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Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

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 incluși în domeniul 
de aplicare al Directivei 2002/15/CE. 

Or. en 

Justificare 

Raportul din anul 2007 al Comisiei (COM (2007)266 final) pledează în favoarea includerii 

independenților și oferă în 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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9.6.2010 A7-0137/3 

Amendamentul 3 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

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. 
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9.6.2010 A7-0137/4 

Amendamentul 4 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Jean-Luc Bennahmias 

 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

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 
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9.6.2010 A7-0137/5 

Amendamentul 5 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

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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9.6.2010 A7-0137/6 

Amendamentul 6 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Jean-Luc Bennahmias- 

 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

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 
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9.6.2010 A7-0137/7 

Amendamentul 7 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

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 în ceea ce privește 
frecvența și modalitățile de monitorizare 
și control al timpului de lucru. Este foarte 
important ca Comisia să organizeze 
consultări corespunzătoare pe parcursul 
activităților sale pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0137/8 

Amendamentul 8 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

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 

(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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9.6.2010 A7-0137/9 

Amendamentul 9 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Jean-Luc Bennahmias 

 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

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. 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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9.6.2010 A7-0137/10 

Amendamentul 10 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Jean-Luc Bennahmias 

 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

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) 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 punctele (iv) și (v). 

Activitatea menționată la punctul (iii), ajutorul acordat pasagerilor la urcarea și coborârea 
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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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9.6.2010 A7-0137/11 

Amendamentul 11 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Jean-Luc Bennahmias 

 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

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 

(d) „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:  

(d) „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 
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 dependentă din punct de 
vedere economic, financiar și social de 
activitatea desfășurată în beneficiul unei 
întreprinderi care aparține unei alte 
persoane; 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 
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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) activitatea sa este similară cu 
activitatea anterioară executată pentru 
același contractant; 

 (iiib) activitatea sa necesită ca partea care 
solicită activitatea să furnizeze 
instrumente, materiale și echipamente; 

 (iiic) nu are în proprietate sau în chirie 
vehiculul utilizat. 

 Lucrătorului independent îi revine în 
toate cazurile sarcina de a demonstra și 
justifica statutul de persoană cu adevărat 
independentă. 

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. 
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9.6.2010 A7-0137/12 

Amendamentul 12 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier 
COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

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. eliminat 

Or. en 

Justificare 

Este important să se păstreze definiția independenților, deoarece acest act vizează includerea 

lor în dispozițiile privind timpul de lucru. 

 
 


