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Amendamentul 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Lucrătorii mobili care nu intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 561/2006 privind perioada de 
conducere și de repaus ar trebui să intre 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Faptul că unii dintre lucrătorii mobili nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului 
561/2006/CE privind perioada de conducere și de repaus 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
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 21
Silvia -Adriana Țicău

Propunere de directivă
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, 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, siguranța rutieră este grav 
afectată, iar siguranța și sănătatea 
conducătorilor auto sunt puse în pericol.

Or. ro

Justificare

Este importantă diminuarea accidentelor în trafic, prin respectarea standardelor minime 
privind timpul de lucru.

Amendamentul 22
Saïd El Khadraoui

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 a 
Directivei 2002/15/CE.

(7) Conducătorii auto independenți ar 
trebui incluși în domeniul de aplicare a 
Directivei 2002/15/CE.

Or. en

Justificare

Conducătorii auto independenți ar trebui să intre sub incidența timpilor de lucru și, în 
consecință, ar trebui să intre în domeniul de aplicare a prezentei directive.
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Amendamentul 23
Silvia -Adriana Țicău

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) Statele membre ar trebui să desfășoare 
în mod continuu campanii de informare și 
avertizare pentru conducătorii auto 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. ro

Justificare

Reducerea numărului de accidente rutiere și creșterea siguranței rutiere necesită eforturi 
permanente de informare, consiliere și avertizare a tuturor participanților la trafic din partea 
autorităților responsabile cu securitatea rutieră.

Amendamentul 24
Hella Ranner

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8a) Dat fiind faptul că, în ceea ce privește 
perioadele de conducere și de repaus și 
siguranța rutieră legată de acestea, 
conducătorii auto, lucrătorii mobili și 
conducătorii auto independenți intră deja 
sub incidența Regulamentului (CE) nr. 
561/2006, ar trebui să se precizeze faptul 
că dispozițiile privind organizarea 
timpului de lucru al persoanelor care 
efectuează activități mobile de transport 
rutier se referă în primul rând la protecția 
lucrătorilor mobili.

Or. de
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Justificare

Amendamentul își propune să precizeze faptul că toți conducătorii auto intră deja sub 
incidența dispozițiilor referitoare la perioadele de conducere și de repaus [Regulamentul 
(CE) nr. 561/2006] și că Directiva 2002/15/CE se referă la protecția lucrătorilor.

Amendamentul 25
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) 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 respective 
privind perioadele de conducere și de 
repaus pentru toți conducătorii auto să fie 
aplicate în mod corespunzător, iar 
aplicarea lor să fie controlată în mod 
eficient.

Or. en

Amendamentul 26
Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a păstra sarcina 
administrativă aferentă prezentei directive 
la cel mai mic nivel posibil și pentru a 
adapta aplicarea acesteia la progresul 
tehnologic, este de dorit să se folosească o 
serie de aplicații ITS.
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Or. en

Justificare

Noile tehnologii pot fi utile pentru a reduce sarcinile administrative, precum și pentru a 
facilita aplicarea directivei.

Amendamentul 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12c) Pentru a îmbunătăți și mai mult 
siguranța rutieră, ar trebui să se 
examineze 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 de mai puțin de 3,5 
tone folosite în scopuri comerciale.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți siguranța, și vehiculele de mai puțin de 3,5 tone ar trebui incluse în 
domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind perioadele de conducere 
și de repaus și pauzele, precum și, de preferință, în cel al Directivei 2002/15/CE.

Amendamentul 28
Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Considerentul 12d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12d) 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 
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cu ajutorul tahografului.

Or. en

Amendamentul 29
Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Considerentul 12e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12e) Nerespectarea definițiilor de la 
articolul 3 literele (d) și (e) din prezenta 
directivă ar trebui considerată o încălcare 
extrem de gravă conform dispozițiilor 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1071/2009.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o concurență loială, această încălcare ar trebui considerată o încălcare 
gravă a dispozițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, prin care se stabilesc 
norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de 
operator de transport rutier.

Amendamentul 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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 

(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 și la activități reglementate de 
acordul AETR.
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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

Justificare

Faptul că unii dintre lucrătorii mobili nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului 
561/2006/CE privind perioada de conducere și de repaus 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 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) La articolul 2 se adaugă un alineat 
nou, 1a, după cum urmează: 
(1a) La cel mult doi ani de la data 
aplicării prezentei directive, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului, analizând 
consecințele aplicării prezentei directive 
asupra lucrătorilor mobili și 
conducătorilor auto independenți în ceea 
ce privește siguranța rutieră, condițiile de 
concurență, structura profesiei, precum și 
aspectele sociale.

Or. en

Justificare

Studii provizorii arată că procentul conducătorilor auto independenți implicați în accidente 
rutiere este mai mic de 1%. În consecință, este necesară o analiză a consecințelor aplicării 
prezentei directive asupra conducătorilor auto independenți în ceea ce privește siguranța 
rutieră, condițiile de concurență și aspectele sociale.
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Amendamentul 32
Saïd El Khadraoui

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:
2. 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 punctele (iv) și (v). 
Activitatea menționată la punctul (iii), ajutorul acordat pasagerilor la urcarea și coborârea 
din vehicul, poate fi înregistrată cu ajutorul tahografului digital și nu ar trebui, prin urmare, 
inclusă în perioada fixă de timp de lucru. 
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Amendamentul 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Problema „falșilor” conducători auto independenți este un aspect care nu poate fi controlat 
decât de statele membre; în consecință, este necesar un regulament la nivel european.

Amendamentul 34
Eva Lichtenberger

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera da (nouă) 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(da) litera (h) se modifică după cum 
urmează:
„(h) «timpul nopții» reprezintă perioada 
cuprinsă între orele 22.00 și 06.00;”

Or. en
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Justificare

În mai multe state membre sfârșitul unei zile de lucru pentru lucrătorii mobili este fixată la 
ora 22.00; o „noapte” de 8 ore corespunde mai bine bioritmului uman nocturn.

Amendamentul 35
Mathieu Grosch

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

eliminat

Or. en

Justificare

Definiția, care există deja, referitoare la munca de noapte din Directiva 2002/15 privind 
timpul de lucru, este mult mai clară, iar abuzul este evitat într-o măsură mai mare decât prin 
cea prezentată în propunerea Comisiei. 

Amendamentul 36
Saïd El Khadraoui

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5a. La 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. Înregistrările 
se păstrează cel puțin doi ani după 
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încheierea perioadei respective. 
Angajatorii poartă răspunderea pentru 
ținerea evidenței cu privire la timpul de 
lucru efectuat de lucrătorii mobili. La 
cerere, angajatorii remit lucrătorilor 
mobili copii ale înregistrărilor cu privire 
la orele lucrate de aceștia.

Or. en

Justificare

Amendamentul se referă doar la angajați. Aceștia trebuie să păstreze înregistrările cu privire 
la toate activitățile reglementate de prezenta directivă.

Amendamentul 37
Saïd El Khadraoui

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5b. La articolul 9, se inserează 
următoarea literă (c):
(c) se ține evidența timpului de lucru al 
conducătorilor auto independenți în 
conformitate cu dispozițiile articolului 14 
alineatul (2) și al articolului 15 alineatul 
(3) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

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 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.
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Amendamentul 38
Saïd El Khadraoui

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5c (nou) 
Directiva 2002/15/CE
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5c. Se inserează următorul articol 10a: 
Articolul 10a
Răspunderea întreprinderilor de transport
Întreprinderile, expeditorii, 
transportatorii de marfă, operatorii din 
turism, contractanții, subcontractanții și 
agențiile care angajează conducători auto 
se asigură că persoanele care efectuează 
activități mobile de transport rutier 
respectă pe deplin dispozițiile prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 în ceea ce 
privește „răspunderea întreprinderilor de transport”, întregul lanț de transport ar trebui să 
poarte răspunderea pentru respectarea cerințelor prezentei directive. 

Amendamentul 39
Corien Wortmann-Kool

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 și controale periodice
corespunzătoare în vederea garantării 

(1) Statele membre organizează un sistem 
de monitorizare și controale periodice, 
nediscriminatorii și corespunzătoare în 
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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.

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

Amendamentul 40
Eva Lichtenberger

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1a) Statele membre introduc, pe baza 
Regulamentului (CEE) nr. 3821/85, 
utilizarea tahografului digital și în cazul 
activităților legate de vehicule, care sunt 
relevante pentru timpul de lucru, precum 
încărcarea și descărcarea vehiculului și 
alte activități. 

Or. en

Justificare

Tahograful digital nu reprezintă doar un instrument adecvat și fiabil pentru controlul 
perioadelor de conducere și de repaus, al vitezei etc., ci și pentru controlul timpului de lucru 
legat de vehicul și al activităților efectuate de lucrătorul mobil.


