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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor 
care efectuează activităţi mobile de transport rutier
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2008)0650),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 71 şi 137 alineatul (2) din Tratatul 
CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0354/2008),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0000/2009),

1. respinge propunerea Comisiei;

2. invită Comisia să îşi retragă propunerea şi să efectueze, împreună cu Parlamentul, 
demersurile necesare pentru a prezenta o nouă propunere;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

(i) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind organizarea 
timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier

Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002, care a 
intrat în vigoare la 23 martie 2005, a reprezentat un pas important în direcţia îmbunătăţirii 
protecţiei sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor mobili din sectorul transportului rutier. Aceasta 
constituie o lex specialis la Directiva generală privind timpul de lucru 2003/88/CE şi 
completează Regulamentul (CE) nr. 561/2006 (JO E 102, 11.4.2006) de stabilire a normelor 
comune privind timpul de conducere auto şi perioadele de odihnă pentru conducătorii auto. 

În conformitate cu Directiva 2002/15/CE şi, în special, cu dispoziţiile care se aplică 
conducătorilor auto independenţi începând cu data de 23 martie 2009, Comisia a supus 
atenţiei Parlamentului European şi Consiliului un raport (COM (2007) 266 final) privind 
posibilele consecinţe ale includerii sau excluderii conducătorilor auto independenţi din 
domeniul de aplicare al directivei.
În raport sunt evaluate şi consecinţele aplicării dispoziţiilor privind munca de noapte. În plus, 
se evaluează efectele generale ale punerii în aplicare a directivei asupra siguranţei rutiere, 
condiţiilor de concurenţă, structurii profesiei şi aspectelor sociale.

S-a constatat că:

(a) Nu a fost absolut necesară includerea conducătorilor auto independenţi în domeniul de 
aplicare a directivei. 
(b) Nu a fost clară distincţia dintre conducătorii auto independenţi şi lucrătorii mobili, ceea ce 
a condus la creşterea riscului de apariţie a „falşilor” conducători auto independenţi, care, 
pentru a evita încadrarea în domeniul de aplicare a directivei, nu au un contract de muncă cu 
un angajator, dar nu au nici libertatea de a avea relaţii cu mai mulţi clienţi.
(c) În ceea ce priveşte munca de noapte, Comisia concluzionează că nu se impune modificarea 
sau continuarea armonizării prevederilor; este suficientă modificarea definiţiei „muncii de 
noapte” (articolul 3 litera (i) din Directiva 2002/15/CE), deoarece formularea în vigoare 
cuprinde şi perioadele foarte scurte de lucru, de exemplu de câteva minute, efectuate pe 
timpul nopţii.
Din punctul de vedere al Comisiei, prevederea nu este necesară şi este disproporţionată din 
punct de vedere economic şi social.

(IΙ) Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care 
efectuează activităţi mobile de transport rutier (CΟΜ(2008)650).

În urma consultărilor cu părţile interesate şi în urma evaluării impactului, cu scopul de a evita 
sarcini administrative care nu sunt necesare şi, în acelaşi timp, de a promova obiectivele 
politicii comunitare de transporturi, propunerea aflată în discuţie de modificare a Directivei 
2002/15/CE s-a considerat a fi cea mai bună opţiune de politică. Din punctul de vedere al 
Comisiei, nu apar modificări ale obiectivului global al directivei, respectiv protecţia sănătăţii 
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şi siguranţei lucrătorilor în transporturile rutiere şi se diminuează denaturarea concurenţei, 
precum şi costurile administrative şi economice pentru statele membre.

Propuneri:

(a) Clarificarea domeniului de aplicare

- excluderea lucrătorilor mobili independenţi autentici [eliminarea articolului 3 litera (e)]; 
- aplicarea directivei asupra tuturor lucrătorilor mobili şi asupra celor care nu sunt liberi să îşi 
organizeze activităţile lucrative, adică a „falşilor” conducători auto independenţi [articolul 2 
alineatul (1), articolul 3 litera (d)];
- eliminarea definiţiei „timpului de lucru” pentru conducătorii auto independenţi şi adăugarea 
unei definiţii mai precise pentru „lucrătorii mobili”. 

(b) Munca de noapte [articolul 3 litera (i)]

- Comisia propune o definiţie a muncii de noapte care, în opinia sa, este aplicabilă în practică 
prin reintroducerea timpului minim de lucru de noapte de două ore.

(c) Aplicare

- Articolul 11a (nou) introduce principii comune menite să asigure o mai mare transparenţă şi 
eficacitate a regimurilor naţionale de aplicare.
- Se propune o cooperare mai strânsă între autorităţile responsabile cu punerea în aplicare ale 
statelor membre.
- Se propune, de asemenea, acordarea de sprijin din partea Comisiei în vederea facilitării 
dialogului între organismele interesate. 

ΙΙΙ. Poziţia Parlamentului European

- Raportoarea, exceptând intervenţiile pentru optimizarea structurală, recunoaşte riscul de 
apariţie a „falşilor” lucrători mobili independenţi din cauza interpretărilor diferite ale 
Directivei 2002/15/CE. 
- Raportoarea defineşte drept comerciale relaţiile „falşilor” lucrători independenţi cu clienţii.
- Raportoarea combină definiţia muncii de noapte şi indemnizarea timpului total de muncă şi 
nu acceptă stabilirea celor două ore drept perioadă minimă a muncii de noapte, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1), care prevede drept limită maximă de lucru, pentru 
conducătorii auto care efectuează muncă de noapte, zece ore pe o perioadă de 24 de ore. 
- Consideră disproporţională, pentru atingerea obiectivelor directivei, instituirea sistemelor de 
schimb de informaţii.
- Solicită facilitarea şi îmbunătăţirea accesului la informaţiile privind legislaţia socială în 
domeniul transporturilor rutiere.


