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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Directiva 2002/15/CE reglementează timpul de lucru al persoanelor care efectuează activități 
mobile de transport rutier. Vizează în primul rând lucrătorii mobili angajați de întreprinderi, 
însă începând cu 23 martie 2009 a vizat de asemenea conducătorii auto independenți, care 
sunt antreprenori cu drepturi depline. Dispozițiile referitoare la timpul de lucru cuprinse în 
prezenta directivă completează dispozițiile referitoare la timpii de condus și perioadele de 
odihnă ale persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 (anterior 3820/85).

Distincția dintre lucrătorii mobili și conducătorii auto independenți a generat probleme în 
practică din cauza apariției unor „falși” conducători auto independenți. Acestea sunt persoane 
care sunt înregistrate oficial ca antreprenori independenți, dar de facto lucrează pentru o 
singură altă întreprindere.

Pentru a rezolva această problemă, Comisia propune ca definiția „lucrătorului mobil” să 
includă și „falșii” conducători auto independenți, acestea fiind persoane: 
- care nu au libertatea de a-și organiza munca,
- al căror venit nu depinde direct de profitul realizat;
- care nu pot desfășura activități pentru mai mulți clienți.
Comisia concluzionează că nu are sens ca în domeniul de aplicare a directivei să fie incluși și 
conducătorii auto cu adevărat independenți.

În al doilea rând, Comisia propune o definiție diferită pentru termenul „muncă de noapte”. În 
conformitate cu Directiva 2002/15, „timpul nopții” reprezintă o perioadă de cel puțin patru 
ore, după cum este definită de legislația națională, cuprinsă între orele 00.00 și 07.00. „Munca 
de noapte” este în prezent definită ca reprezentând orice muncă, indiferent de durata acesteia, 
efectuată în perioada respectivă. Comisia propune acum ca munca să fie definită ca muncă de 
noapte numai dacă munca propriu-zisă a fost efectuată timp de cel puțin două ore în perioada 
respectivă. 

În al treilea rând, Comisia propune introducerea unui nou articol privind punerea în aplicare. 
În legătură cu acest lucru, ar trebui avut în vedere faptul că punerea în executare a 
reglementărilor privind timpul de lucru este realizată în țara de stabilire de către inspectoratul
competent care are sediul acolo, și nu în cadrul controalelor rutiere, care pot avea loc și în alte 
state membre.

Poziția și amendamentele raportorului

Raportorul este de acord cu opinia Comisiei că „falșii” conducători auto independenți 
reprezintă o problemă și ar trebui tratați ca lucrători al căror timp de lucru prezintă restricții. 
Din acest motiv, raportorul sprijină clarificarea definiției termenului „lucrători”, astfel încât să 
includă „falșii” lucrători independenți.  De asemenea, raportorul consideră că lucrătorii 
independențo ar trebui să intre și ei în domeniul de aplicare a directivei, dar că ar trebui să se 
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țină seama, la aplicarea și punerea în executare a prezentei directive, de natura specifică a 
lucrătorilor independenți.

Problema este că timpul de lucru nu este evaluat și controlat pentru fiecare în același mod, în 
timp ce munca influențează gradul de oboseală a șoferului indiferent că e angajat sau lucrător 
independent. O soluție mai radicală la această problemă ar fi, deci, elaborarea și punerea în 
executare a unor norme privind timpul de lucru pentru toate persoanele care au 
responsabilitatea profesională de a conduce un vehicul greu pe drumurile publice.

Activitățile lucrătorilor independenți, în plus față de timpii de condus și perioadele de odihnă, 
care intră clar în categoria „muncă”, ar trebui monitorizate de inspectoratele competente. Cea 
mai evidentă activitate este cea de încărcare și descărcare. În plus, raportorul propune 
adăugarea la timpul de lucru în curs de monitorizare o perioadă de timp fixă, care să acopere 
alte activități legate direct de călătoria respectivă.

Raportorul solicită Comisiei să analizeze modalitatea în care sarcinile administrative legate de 
punerea în aplicare a prezentei directive pot fi menținute la minim, inclusiv prin folosirea de 
diverse aplicații ITS.

În ceea ce privește punerea în executare, schimbul de informații dintre statele membre trebuie 
îmbunătățit și simplificat. Raportorul solicită Comisiei să investigheze în ce măsură aplicațiile 
TIC sunt potrivite în acest scop și dacă ar putea conduce în cele din urmă la instituirea unui 
sistem european de schimb de informații. Putem lua ca exemplu Sistemul de informare al 
pieței interne (IMI) folosit pentru punerea în aplicare și punerea în executare a legislației 
privind piața internă. Aceasta ar putea conduce pe viitor la posibilitatea efectuării în alt stat 
membru a unor controale rutiere pentru verificarea timpilor de lucru.

De asemenea, raportorul atenționează că trebuie stabilite obiective concrete pentru punerea în 
executare a timpilor de lucru. Statele membre ar trebui să organizeze un sistem de controale 
anuale adecvate și periodice asupra unui eșantion reprezentativ privind toate persoanele care 
efectuează activități mobile de transport rutier, prin analogie cu controalele referitoare la 
perioadele de condus și la cele de odihnă. De asemenea, raportorul consideră că rezultatele 
acestor controale organizate ar trebui adunate în cadrul statisticilor transmise Comisiei o dată 
la doi ani de către statele membre.

De asemenea, raportorul consideră că Comisia ar trebui să analizeze dacă legislația în 
domeniul social ar trebui să se aplice tuturor cazurilor de transport rutier, adică inclusiv 
vehiculelor de sub 3,5 tone folosite în scopuri comerciale.   Totuși, raportorul consideră că 
această chestiune nu va putea fi soluționată în contextul prezentei directive.

Raportorul este de acord cu Comisia cu privire la modificarea termenului „muncă de noapte”, 
dar propune, de asemenea, modificarea definiției termenului „timpul nopții”. Definirea 
„timpului nopții” ca întreaga perioadă dintre 00.00 și 06.00 pune capăt divergențelor dintre 
statele membre și garantează odihna adecvată pe timp de noapte. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
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competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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.

eliminat

Or. nl

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 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a păstra sarcina 
administrativă a prezentei directive la cel 
mai mic nivel posibil, este de dorit să se 
folosească o serie de aplicații ITS. 

Or. nl

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. nl

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Pentru a îmbunătăți siguranța 
rutieră, ar trebui să se analizeze dacă, pe 
termen lung, legislația în domeniul social 
ar trebui să se aplice tuturor cazurilor de 
transport rutier, adică inclusiv vehiculelor 
de sub 3,5 t folosite în scopuri comerciale.

Or. nl

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul 
text:

a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul 
text:

(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.

(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, precum și 
conducătorilor auto independenți, în 
sensul definiției de 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.

Or. nl

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 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) la litera (a) punctul 2 prima teză se 
modifică după cum urmează:.

în cazul conducătorilor auto 
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independenți, aceeași definiție se aplică 
perioadei cuprinse între începutul și 
sfârșitul lucrului – inclusiv o perioadă 
fixă de timp de lucru calculată pentru 
subpunctele (iii), (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. nl

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 (iii), (iv) și 
(v).

Amendamentul 8

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: (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 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; sau

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

(ii) venitul lor nu depinde direct de profitul 
realizat; 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.
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Or. nl

Justificare

Pentru a evita ambiguitatea, acest lucru clarifică faptul că un lucrător mobil este o persoană 
vizată de oricare dintre restricțiile enumerate. 

Amendamentul 9

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 modifică după cum 
urmează:
„conducător auto independent” 
reprezintă persoana a cărei principală 
ocupație constă în transportul rutier de 
pasageri sau mărfuri contra unei 
remunerații în sensul legislației 
comunitare pe baza unei licențe 
comunitare sau a altei autorizații 
profesionale de efectuare a transportului 
menționat anterior, 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, care nu este 
subordonată unei întreprinderi 
utilizatoare, persoană care este liberă să 
organizeze locul și timpul de muncă și 
activitățile de lucru relevante și care nu 
trebuie să se supună ordinelor și 
instrucțiunilor unei alte părți în 
momentul efectuării muncii sale, al cărui 
venit depinde direct de profitul realizat 
și care este independentă din punct de 
vedere social și economic de munca 
prestată pentru și de o întreprindere care 
este deținută de altcineva;  este o 
persoană care nu primește niciuna dintre 
următoarele: remunerație periodică; plată 
în natură, sub formă de alimente, locuință 
sau transport; recunoașterea unor 
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drepturi, cum ar fi dreptul la concediu 
anual; persoană care dispune de 
libertatea de a întreține, individual sau 
pe bază de cooperare între conducători 
auto independenți, relații comerciale cu 
mai mulți clienți.”

Or. xm

Justificare

Conducătorii auto independenți ar trebui să intre sub incidența prezentei directive, iar 
definiția termenului „conducător auto independent” ar trebui restrânsă în consecință.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
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:
„(f) «persoană care efectuează activități 
mobile de transport rutier» înseamnă 
orice lucrător mobil sau conducător auto 
independent care efectuează astfel de 
activități;”"

eliminat

Or. nl

Justificare

Lucrătorii care desfășoară activități independente ar trebui să intre sub incidența prezentei 
directive.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
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 00.00 și 06.00;”

Or. nl

Justificare

Propunerea curentă oferă statelor membre posibilitatea de a reduce „timpul nopții”, care 
cuprinde o perioadă minimă de patru ore, dar care în practică este de două ore, dat fiind că 
Comisia definește acum „timpul nopții” ca o perioadă de cel puțin două ore în timpul nopții. 
Acest lucru ar lăsa o perioadă prea scurtă pentru odihna nocturnă. Această problemă este 
eliminată prin definirea „timpului nopții” ca o perioadă continuă de șase ore. În plus, acest 
amendament va elimina confuzia care există în prezent în rândul statelor membre în ceea ce 
privește timpul nopții.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. nl

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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Această perioadă este stabilește la o medie de o oră pe săptămână.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. xm

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 ale timpului de lucru. Un act delegat în conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea UE este un instrument adecvat în acest scop.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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. nl

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 15

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 9 (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se introduce următorul articol 12a: 
Articolul 12a
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 
raport referitor la competențele delegate 
cu cel târziu șase luni înainte de 
încheierea perioadei de șase ani.
(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 12b și 12c.

Or. xm

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 10 (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Se introduce următorul articol 12b:
Articolul 12b
Revocarea competențelor delegate



PE430.999v00-01 14/16 PA\799396RO.doc

RO

(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 
specificată în cuprinsul acesteia. Decizia 
nu aduce atingere valabilității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. Decizia 
respectivă se publică în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

Or. xm

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 (nou)
Directiva 2002/15/CE
Articolul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Se introduce următorul articol 12c:
Articolul 12c
Obiecții față de actele delegate
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții față de un act delegat 
timp de trei luni de la data înștiințării. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, această perioadă este 
prelungită cu o lună.
(2) În cazul în care, la expirarea acestei 
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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. xm

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Se introduce următorul articol 12d:
Articolul 12d
La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia transmite un 
raport și, în cazul în care i se cere, 
propuneri legislative cu privire la 
următoarele subiecte legate de timpul de 
lucru al lucrătorilor mobili:
(1) reducerea sarcinii administrative 
legate de punerea în aplicare a prezentei 
directive și aplicarea în acest sens a 
sistemelor de transport inteligente;
(2) dezvoltarea unui sistem european de 
schimb de informații pentru datele 
referitoare la timpul de lucru;
(3) extinderea aplicării legislației din 
domeniul social, inclusiv timpii de 
condus și perioadele de odihnă, 
vehiculelor de sub 3,5 tone folosite în 
scopuri comerciale. 
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