 
din motive obiective, cum ar fi o situare 
periferică, distanțe interne lungi și o 
concurență deosebit de puternică, sau
— neincluderea conducătorilor auto 
independenți în domeniul de aplicare al 
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prezentei directive.

Or. de

Justificare

Pentru siguranța rutieră și protejarea sănătății conducătorilor auto, lucrătorii independenți 
trebuie să facă obiectul în continuare al Directivei 2002/15/CE. Pentru siguranța traficului și 
pentru alți participanți la trafic nu contează dacă cel care conduce este lucrător independent 
sau nu. Regulamentul nr. 561/2006 nu este suficient: acesta reglementează durata maximă de 
conducere, pauzele și perioadele minime de repaus, dar nu și timpul maxim de lucru. 
Dispozițiile privind doar falșii lucrători independenți cauzează probleme permanente în a 
distinge între lucrătorii independenți adevărați și cei falși, oferind posibilități de eludare.

Amendamentul 56
Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili, 
în conformitate cu definiția prevăzută la 
articolul 3 litera (d), angajați în 
întreprinderi înființate într-un stat membru, 
care participă la activități de transport 
rutier reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 sau, în absența unor dispoziții 
speciale, de acordul AETR.

(1) Prezenta directivă se aplică lucrătorilor 
mobili, în conformitate cu definiția 
prevăzută la articolul 3 litera (d), angajați 
în întreprinderi înființate într-un stat 
membru, care participă la activități de 
transport rutier reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau, în 
absența unor dispoziții speciale, de acordul 
AETR.

Prezenta directivă se aplică de asemenea 
lucrătorilor mobili în sensul definiției de la 
articolul 3 litera (d) a doua teză.

Prezenta directivă se aplică, de asemenea, 
lucrătorilor mobili în sensul definiției de la 
articolul 3 litera (d) a doua teză.
În sensul prezentei directive, orice
persoană care efectuează activități mobile 
de transport rutier este considerată 
lucrător mobil în sensul articolului 3 
litera (d), cu excepția cazului în care 
persoana respectivă demonstrează că 
niciuna dintre condițiile menționate la 
articolul 3 litera (d) al doilea paragraf, 
punctele i, ii, iii, iv și v nu se aplică în 
cazul său.
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Or. en

Amendamentul 57
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili, 
în conformitate cu definiția prevăzută la 
articolul 3 litera (d), angajați în 
întreprinderi înființate într-un stat membru, 
care participă la activități de transport 
rutier reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 sau, în absența unor dispoziții 
speciale, de acordul AETR.

(1) Prezenta directivă se aplică lucrătorilor 
mobili angajați în întreprinderi înființate 
într-un stat membru, care participă la 
activități de transport rutier reglementate 
de Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau, în 
absența unor dispoziții speciale, de acordul 
AETR.

Prezenta directivă se aplică de asemenea 
lucrătorilor mobili în sensul definiției de 
la articolul 3 litera (d) a doua teză.

Prezenta directivă se aplică, de asemenea,
conducătorilor auto independenți.

Or. pt

Amendamentul 58
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili, 
în conformitate cu definiția prevăzută la 
articolul 3 litera (d), angajați în 
întreprinderi înființate într-un stat membru, 
care participă la activități de transport 
rutier reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 sau, în absența unor dispoziții 
speciale, de acordul AETR.

(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili, 
în conformitate cu definiția prevăzută la 
articolul 3 litera (d), angajați în 
întreprinderi înființate într-un stat membru, 
care participă la activități de transport 
rutier reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 sau, în absența unor dispoziții 
speciale, de acordul AETR. Prezenta 
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directivă se aplică, de asemenea, 
conducătorilor auto independenți vizați la 
articolul 3 litera (e).

Prezenta directivă se aplică de asemenea 
lucrătorilor mobili în sensul definiției de la 
articolul 3 litera (d) a doua teză.

Prezenta directivă se aplică, de asemenea,
lucrătorilor mobili în sensul definiției de la 
articolul 3 litera (d) a doua teză.

Or. it

Justificare
Timpii de lucru ar trebui să se aplice tuturor persoanelor care efectuează activități mobile de 
transport rutier, fie că sunt angajați sau lucrători independenți.

Amendamentul 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas în numele grupului S&D și 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili, 
în conformitate cu definiția prevăzută la 
articolul 3 litera (d), angajați în 
întreprinderi înființate într-un stat membru, 
care participă la activități de transport 
rutier reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 sau, în absența unor dispoziții 
speciale, de acordul AETR.

(1) Prezenta directivă se aplică lucrătorilor 
mobili angajați în întreprinderi înființate 
într-un stat membru, care participă la 
activități de transport rutier reglementate 
de Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau, în 
absența unor dispoziții speciale, de acordul 
AETR.

Prezenta directivă se aplică de asemenea
lucrătorilor mobili în sensul definiției de 
la articolul 3 litera (d) a doua teză.

Prezenta directivă se aplică conducătorilor 
auto independenți, de la 23 martie 2009.

Or. en

Justificare

Raportul din anul 2007 al Comisiei (COM 2007/266 final) pledează în favoarea includerii 
lucrătorilor independenți și oferă la capitolul 3.2 toate argumentele pentru necesitatea 
includerii conducătorilor auto independenți: excesul de ore de muncă independentă împreună 
cu multă muncă fizică duc la oboseală și au o legătură clară cu siguranța rutieră.
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Amendamentul 60
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 - punctul 1 - litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă nu se aplică 
conducătorilor auto independenți.

Or. de

Justificare

Lucrătorii independenți lucrează pe propria răspundere și pe propriul risc și își organizează 
în mod liber activitatea și timpul de lucru. Reglementarea excesivă pune acest model de lucru 
sub semnul întrebării. Pentru a garanta siguranța rutieră, UE a adoptat deja dispoziții 
privind timpul de conducere și cel de repaus (Regulamentul (CE) nr. 561/2006), care sunt 
valabile pentru toți conducătorii auto - independenți sau angajați - în întreaga Europă și care 
prevăd restricții stricte privind timpul de lucru. 

Amendamentul 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas în numele grupului S&D și 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2002/15/CE
Articolul 2 – alineatele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatele (2) și (3), trimiterea la 
„Directiva 93/104/CEE” se înlocuiește cu 
o trimitere la „Directiva 2003/88/CE”;

eliminat

Or. en

Justificare

Raportul din anul 2007 al Comisiei (COM 2007/266 final) pledează în favoarea includerii 
lucrătorilor independenți și oferă la capitolul 3.2 toate argumentele pentru necesitatea 
includerii conducătorilor auto independenți: excesul de ore de muncă independentă împreună 
cu multă muncă fizică duc la oboseală și au o legătură clară cu siguranța rutieră.
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Amendamentul 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas în numele grupului S&D și 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2002/15/CE
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (4), trimiterea la 
„Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se 
înlocuiește cu o trimitere la 
„Regulamentul nr. 561/2006”.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportul din anul 2007 al Comisiei (COM 2007/266 final) pledează în favoarea includerii 
lucrătorilor independenți și oferă la capitolul 3.2 toate argumentele pentru necesitatea 
includerii conducătorilor auto independenți: excesul de ore de muncă independentă împreună 
cu multă muncă fizică duc la oboseală și au o legătură clară cu siguranța rutieră.

Amendamentul 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny și Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la litera (a) 2 prima teză se elimină. eliminat

Or. en

Justificare

Este important să se revină la textul original, iar aceeași definiție privind timpul de lucru să 
fie aplicată și în cazul conducătorilor auto independenți, cu excepția activităților 
administrative, care pot fi cu greu controlate.
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Amendamentul 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny și Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la litera (a) 2 prima teză se elimină. (a) la litera (a) punctul 2, prima teză se 
modifică după cum urmează: 
„în cazul conducătorilor auto 
independenți, aceeași definiție se aplică 
perioadei cuprinse între începutul și 
sfârșitul lucrului, inclusiv o perioadă fixă 
de timp de lucru calculată pentru 
subpunctele (iv) și (v) luate împreună, în 
timpul căreia conducătorul auto 
independent se află la postul său de lucru, 
la dispoziția clientului și exercitându-și 
funcțiile sau activitățile altele decât 
activitatea administrativă generală care 
nu este direct legată de operația de 
transport respectivă aflată în curs de 
desfășurare.”

Or. en

Justificare

Pentru a reduce sarcinile administrative ale conducătorilor auto independenți, aceștia pot 
calcula o perioadă fixă de timp de lucru pentru activitățile menționate la subpunctele (iv) și 
(v). Asistența acordată pasagerilor la urcarea și coborârea din autobuze poate fi înregistrată 
cu ajutorul tahografului digital și, prin urmare, nu ar trebui inclusă în perioada fixă de timp 
de lucru.

Amendamentul 65
Ilda Figueiredo 

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera a  – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la litera (a) 2 prima teză se elimină. (a) La sfârșitul literei (b) se adaugă 
următorul paragraf:
„Această perioadă ar trebui luată în 
considerare pentru plata salariilor.”

Or. pt

Amendamentul 66
Licia Ronzulli 

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera a  – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la litera (a) 2 prima teză se elimină. (a) la litera (a) punctul 2, prima teză se 
modifică după cum urmează: „în cazul 
conducătorilor auto independenți, aceeași 
definiție se aplică perioadei cuprinse între 
începutul și sfârșitul lucrului – inclusiv o 
perioadă fixă de timp de lucru calculată 
pentru punctul 1 subpunctele (iii), (iv) și 
(v) de la prezentul articol, luate împreună 
– în timpul căreia conducătorul auto 
independent se află la postul său de lucru, 
la dispoziția clientului și exercitându-și 
funcțiile sau activitățile altele decât 
sarcinile administrative generale care nu 
sunt direct legate de operația de transport 
respectivă aflată în curs de desfășurare.”

Or. it

Justificare
Pentru a reduce sarcinile administrative ale lucrătorilor independenți, aceștia pot calcula o 
perioadă fixă de timp de lucru pentru activitățile menționate la subpunctele (iii), (iv) și (v).
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Amendamentul 67
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 1 - punctul 2 - litera a 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la litera (a) 2 prima teză se elimină. eliminat

Or. de

Justificare

Pentru siguranța rutieră și protejarea sănătății conducătorilor auto, lucrătorii independenți 
trebuie să facă obiectul în continuare al Directivei 2002/15/CE. Pentru siguranța traficului și 
pentru alți participanți la trafic nu contează dacă cel care conduce este lucrător independent 
sau nu. Regulamentul nr. 561/2006 nu este suficient: acesta reglementează durata maximă de 
conducere, pauzele și perioadele minime de repaus, dar nu și timpul maxim de lucru. 
Dispozițiile privind doar falșii lucrători independenți cauzează probleme permanente în a 
distinge între lucrătorii independenți adevărați și cei falși, oferind posibilități de eludare.

Amendamentul 68
Marian Harkin 

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „întreprindere utilizatoare” 
înseamnă orice persoană fizică sau 
juridică pentru care și sub supravegherea 
și conducerea căreia este angajat un 
conducător auto;

Or. en
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Amendamentul 69
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 1 - punctul 2 - litera b 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la litera (d) se adaugă următoarea 
teză:

eliminat

„lucrător mobil” include, de asemenea, 
orice persoană care nu este legată de 
niciun angajator printr-un contract de 
muncă sau prin altă formă de raporturi de 
muncă pe scară ierarhică, însă:

(i) nu are libertatea de a-și organiza 
activitățile legate de muncă;
(ii) venitul său nu depinde direct de 
profitul realizat;
(iii) nu are libertatea, în mod individual 
sau printr-o cooperare între conducători 
auto independenți, de a avea relații cu 
mai mulți clienți.

Or. de

Justificare

Pentru siguranța rutieră și protejarea sănătății conducătorilor auto, lucrătorii independenți 
trebuie să facă obiectul în continuare al Directivei 2002/15/CE. Pentru siguranța traficului și
pentru alți participanți la trafic nu contează dacă cel care conduce este lucrător independent 
sau nu. Regulamentul nr. 561/2006 nu este suficient: acesta reglementează durata maximă de 
conducere, pauzele și perioadele minime de repaus, dar nu și timpul maxim de lucru. 
Dispozițiile privind doar falșii lucrători independenți cauzează probleme permanente în a 
distinge între lucrătorii independenți adevărați și cei falși, oferind posibilități de eludare.

Amendamentul 70
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la litera (d) se adaugă următoarea 
teză:

(b) litera (h) se înlocuiește cu următorul 
text:

„lucrător mobil” include, de asemenea, 
orice persoană care nu este legată de 
niciun angajator printr-un contract de 
muncă sau prin altă formă de raporturi de 
muncă pe scară ierarhică, însă:

„(h) «timpul nopții» reprezintă o perioadă 
de […], astfel cum este definită de 
legislația națională, cuprinsă între orele 
20.00 și 7.00;”

(i) nu are libertatea de a-și organiza 
activitățile legate de muncă;
(ii) venitul său nu depinde direct de 
profitul realizat;
(iii) nu are libertatea, în mod individual 
sau printr-o cooperare între conducători 
auto independenți, de a avea relații cu 
mai mulți clienți.

Or. pt

Amendamentul 71
Veronica Lope Fontagné

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la litera (d) se adaugă următoarea teză: (b) la litera (d) se adaugă următoarea teză:

„lucrător mobil” include, de asemenea, 
orice persoană care nu este legată de niciun 
angajator printr-un contract de muncă sau 
prin altă formă de raporturi de muncă pe 
scară ierarhică, însă:

„lucrător mobil” include, de asemenea, 
orice persoană care, deși nu este legată 
formal de niciun angajator printr-un 
contract de muncă sau prin altă formă de 
raporturi de muncă pe scară ierarhică, 
întreține în fapt o relație de muncă cu un 
întreprinzător, în sensul legislației statelor 
membre.

nu are libertatea de a-și organiza 
activitățile legate de muncă;
venitul său nu depinde direct de profitul 
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realizat;
nu are libertatea, în mod individual sau 
printr-o cooperare între conducători auto 
independenți, de a avea relații cu mai 
mulți clienți.

Or. es

Amendamentul 72
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) la litera (d) se adaugă următoarea teză: (2) la litera (d) se adaugă următoarea teză:

„lucrător mobil” include, de asemenea, 
orice persoană care nu este legată de niciun 
angajator printr-un contract de muncă sau 
prin altă formă de raporturi de muncă pe 
scară ierarhică, însă:

„lucrător mobil” include, de asemenea, 
orice persoană care nu este legată de niciun 
angajator printr-un contract de muncă sau 
prin altă formă de raporturi de muncă pe 
scară ierarhică, însă:

(i) nu are libertatea de a-și organiza 
activitățile legate de muncă;

(i) nu are libertatea de a-și organiza 
activitățile legate de muncă; și/sau

(ii) venitul său nu depinde direct de profitul 
realizat;

(ii) venitul lor nu depinde direct de profitul 
realizat; și/sau

(iii) nu are libertatea, în mod individual sau 
printr-o cooperare între conducători auto 
independenți, de a avea relații cu mai mulți 
clienți.

(iii) nu are libertatea, în mod individual sau 
printr-o cooperare între conducători auto 
independenți, de a avea relații cu mai mulți 
clienți.

Or. el

Justificare
Această formulare oferă avantajul de a nu exclude niciunul dintre cazuri și de a cuprinde mai 
bine problematica muncii fictive.
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Amendamentul 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari și Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

„lucrător mobil” include, de asemenea, 
orice persoană care nu este legată de niciun 
angajator printr-un contract de muncă sau 
prin altă formă de raporturi de muncă pe 
scară ierarhică, însă: 

„lucrător mobil” include, de asemenea, 
orice persoană care nu este legată de niciun 
angajator printr-un contract de muncă sau 
prin altă formă de raporturi de muncă pe 
scară ierarhică, însă care îndeplinește una 
dintre următoarele condiții:

(i) nu are libertatea de a-și organiza 
activitățile legate de muncă;

(i) este subordonată unei unități 
utilizatoare; nu are libertatea de a-și 
organiza locul în care își desfășoară 
activitatea, timpul de lucru și activitățile 
principale legate de muncă sau care se 
supune ordinelor și instrucțiunilor unei 
alte persoane în exercitarea unei 
activități;

(ii) venitul său nu depinde direct de profitul 
realizat;

(ii) venitul său nu depinde direct de profitul 
realizat și este dependent din punct de 
vedere economic, financiar și social de 
activitatea desfășurată în beneficiul unei 
întreprinderi care aparține unei alte 
persoane; care beneficiază de: o 
remunerație periodică, aceasta 
constituind singura sursă de venit a 
lucrătorului; plată în natură, sub formă 
de alimente, locuință sau transport; 
recunoașterea unor drepturi precum 
perioada săptămânală de repaus și 
concediul anual; finanțarea de către 
partea solicitantă a deplasărilor în interes 
de serviciu efectuate de lucrător;

(iii) nu are libertatea, în mod individual sau 
printr-o cooperare între conducători auto 
independenți, de a avea relații cu mai mulți 
clienți.

(iii) nu are libertatea, în mod individual sau 
printr-o cooperare între conducători auto 
independenți, de a avea relații cu mai mulți 
clienți;
(iiia) a cărui activitate este similară cu 
activitatea anterioară executată pentru 
același contractant;
(iiib) a cărui activitate necesită ca partea 
care solicită activitatea să furnizeze 
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instrumente, materiale și echipamente;
(iiic) care nu are în proprietate sau în 
chirie vehiculul utilizat;
Sarcina probei aparține lucrătorului 
independent, în toate cazurile, pentru a 
justifica statutul de lucrător cu adevărat 
independent.”

Or. en

Justificare

Pentru a fi eficace, definiția falsului independent trebuie consolidată pentru a elimina orice 
încercare de încălcare a legislației și pentru a descuraja în mod real aceste practici.

Amendamentul 74
Stephen Hughes și Alejandro Cercas

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) litera (e) se elimină. eliminat

Or. en

Justificare

Este important să se păstreze definiția independenților, deoarece acest act vizează includerea 
lor în dispozițiile privind timpul de lucru.

Amendamentul 75
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) litera (e) se elimină. eliminat
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Or. pt

Amendamentul 76
Stephen Hughes and Alejandro Cercas

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) litera (e) se elimină. (c) litera (e) se înlocuiește cu următorul 
text: 
„conducător auto independent” reprezintă 
persoana:
(i) a cărei principală ocupație constă în 
transportul rutier de pasageri sau de 
mărfuri contra unei remunerații în sensul 
legislației UE pe baza unei licențe 
comunitare sau a altei autorizații 
profesionale de efectuare a transportului 
menționat anterior (astfel, se păstrează 
referirea la licența comunitară și la 
autorizația profesională);
(ii) care are dreptul să lucreze pe cont 
propriu și care nu este legată de un 
angajator printr-un contract de muncă 
sau orice alt raport de muncă pe scară
ierarhică;
(iii) care nu este subordonată unei 
întreprinderi utilizatoare: are libertatea de 
a-și organiza locul în care își desfășoară 
activitatea, timpul de lucru și activitățile 
principale legate de muncă sau nu se 
supune ordinelor și instrucțiunilor unei 
alte persoane în exercitarea activității;
(iv) al cărei venit nu depinde direct de 
profitul realizat și care nu este 
dependentă din punct de vedere economic, 
financiar și social de activitatea 
desfășurată în beneficiul unei 
întreprinderi care aparține unei alte 
persoane; este o persoană care nu 
primește niciuna dintre următoarele: o 
remunerație periodică, în cazul în care 
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aceasta constituie singura sau principala 
sursă de venit a lucrătorului; plată în 
natură, sub formă de alimente, locuință 
sau transport; recunoașterea unor 
drepturi precum perioada săptămânală de 
repaus și concediul anual; finanțarea de 
către partea solicitantă a deplasărilor în 
interes de serviciu efectuate de lucrător;
(v) care are libertatea, în mod individual 
sau printr-o cooperare cu alți conducători 
auto independenți, de a avea relații cu 
mai mulți clienți;
(vi) a cărui activitate este diferită de 
activitatea anterioară executată pentru 
același contractant;
Sarcina probei aparține lucrătorului 
independent, în toate cazurile, pentru a 
justifica statutul de persoană cu adevărat 
independentă.”

Or. en

Amendamentul 77
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) litera (e) se elimină. (c) litera (e) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(e) «conducător auto independent» 
reprezintă persoana:

(i) a cărei principală ocupație constă în 
transportul rutier de pasageri sau de 
mărfuri contra unei remunerații în sensul 
legislației UE pe baza unei licențe 
comunitare sau a altei autorizații 
profesionale de efectuare a transportului 
menționat anterior; 
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(ii) care are dreptul să lucreze pe cont 
propriu și care nu este legată de un 
angajator printr-un contract de muncă 
sau orice alt raport de muncă pe scară 
ierarhică; 
(iii) care nu este subordonată unei 
întreprinderi utilizatoare; 

(iv) care are libertatea de a organiza 
activitățile de lucru relevante, fără 
supravegherea directă a clientului;
(v) al cărei venit depinde direct de profitul 
realizat;

(vi) care nu beneficiază de drepturile unui 
angajat, cum ar fi plata periodică a unei 
remunerații, plata în natură, 
recunoașterea unor drepturi precum 
concediul anual cu plată de către o altă 
întreprindere utilizatoare sau parte 
contractantă; și 
(vii) care are libertatea de a întreține, 
individual sau pe bază de cooperare între 
conducători auto independenți, relații 
comerciale cu mai mulți clienți.
În sensul prezentei directive, conducătorii 
auto care nu îndeplinesc aceste criterii 
sunt supuși acelorași obligații și 
beneficiază de aceleași drepturi ca cele
prevăzute pentru lucrătorii mobili în 
temeiul prezentei directive;”

Or. en

Amendamentul 78
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 1 - punctul 2 - litera c 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) litera (e) se elimină. eliminat

Or. de

Justificare

Pentru siguranța rutieră și protejarea sănătății conducătorilor auto, lucrătorii independenți 
trebuie să facă obiectul în continuare al Directivei 2002/15/CE. Pentru siguranța traficului și 
pentru alți participanți la trafic nu contează dacă cel care conduce este lucrător independent 
sau nu. Regulamentul nr. 561/2006 nu este suficient: acesta reglementează durata maximă de 
conducere, pauzele și perioadele minime de repaus, dar nu și timpul maxim de lucru. 
Dispozițiile privind doar falșii lucrători independenți cauzează probleme permanente în a 
distinge între lucrătorii independenți adevărați și cei falși, oferind posibilități de eludare.

Amendamentul 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny și Elisabeth Morin-Chartier 

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera d 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) litera (f) se înlocuiește cu textul 
următor:

eliminat

f) „«persoană care efectuează activități 
mobile de transport rutier» înseamnă 
orice lucrător mobil sau conducător auto 
independent care efectuează astfel de 
activități;”

Or. en

Justificare

Lucrătorii care desfășoară activități independente ar trebui să intre sub incidența prezentei 
directive.
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Amendamentul 80
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera d 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) litera (f) se înlocuiește cu textul 
următor:

eliminat

(f) „«persoană care efectuează activități 
mobile de transport rutier» înseamnă 
orice lucrător mobil sau conducător auto 
independent care efectuează astfel de 
activități;”

Or. pt

Amendamentul 81
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 1 - punctul 2 - litera d 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(f) «persoană care efectuează activități 
mobile de transport rutier» înseamnă orice 
lucrător mobil sau conducător auto 
independent care efectuează astfel de 
activități;”

„(f) «persoană care efectuează activități 
mobile de transport rutier» înseamnă orice 
lucrător mobil sau conducător auto 
independent care efectuează astfel de 
activități;”

Or. de

Justificare

Pentru siguranța rutieră și protejarea sănătății conducătorilor auto, lucrătorii independenți 
trebuie să facă obiectul în continuare al Directivei 2002/15/CE. Pentru siguranța traficului și 
pentru alți participanți la trafic nu contează dacă cel care conduce este lucrător independent 
sau nu. Regulamentul nr. 561/2006 nu este suficient: acesta reglementează durata maximă de 
conducere, pauzele și perioadele minime de repaus, dar nu și timpul maxim de lucru. 
Dispozițiile privind doar falșii lucrători independenți cauzează probleme permanente în a 
distinge între lucrătorii independenți adevărați și cei falși, oferind posibilități de eludare.
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Amendamentul 82
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera e 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

(i) „«munca de noapte» înseamnă munca 
pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin două ore de muncă efectuate pe 
timp de noapte.”

Or. pt

Amendamentul 83
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 - punctul 2 - litera e 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(i) «munca de noapte» înseamnă munca 
pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin două ore de muncă efectuate pe timp 
de noapte.”

„(i) «munca de noapte» înseamnă munca 
pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin o oră de muncă efectuată pe timp de 
noapte.

Or. de

Justificare

Munca efectuată pe timp de noapte prezintă în transportul rutier dificultăți deosebite pentru 
lucrătorii mobili. Propunerea Comisiei Europene are drept consecință faptul că doar o 
activitate pe timp de noapte de cel puțin două ore reprezintă muncă de noapte și este 
retribuită ca atare. O aliniere la dispoziția privind timpul minim de lucru de două ore, 
valabilă pentru alte sectoare, este disproporțională din punct de vedere social.
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Amendamentul 84
Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 1 - punctul 2 - litera e 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

„(i) «munca de noapte» înseamnă munca 
pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin două ore de muncă efectuate pe 
timp de noapte.”

Or. de

Justificare

Obiectivul Directivei 2002/15/CE îl reprezintă protejarea siguranței și sănătății 
conducătorilor auto prin dispoziții minimale privind organizarea timpului de lucru, precum și 
creșterea siguranței. Perioada de patru ore definită de statele membre ca timp de noapte era 
deja destul de scurtă, reprezentând un compromis. Din punctul de vedere al obiectivelor 
respective, este inacceptabilă deteriorarea condițiilor pentru persoanele care desfășoară 
activități mobile de transport rutier ca urmare a faptului că munca de noapte nu mai este 
definită ca muncă efectuată în cursul acestor patru ore din timpul nopții, ci doar ca perioadă 
de lucru de cel puțin două ore.

Amendamentul 85
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera e 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

(i) „«munca de noapte» înseamnă munca 
pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin două ore de muncă efectuate pe 
timp de noapte.”
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Or. el

Justificare

Înlocuirea definiției inițiale a munci de noapte implică riscul de a tenta lucrătorii să încalce 
directiva pentru a-și asigura un număr de ore suficient în perioada de noapte cu scopul de a 
fi remunerați pentru muncă de noapte, această remunerație fiind mult mai mare decât 
remunerația pe care o primesc pentru munca de zi. Date fiind aceste circumstanțe, este în joc 
punerea corectă în aplicare a directivei, precum și, de altfel, siguranța rutieră. 

Amendamentul 86
Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera e 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – punctul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

(i) „«munca de noapte» înseamnă munca 
pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin două ore de muncă efectuate pe timp 
de noapte.”

“(i) «munca de noapte» înseamnă munca 
pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin o oră de muncă efectuată pe timp de 
noapte.”

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei vizează o mai mare flexibilitate dar, în același timp, oferă un nivel de 
protecție net mai scăzut în cazul muncii efectuate pe timp de noapte. Prin acest amendament 
este păstrată flexibilitatea, care este necesară, și, în același timp, lucrătorii sunt suficient 
protejați.

Amendamentul 87
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera e 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

(i) „«munca de noapte» înseamnă munca 
pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin două ore de muncă efectuate pe 
timp de noapte.”

(i) „«munca de noapte» înseamnă munca 
efectuată pe timp de noapte.”

Or. el

Justificare

Dacă se cer cel puțin 2 ore de muncă în perioada de noapte, se reduce gradul de protecție 
oferit lucrătorilor de articolul 7 alineatul (1) în raport cu formularea din textul directivei în 
vigoare până în prezent. 

Amendamentul 88
Veronica Lope Fontagné

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera e
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

(i) „«munca de noapte» înseamnă munca 
pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin două ore de muncă efectuate pe timp 
de noapte.”

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Justificare
Nu privește versiunea în limba română.
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Amendamentul 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny și Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 4, se introduce 
următoarea literă (ba):
perioada fixă de timp de lucru menționată 
la articolul 3 litera (a) punctul 2 este de o 
oră pe săptămână.

Or. en

Justificare

Pentru a reduce sarcinile administrative ale lucrătorilor independenți, aceștia pot calcula o 
perioadă fixă de timp de lucru pentru activitățile menționate la subpunctele (iii), (iv) și (v). 
Această perioadă se stabilește la o medie de o oră pe săptămână.

Amendamentul 90
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 4, se adaugă următoarea 
literă (ba):
„(ba) perioada fixă de timp de lucru 
menționată la articolul 3 litera (a) punctul 
2 este de 3 ore pe săptămână.”

Or. it
Justificare

În perioada fixă de timp ar trebui incluse obligațiile prevăzute la articolul 3 primul paragraf 
litera (a) punctul 1 subpunctele (iii), (iv) și (v), conform dispozițiilor de la punctul 2 al 
aceluiași articol. Activitățile de încărcare/descărcare, perioadele de disponibilitate, 
activitățile de curățare și de întreținere a vehiculului reprezintă, în fapt, activități foarte 
solicitante și pot afecta siguranța circulației și protecția socială a lucrătorului. Sarcinile de 
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ordin administrativ sunt excluse în continuare, conform dispozițiilor directivei.

Amendamentul 91
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 4, se adaugă următoarea 
literă (ba):
„(ba) perioada fixă de timp de lucru 
menționată la articolul 3 litera (a) punctul 
2 este de 3 ore pe săptămână.”

Or. it

Justificare

În perioada fixă de timp ar trebui incluse obligațiile prevăzute la articolul 3 primul paragraf 
litera (a) punctul 1 subpunctele (iii), (iv) și (v), conform dispozițiilor de la punctul 2 al 
aceluiași articol. Activitățile de încărcare/descărcare, perioadele de disponibilitate, 
activitățile de curățare și de întreținere a vehiculului reprezintă, în fapt, activități foarte 
solicitante și pot afecta siguranța circulației și protecția socială a lucrătorului. Sarcinile de 
ordin administrativ sunt excluse în continuare, conform dispozițiilor directivei.

Amendamentul 92
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2002/15/CE
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 5 alineatul (1), trimiterea la 
„Regulamentul (CEE) nr. 3820/85” se 
înlocuiește cu o trimitere la „Regulamentul 
(CE) nr. 561/2006”.

(a) La articolul 5 alineatul (1), trimiterea la 
„Regulamentul (CEE) nr. 3820/85” se 
înlocuiește cu o trimitere la „Regulamentul 
(CE) nr. 561/2006”. 
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(b) se introduce următorul paragraf:
„Această perioadă ar trebui luată în 
considerare pentru plata salariilor.”

Or. pt

Amendamentul 93
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2002/15/CE
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 6, trimiterea la „Regulamentul 
(CEE) nr. 3820/85” se înlocuiește cu o 
trimitere la „Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006”.

(a) La articolul 6, trimiterea la 
„Regulamentul (CEE) nr. 3820/85” se 
înlocuiește cu o trimitere la „Regulamentul 
(CE) nr. 561/2006”.

(b) se introduce următorul paragraf:
„Această perioadă ar trebui luată în 
considerare pentru plata salariilor.”

Or. pt

Amendamentul 94
Saïd El Khadraoui și Stephen Hughes

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Articolul 9 litera (b) se modifică după 
cum urmează: 
(b) fără a aduce atingere articolului 2 
alineatul (1), se ține evidența timpului de 
lucru al lucrătorilor mobili. Evidențele se 
păstrează cel puțin doi ani după 
încheierea perioadei respective. 
Angajatorii poartă răspunderea pentru 
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ținerea evidenței cu privire la timpul de 
lucru efectuat de lucrătorii mobili. La 
cerere, angajatorii remit lucrătorilor 
mobili copii ale evidenței cu privire la 
orele lucrate de aceștia.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament sunt vizați numai angajatorii. Aceștia sunt obligați să țină evidențe cu 
privire la toate activitățile care intră sub incidența acestei directive. 

Amendamentul 95
Stephen Hughes

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5b (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 9 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. La articolul 9 se inserează următoarea 
literă (ba):
(ba) timpul de lucru al conducătorilor 
auto independenți se înregistrează în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CEE) nr. 3821/85.  
Evidențele se păstrează cel puțin doi ani 
după încheierea perioadei respective.

Or. en

Justificare

Se presupune că activitățile unui conducător auto referitoare la încărcare, descărcare și la 
ajutorul acordat pasagerilor la urcarea și coborârea din vehicul sunt deja înregistrate în 
tahograf ca „alte operațiuni”, conform Regulamentului (CEE) nr. 3821/85, astfel cum a fost 
modificat, care prevede, de asemenea, păstrarea înregistrărilor timp de 365 de zile. În 
vederea aplicării prezentei directive și a verificării timpului de lucru al conducătorilor auto 
independenți, nu este, prin urmare, necesar să se solicite conducătorilor auto independenți să 
înregistreze și să păstreze, pe o foaie separată, informațiile referitoare la timpul lor de lucru. 
Acest lucru ar reprezenta o sarcină administrativă inutilă.



PE431.178v02-00 52/64 AM\805249RO.doc

RO

Amendamentul 96
Martin Kastler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 
în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 
prezenta directivă. Ele se asigură că 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și 
iau toate măsurile necesare în acest sens.

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare corespunzătoare în vederea 
garantării implementării corecte și coerente 
a normelor prevăzute de prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Este suficient ca statele membre să fie invitate să pună în aplicare directiva în mod corect.
Modalitatea de aplicare ar trebui să fie aleasă de acestea în sensul principiului 
subsidiarității.

Amendamentul 97
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 
în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 
prezenta directivă. Ele se asigură că 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și 
iau toate măsurile necesare în acest sens.

(1) Statele membre organizează o
monitorizare și controale corespunzătoare 
și nediscriminatorii în vederea garantării 
implementării corecte și coerente a 
normelor prevăzute de prezenta directivă. 
Ele se asigură că organismele naționale 
responsabile cu aplicarea directivei dispun 
de personal calificat și iau toate măsurile 
necesare în acest sens.
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Or. en

Amendamentul 98
Thomas Mann

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 
în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 
prezenta directivă. Ele se asigură că 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și iau 
toate măsurile necesare în acest sens.

(1) Statele membre organizează controale
corespunzătoare și nediscriminatorii în 
vederea garantării implementării corecte și 
coerente a normelor prevăzute de prezenta 
directivă. Ele se asigură că organismele 
naționale responsabile cu aplicarea 
directivei dispun de inspectori calificați și 
iau toate măsurile necesare în acest sens.
Nu constituie o discriminare efectuarea în 
continuare de controale care se 
concentrează mai intens pe conducătorii 
auto și autovehiculele din anumite țări, 
care au încălcat adesea în practică 
dispozițiile prezentei directive. 

Or. de

Justificare

Dacă faptele indică încălcarea mai frecventă a dispozițiilor prezentei directive de către 
conducătorii auto din anumite țări, poliția trebuie să poată controla în continuare mai intens 
conducătorii și autovehiculele din statele respective pentru a garanta siguranța rutieră.

Amendamentul 99
Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 
în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 
prezenta directivă. Ele se asigură că 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și iau 
toate măsurile necesare în acest sens.

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 
în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 
prezenta directivă. În plus, dacă normele 
privind timpii de condus și perioadele de 
odihnă stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
561/2006 sunt încalcate într-o asemenea 
măsură încât sunt încălcate și normele 
privind timpul de lucru, statele membre 
monitorizează și aplică normele privind 
timpul de lucru. În plus, ele se asigură că 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și iau 
toate măsurile necesare în acest sens.

Or. en

Justificare

În prezent nu există nicio legătură între punerea în aplicare a normelor privind timpii de 
condus și perioadele de odihnă și a celor privind timpul de lucru, cu toate că, în mod logic, 
acestea sunt legate între ele. În afara sistemului obișnuit de monitorizare a orelor de lucru, 
acestea ar trebui să fie întotdeauna monitorizate și aplicate în cazul în care o încălcare a 
normelor privind timpii de condus și perioadele de odihnă, care implică o depășire cu destul 
de mult timp a perioadei de condus, înseamnă automat că sunt încălcate și normele privind 
timpul de lucru.

Amendamentul 100
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 
în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare și controale periodice
corespunzătoare în vederea garantării 
transpunerii și implementării corecte și 
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prezenta directivă. Ele se asigură că 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și iau 
toate măsurile necesare în acest sens.

coerente a normelor prevăzute de prezenta 
directivă. Ele se asigură că organismele 
naționale responsabile cu aplicarea 
directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și iau 
toate măsurile necesare în acest sens.
Directiva 2002/15/CE stabilește deja 
„cerințe minime”, iar transpunerea și 
punerea în aplicare a acesteia nu trebuie 
să conducă la un nivel mai redus de 
protecție a lucrătorilor sau la un nivel mai 
redus de conformitate cu condițiile mai 
favorabile din fiecare stat membru 
consacrate în legislația generală a muncii 
sau în acordurile colective.

Or. pt

Amendamentul 101
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 
în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 
prezenta directivă. Ele se asigură că 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și iau 
toate măsurile necesare în acest sens.

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 
în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 
prezenta directivă. Ele se asigură că 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și iau 
toate măsurile necesare în acest sens.

(1a) Conducătorul auto independent 
înregistrează datele tahografului său prin 
mijloace informatice sau colectează 
discurile o dată la trei săptămâni și le 
păstrează la sediul întreprinderii sale.
(1b) Datele înregistrate și discurile se 
păstrează timp de cel puțin un an de la 
data ultimei utilizări.



PE431.178v02-00 56/64 AM\805249RO.doc

RO

Or. it

Justificare

Ideea armonizării normelor aplicabile lucrătorilor și conducătorilor auto independenți se 
bazează pe dorința de a asigura condiții echitabile și de a permite efectuarea unor controale 
precise la sediile întreprinderilor independente, în conformitate cu Regulamentele (CEE) nr. 
3821/85 și nr. 1360/2002.

Amendamentul 102
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 
în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 
prezenta directivă. Ele se asigură că 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea directivei dispun de un număr 
corespunzător de inspectori calificați și iau 
toate măsurile necesare în acest sens.

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare, 
care include cooperarea între mai multe 
autorități, în vederea garantării 
implementării corecte și coerente a 
normelor prevăzute de prezenta directivă. 
Ele se asigură că organismele naționale 
responsabile cu aplicarea directivei dispun 
de un număr corespunzător de inspectori 
calificați și iau toate măsurile necesare în 
acest sens.

Or. en

Justificare

Cooperarea între mai multe autorități, cum ar fi cea între Ministerul muncii, Ministerul 
transporturilor și Ministerul finanțelor, ar garanta identificarea cu ușurință a falșilor 
conducători auto independenți.
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Amendamentul 103
Stephen Hughes și Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctual 6 – subpunctul 1a (nou) 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a (nou) – alineatul 1a (nou) 

Text proposed by the Commission Amendment

(1a) Comisiei i se acordă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE în ceea ce privește 
frecvența și modalitățile de monitorizare 
și control menționate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Prin analogie cu controalele referitoare la timpii de conducere și la perioadele de odihnă, ar 
trebui să existe un cadru comunitar care să definească cum și cât de des trebuie efectuate 
controale privind timpul de lucru. Un act delegat în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea UE este un instrument adecvat în acest scop.

Amendamentul 104
Stephen Hughes și Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre comunică Comisiei 
detalii cu privire la modul în care au fost 
instituite monitorizarea și controalele.

(2) Statele membre întocmesc statistici 
referitoare la controalele menționate la 
alineatul (1) și transmit Comisiei o dată la 
doi ani un raport referitor la aceste 
statistici.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să întocmească statistici referitoare la monitorizarea și controalele 
menționate la alineatul precedent din articolul 11 și ar trebui să le transmită Comisiei.
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Amendamentul 105
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
întreprinderile de transport și lucrătorii 
mobili au acces la informații, asistență și 
consultanță în domeniul normelor privind 
timpul de lucru și organizarea muncii.

(3) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
întreprinderile de transport și lucrătorii 
mobili au acces la informații, asistență și 
consultanță în domeniul normelor privind 
timpul de lucru și organizarea muncii.
Statele membre depun eforturi pentru a 
combate munca independentă falsă și 
pentru a preveni formele precare de 
muncă atunci când este vorba despre 
munca permanentă.

Or. pt

Amendamentul 106
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
întreprinderile de transport și lucrătorii 
mobili au acces la informații, asistență și 
consultanță în domeniul normelor privind 
timpul de lucru și organizarea muncii.

(3) Statele membre, în strânsă cooperare 
cu partenerii sociali, iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
întreprinderile de transport și lucrătorii 
mobili au acces la informații, asistență și 
consultanță în domeniul normelor privind 
timpul de lucru și organizarea muncii.

Or. el
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Justificare
Contribuția partenerilor sociali este foarte importantă pentru asigurarea eficacității 
procedurii de informare care trebuie să determine angajatorii și lucrătorii să respecte 
directiva astfel încât să fie garantată aplicarea ei corectă.

Amendamentul 107
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11 a – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea cooperării administrative 
între autoritățile lor de resort, prin 
adoptarea unor sisteme eficace de schimb 
de informații, îmbunătățirea accesului la 
informații și promovarea schimburilor de 
informații și bune practici legate de 
aplicarea normelor privind timpul de lucru;

(a) consolidarea cooperării administrative 
între autoritățile lor de resort, prin 
adoptarea unor sisteme eficace de schimb 
de informații, îmbunătățirea accesului la 
informații și promovarea schimburilor de 
informații și a celor mai bune practici 
legate de aplicarea normelor privind timpul 
de lucru;

Or. en

Amendamentul 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck și Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Se introduce următorul articol 11b:
Articolul 11b

Încălcări
Nerespectarea definițiilor prevăzute la 
articolul 3 literele (d) și (e) din prezentul 
regulament se consideră „o încălcare 
deosebit de gravă” și i se aplică, prin 
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urmare, toate dispozițiile Regulamentului 
(CE) nr. 1071/2009 referitoare la acest tip 
de încălcare;
Întreprinderile, exportatorii, expeditorii, 
operatorii din turism, furnizorii principali 
de transport, subcontractanții și agențiile 
care utilizează conducători auto, care nu 
respectă definițiile prevăzute la articolul 3 
literele (d) și (e) din prezentul Regulament 
se consideră, de asemenea, că au comis o 
„încălcare deosebit de gravă” și li se 
aplică, prin urmare, dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 
referitoare la acest tip de încălcare;

Or. en

Justificare

Conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 referitoare la încălcările grave, 
cele mai grave încălcări determină pierderea bunei reputații [considerentele (9) și (24) și 
articolul 6 alineatul (2) litera (b)], suspendarea sau retragerea autorizației de exercitare a 
activității [articolul 13 alineatul (3) a se citi în coroborare cu articolul (3)], acestea fiind 
înregistrate în registrul electronic național al statelor membre (registru transfrontalier care 
cuprinde cele mai grave încălcări) [articolul 16 alineatul (1) litera (e) și articolul 16 
alineatul (1) a doua liniuță].

Amendamentul 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas și Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6b (nou) 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Se introduce articolul 12a după cum 
urmează: 

Articolul 12a
Răspunderea întreprinderilor de transport
(1) Se interzice întreprinderilor de 
transport să remunereze conducătorii 
auto salariați sau care sunt puși la 
dispoziția lor în funcție de distanța 
parcursă și/sau de cantitatea de mărfuri 
transportată, chiar și sub formă de prime 
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sau majorări salariale, în cazul în care o 
asemenea remunerare este de natură să 
pericliteze siguranța rutieră și/sau să 
încurajeze încălcarea prezentei directive.
(2) Întreprinderile, exportatorii, 
expeditorii, operatorii din turism, 
furnizorii principali de transport, 
subcontractanții și agențiile care 
utilizează conducători auto se asigură ca 
orarele de transport convenite prin 
contract să fie conforme cu prezenta 
directivă, iar activitățile să fie efectuate de  
adevărați conducători auto independenți. 

Or. en

Justificare

Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Amendamentul 110
Stephen Hughes și Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6c (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 12b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6c. Se introduce următorul articol 12b:
Articolul 12b

Exercitarea competențelor delegate
(1) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 11 alineatul (1a) 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de șase ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive. Comisia întocmește un 
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raport privind competențele delegate cel 
târziu cu șase luni înainte de sfârșitul 
perioadei de șase ani, însoțit, dacă este 
cazul, de o propunere legislativă privind 
extinderea perioadei de valabilitate a 
competențelor delegate.
(2) Imediat după ce adoptă un act delegat, 
Comisia înștiințează simultan 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la acesta.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în funcție de 
condițiile stabilite la articolele 12c și 12d.

Or. en

Amendamentul 111
Stephen Hughes și Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6d (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 12c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6d. Se introduce următorul articol 12c:
Articolul 12c

Revocarea competențelor delegate
(1) Delegarea competenței menționată la 
articolul 11 alineatul (1a) poate fi 
revocată de Parlamentul European sau de 
Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide în privința 
revocării competențelor delegate 
întreprinde măsuri pentru a informa 
cealaltă instituție și Comisia, menționând 
competențele delegate care ar putea face 
obiectul revocării.
(3) În decizia de revocare sunt prezentate 
motivele revocării, iar prin aceasta se 
anulează competențele delegate 
menționate în decizie. Decizia intră în 
vigoare imediat sau la o dată ulterioară 
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specificată în cuprinsul acesteia. Decizia 
nu aduce atingere valabilității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. Decizia 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. 

Or. en

Amendamentul 112
Stephen Hughes și Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6e (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 12d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6e. Se introduce următorul articol 12d:
Articolul 12d

Obiecții față de actele delegate
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții la actele delegate în 
termen de trei luni de la data notificării. 
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, această perioadă este 
prelungită cu o lună.
(2) În cazul în care, la expirarea acestei 
perioade, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu și-au exprimat obiecția față 
de actul delegat, acesta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data menționată în 
cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul își exprimă 
obiecția față de un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare. Instituția care își
exprimă obiecția prezintă motivele care 
stau la baza obiecției față de actul delegat.

Or. en
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Amendamentul 113
Stephen Hughes și Alejandro Cercas

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8a (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 13 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. La articolul 13 se introduce următorul 
alineat (2a):
„(2a) Comisia stabilește procedura și 
conținutul rapoartelor statelor membre 
referitoare la tendințele ocupării forței de 
muncă din acest sector, impactul asupra 
concurenței loiale, sănătății și siguranței 
la locul de muncă, precum și asupra 
siguranței rutiere; pe baza acestor 
rapoarte, Comisia va prezenta rapoarte 
periodice Parlamentului European și 
Consiliului; statele membre și Comisia 
prezintă rapoarte bienale cu privire la cele 
menționate anterior;
După doi ani de la intrarea în vigoare a 
directivei, Comisia prezintă, de asemenea, 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la măsurile adoptate  
cu privire la frecvența și modalitățile de 
monitorizare și control ale timpului de 
lucru.”

Or. en

Justificare

Un sistem de rapoarte eficient și cuprinzător va garanta o mai bună aplicare a directivei.


