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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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și 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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția 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 evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la 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
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0650),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 71 și articolul 137 alineatul (2) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-
0354/2009),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 91 și articolul 153 alineatul (3) din 
Tratatul privind funcționarea UE,

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

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

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Parlamentul European este conștient 
de existența falsei activități independente 
pe piața forței de muncă care afectează în 
mod negativ condițiile de concurență, 
indiferent de sectorul economic, în 
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întreaga Uniune. Prin urmare, este 
convins de necesitatea abordării acestui 
fenomen la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Parlamentul sugerează ca statele 
membre și Comisia să examineze 
posibilitatea împărtășirii și monitorizării 
celor mai bune practici ale statelor 
membre cu privire la identificarea și 
eliminarea falsei activități independente.

Or. en

Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Conducătorii auto independenți 
trebuie să îndeplinească un set întreg de 
cerințe pentru a putea să-și desfășoare 
activitatea, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme comune privind condițiile care 
trebuie îndeplinite pentru exercitarea 
ocupației de operator de transport rutier și 
de abrogare a Directivei 96/26/CE a 
Consiliului1.
1JO L 300, 14.11.2009, p. 51.
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Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă– act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Experiența căpătată în transpunerea 
Directivei 2002/15/CE, consultările cu 
părțile interesate, mai multe studii și 
evaluarea impactului realizată au pus în 
evidență existența unor probleme de punere 
în practică a normelor privind timpul de 
lucru de o manieră uniformă, a unei slabe 
discipline în respectarea normelor și a unor 
regimuri de aplicare deficitare în statele
membre.

(5) Experiența căpătată în transpunerea 
Directivei 2002/15/CE, consultările cu 
părțile interesate, mai multe studii și 
evaluarea impactului realizată au pus în 
evidență existența unor probleme de punere 
în practică a normelor privind timpul de 
lucru de o manieră uniformă, a unei slabe 
discipline în respectarea normelor și a unor 
regimuri de aplicare deficitare în unele 
state membre.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă– act de modificare
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 excluși din domeniul 
de aplicare al Directivei 2002/15/CE. 
Totuși, acest lucru nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului statelor membre de a 
aplica dispozițiile prezentei directive 
acestor conducători auto.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de directivă– act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Regulamentul (CE) nr. 561/2006 
privind armonizarea anumitor dispoziții 
ale legislației sociale în domeniul 
transporturilor rutiere1 se aplică tuturor 
conducătorilor auto, lucrătorilor mobili și 
conducătorilor auto independenți. Este în 
interesul general ca normele respective 
privind timpul de conducere auto și 
perioadele de odihnă pentru toți 
conducătorii auto să fie aplicate în mod 
corespunzător, iar aplicarea lor să fie 
controlată în mod eficient.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă– act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) 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 conducătorii de 
vehicule sub 3,5 t.

Or. en

                                               
1 JO L 102, 11.4.2006, p. 1.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă– act de modificare
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 încălcările sunt 
sancționate.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă– act de modificare
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. Nu ar trebui 
neglijată contribuția partenerilor sociali 
la monitorizarea conformității și punerii 
în aplicare.

Or. en

Amendamentul 10

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



PE431.059v01-00 10/15 PR\799946RO.doc

RO

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
care lucrează pentru 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.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă– act de modificare
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:

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. en
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Amendamentul 12

Propunere de directivă– act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – 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 comunitare pe baza unei licențe 
comunitare sau a altei autorizații 
profesionale de efectuare a transportului 
menționat anterior; 
(ii) care are dreptul să lucreze pe cont 
propriu și care nu este legată de un 
angajator printr-un contract de muncă 
sau alt tip de relație ierarhică de muncă; 
(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 
perioada săptămânală de odihnă și 
concediul anual cu plată de către o altă 
întreprindere utilizatoare sau parte 
contractantă; și
(vii) care dispune de libertatea de a 
întreține, individual sau pe bază de 
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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 în prezenta directivă pentru 
lucrătorii mobili;”

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă– act de modificare
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 personal calificat și 
iau toate măsurile necesare în acest sens.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă– act de modificare
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 

(2) Statele membre comunică Comisiei 
detalii cu privire la modul în care au fost 
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instituite monitorizarea și controalele. instituite monitorizarea și controalele, în 
conformitate cu dispozițiile menționate la 
articolul 13.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă– act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2002/15/CE
Articolul 11a – 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 măsuri eficace de schimb 
de informații, îmbunătățirea accesului la 
informații și promovarea bunelor practici 
legate de aplicarea normelor privind timpul 
de lucru;

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

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

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

În conformitate cu Directiva 2002/15/CE și, în special, cu dispozițiile care se aplică 
conducătorilor auto independenți începând cu data de 23 martie 2009, Comisia a supus 
atenției Parlamentului European și Consiliului un raport (COM (2007) 266 final) privind 
posibilele consecințe ale includerii sau excluderii conducătorilor auto independenți din 
domeniul de aplicare al directivei.
În raport sunt evaluate și consecințele aplicării dispozițiilor privind munca de noapte. În plus, 
se evaluează efectele generale ale punerii în aplicare a directivei asupra siguranței rutiere, 
condițiilor de concurență, structurii profesiei și aspectelor sociale.

S-a constatat că:

(a) Nu a fost absolut necesară includerea conducătorilor auto independenți în domeniul de 
aplicare a directivei. 
(b) Nu a fost clară distincția dintre conducătorii auto independenți și lucrătorii mobili, ceea ce 
a condus la creșterea riscului de apariție a „falșilor” conducători auto independenți, care, 
pentru a evita încadrarea în domeniul de aplicare al directivei, nu au un contract de muncă cu 
un angajator, dar nu au nici libertatea de a avea relații cu mai mulți clienți.
(c) În ceea ce privește munca de noapte, Comisia concluzionează că nu se impune modificarea 
sau armonizarea suplimentară a dispozițiilor; este suficientă modificarea definiției „muncii de 
noapte” [articolul 3 litera (i) din Directiva 2002/15/CE], deoarece formularea în vigoare ar 
cuprinde și perioadele foarte scurte de lucru, de exemplu de câteva minute, efectuate pe 
timpul nopții.
Din punctul de vedere al Comisiei, dispoziția nu este necesară și este disproporționată din 
punct de vedere economic și social.

(IΙ) 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 (CΟΜ(2008)650).

În urma consultărilor cu părțile interesate și în urma evaluării impactului, cu scopul de a evita 
sarcini administrative care nu sunt necesare și, în același timp, de a promova obiectivele 
politicii de transporturi a UE, propunerea aflată în discuție de modificare a Directivei 
2002/15/CE s-a considerat a fi cea mai bună opțiune de politică. Conform Comisiei, nu apar 
modificări ale obiectivului global al directivei, respectiv protecția sănătății și siguranței 
lucrătorilor din transporturile rutiere și se diminuează denaturarea concurenței, precum și 
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costurile administrative și economice pentru statele membre.

Propuneri:

(a) Clarificarea domeniului de aplicare

- excluderea lucrătorilor mobili independenți autentici [eliminarea articolului 3 litera (e)]; 
- aplicarea directivei tuturor lucrătorilor mobili și celor care nu sunt liberi să își organizeze 
activitățile lucrative, adică a „falșilor” conducători auto independenți [articolul 2 alineatul (1), 
articolul 3 litera (d)];
- eliminarea definiției „timpului de lucru” pentru conducătorii auto independenți și adăugarea 
unei definiții mai precise pentru „lucrătorii mobili”. 

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

- Comisia propune o definiție 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 transparență și 
eficacitate a sistemelor naționale de aplicare a directivei;
- se propune o cooperare mai strânsă între autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a 
directivei din statele membre;
- se propune, de asemenea, acordarea de sprijin din partea Comisiei în vederea facilitării 
dialogului între organismele interesate. 

ΙΙΙ. Poziția Parlamentului European

- raportoarea, exceptând intervențiile pentru actualizarea structurală, recunoaște riscul 
presupus de faptul că fenomenul „falșilor” lucrători independenți reprezintă o problemă 
generală a pieței forței de muncă, care ar trebui abordată ca atare; 
- raportoarea este convinsă că reglementarea timpului de lucru al lucrătorilor independenți 
este fără precedent și că legislația în domeniul respectiv ar avea consecințe importante;
- consideră disproporțională, pentru atingerea obiectivelor directivei, instituirea sistemelor de 
schimb de informații;
- solicită facilitarea și îmbunătățirea accesului la informațiile privind legislația socială în 
domeniul transporturilor rutiere.


