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Amendamentul 13 
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. (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 UE pe baza unei licențe 
comunitare sau a altei autorizații 
profesionale de efectuare a transportului 
menționat anterior (astfel, se păstrează 
referirea la licența comunitară și la 
autorizația profesională); 

 (ii) care are dreptul să lucreze pe cont 
propriu și care nu este legată de un 
angajator printr-un contract de muncă 
sau orice alt raport de muncă pe scară 
ierarhică; 

 (iii) care nu este subordonată unei 
întreprinderi utilizatoare: are libertatea 
de a-și organiza locul în care își 
desfășoară activitatea, timpul de lucru și 
activitățile principale legate de muncă 
sau nu se supune ordinelor și 
instrucțiunilor unei alte persoane în 
exercitarea activității; 
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 (iv) al cărei venit nu depinde direct de 
profitul realizat și care nu este 
dependentă din punct de vedere economic, 
financiar și social de activitatea 
desfășurată în beneficiul unei 
întreprinderi care aparține unei alte 
persoane; este o persoană care nu 
primește niciuna dintre următoarele: o 
remunerație periodică, în cazul în care 
aceasta constituie singura sau principala 
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 
către partea solicitantă a deplasărilor în 
interes de serviciu efectuate de lucrător; 

 (v) care are libertatea [...], în mod 
individual sau printr-o cooperare cu alți 
conducători auto independenți, de a avea 
relații cu mai mulți clienți; 

 (vi) a cărui activitate este diferită de 
activitatea anterioară executată pentru 
același contractant. 

 Sarcina probei aparține lucrătorului 
independent, în toate cazurile, pentru a-și 
justifica statutul de persoană cu adevărat 
independentă.” 

Or. en 



 

AM\819806RO.doc 3/24 PE441.903v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
9.6.2010 A7-0137/14 

Amendamentul 14 
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 d 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 3 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) litera (f) se înlocuiește cu textul 
următor: 

eliminat 

„(f) «persoană care efectuează activități 
mobile de transport rutier» înseamnă 
orice lucrător mobil care efectuează astfel 
de activități”; 

 

Or. en 

Justificare 

Lucrătorii care desfășoară activități independente ar trebui să intre sub incidența prezentei 
directive. 
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9.6.2010 A7-0137/15 

Amendamentul 15 
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 5a (nou) 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 9 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (5a) 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. 
Evidențele se păstrează cel puțin doi ani 
după 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 evidenței cu privire la 
orele lucrate de aceștia.” 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul se referă doar la angajați.. Aceștia sunt obligați să țină evidențe cu privire la 
toate activitățile care intră sub incidența prezentei directive. 
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9.6.2010 A7-0137/16 

Amendamentul 16 
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 5b (nou) 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 9 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (5b) La articolul 9 se introduce 
următoarea literă (ba): 

 „(c) timpul de lucru al conducătorilor 
auto independenți se înregistrează în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CEE) nr. 3821/85. 
Evidențele se păstrează cel puțin doi ani 
după încheierea perioadei respective.” 

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 a 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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9.6.2010 A7-0137/17 

Amendamentul 17 
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 6 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 11a – alineatul 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (1a) Comisia poate adopta, în 
conformitate cu articolul 12b și în 
condițiile specificate la articolele 12c și 
12d, acte delegate cu privire la frecvența 
și modalitățile monitorizării și 
controalelor prevăzute la alineatul (1).  

 La adoptarea acestor acte delegate, 
Comisia procedează în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive. 

Or. en 

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 privind timpul de lucru. Un act delegat în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea UE este un instrument adecvat în acest scop. 
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9.6.2010 A7-0137/18 

Amendamentul 18 
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 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 
instituite monitorizarea și controalele. 

(2) 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. en 

Justificare 

Statele membre ar trebui să întocmească statistici referitoare la monitorizarea și controalele 
menționate la alineatul anterior din articolul 11 și ar trebui să le transmită Comisiei. 
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9.6.2010 A7-0137/19 

Amendamentul 19 
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 6a (nou) 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 11b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (6a) Se introduce articolul 11b după cum 
urmează: 

 „Articolul 11b 

 Încălcări 

 Nerespectarea definițiilor prevăzute la 
articolul 3 literele (d) și (e) din prezenta 
directivă se consideră „o încălcare 
deosebit de gravă” și i se aplică, prin 
urmare, toate dispozițiile Regulamentului 
(CE) nr. 1071/2009 referitoare la acest tip 
de încălcare. 

 Se consideră, de asemenea, că 
întreprinderile, exportatorii, expeditorii, 
operatorii din turism, furnizorii principali 
de transport, subcontractanții și agențiile 
angajatoare de conducători auto, care nu 
respectă definițiile prevăzute la articolul 3 
literele (d) și (e) din prezentul 
Regulament, au comis o „încălcare 
deosebit de gravă” și li se aplică, prin 
urmare, dispozițiile Regulamentului (CE) 
nr. 1071/2009 referitoare la acest tip de 
încălcare.” 

Or. en 
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Justificare 

În dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 referitoare la încălcări grave se prevede 
că o încălcare deosebit de gravă atrage după sine pierderea bunei reputații (considerentul 9, 
24; art. 6/2/(b)); suspendarea sau retragerea autorizației de funcționare (articolul 13/3 
coroborat cu articolul 3); înregistrarea în registrele electronice ale statelor membre (un 
registru transfrontalier ale încălcărilor deosebit de grave) (articolul 16/1/(e); articolul 16/1/ 
a doua liniuță). 
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9.6.2010 A7-0137/20 

Amendamentul 20 
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 6b (nou) 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 12a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (6b) Se introduce articolul 12a după cum 
urmează: 

 „Articolul 12a 

 Răspunderea întreprinderilor de transport 

 (1) Se interzice întreprinderilor de 
transport să remunereze conducătorii 
auto salariați sau care sunt puși la 
dispoziția lor în funcție de distanța 
parcursă și/sau de cantitatea de mărfuri 
transportată, chiar și sub formă de prime 
sau majorări salariale, în cazul în care o 
asemenea remunerare este de natură să 
pericliteze siguranța rutieră și/sau să 
încurajeze încălcarea prezentei directive. 

 (2) Întreprinderile, exportatorii, 
expeditorii, operatorii din turism, 
furnizorii principali de transport, 
subcontractanții și agențiile care 
utilizează conducători auto se asigură ca 
orarele de transport convenite prin 
contract să fie conforme cu prezenta 
directivă, iar activitățile să fie efectuate de 
adevărați conducători auto independenți.  

Or. en 
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Justificare 

Din moment ce este foarte probabil ca clientul să știe dacă lucrează cu conducători auto cu 
statut într-adevăr independent sau nu, aplicarea principiului răspunderii comune va 
responsabiliza clientul pentru utilizarea unor falși independenți. Aceasta va descuraja 
întreprinderile de transport să transforme conducătorii auto din angajați în lucrători 
independenți, va conduce la reducerea fenomenului de fals statut de independent și va 
garanta că răspunderea se împarte între conducătorul auto și expeditor și nu revine exclusiv 
conducătorului auto (este bine știut faptul că adesea conducătorii auto angajați sunt obligați 
să devină lucrători independenți). 
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9.6.2010 A7-0137/21 

Amendamentul 21 
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 6c (nou) 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 12b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (6c) Se introduce următorul articol 12b: 

 „Articolul 12b 

 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. 
Delegarea competențelor se extinde 
automat pentru durate identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul revocă delegarea 
în conformitate cu articolul 12c. 

 (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 12c și 
12d.” 
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Or. en 
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9.6.2010 A7-0137/22 

Amendamentul 22 
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 6d (nou) 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 12c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (6d) Se introduce următorul articol 12c: 

 „Articolul 12c 

 Revocarea competențelor delegate 

 (1)Delegarea competențelor menționată la 
articolul 11a alineatul (1a) și la articolul 
12b poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu:  

 (2)Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă să revoce 
delegarea competențelor informează 
cealaltă instituție și Comisia, într-un 
termen rezonabil înainte de decizia finală, 
indicând competențele delegate care pot 
face obiectul revocării și motivele care pot 
sta la baza acestei revocări. 

 (3) Decizia de revocare anulează 
delegarea competențelor specificate. 
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 se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.” 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0137/23 

Amendamentul 23 
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 6e (nou) 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 12d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6e) Se introduce următorul articol 12d: 

 „Articolul 12d 

 Obiecții față de actele delegate 

 (1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot prezenta obiecții la actele delegate în 
termen de două luni de la data notificării. 
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, această perioadă este 
prelungită cu două luni. 

 (2) În cazul în care, la expirarea acestei 
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. Actul delegat poate fi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare înainte de 
expirarea perioadei respective în cazul în 
care atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia cu privire 
la intenția lor de a nu ridica obiecții. 

 (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 
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exprimă obiecția prezintă motivele care 
stau la baza obiecției față de actul 
delegat.” 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0137/24 

Amendamentul 24 
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 8a (nou) 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 13 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (8a) La articolul 13 se introduce 
următorul alineat (2a): 

 „(2a) Comisia stabilește procedura și 
conținutul rapoartelor statelor membre 
referitoare la tendințele ocupării forței de 
muncă din acest sector, impactul asupra 
concurenței loiale, sănătății și siguranței 
la locul de muncă, precum și asupra 
siguranței rutiere; pe baza acestor 
rapoarte, Comisia va prezenta rapoarte 
periodice Parlamentului European și 
Consiliului; statele membre și Comisia 
prezintă rapoarte bienale cu privire la cele 
menționate anterior. 

 De asemenea, Comisia raportează 
Parlamentului European și Consiliului, la 
doi ani de la intrarea în vigoare a 
directivei, măsurile adoptate în termeni de 
frecvență și modalități de monitorizare și 
control al timpului de lucru.” 

Or. en 

Justificare 

Un sistem de rapoarte eficient și cuprinzător va garanta o mai bună aplicare a directivei. 
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9.6.2010 A7-0137/25 

Amendamentul 25 
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 3a (nou) 
Directiva 2002/15/CE 
Articolul 4 – punctul 4a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (3a) La articolul 4 se introduce 
următoarea literă (ba): 

 „(ba) perioada fixă de timp de lucru 
menționată la articolul 3 litera (a) punctul 
2 este de o oră pe săptămână.” 

Or. en 

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). 
Această perioadă este stabilește la o medie de o oră pe săptămână. 
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9.6.2010 A7-0137/26 

Amendamentul 26 
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. 

(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. În cazul încălcării normelor 
privind timpii de condus și perioadele de 
odihnă prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 561/2006 în asemenea măsură încât 
există motive să se creadă că și alte orare 
de lucru ale conducătorilor auto 
independenți ar putea avea, de asemenea, 
efecte adverse asupra siguranței rutiere, 
statele membre ar trebui să ia măsurile 
corespunzătoare pentru a verifica orarele 
de lucru ale conducătorului auto respectiv 
și, după caz, să aplice sancțiuni în temeiul 
legislației naționale. 

Or. en 

Justificare 

O încălcare gravă a timpului de condus și a perioadelor de odihnă poate indica faptul că un 
conducător auto independent are și alte orare de lucru cu efecte negative asupra siguranței 
rutiere. În majoritatea statelor membre, condusul în stare de oboseală este pedepsit prin lege. 
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Prin urmare, în cazul în care timpii de condus și perioadele de odihnă sunt încălcate în 
asemenea măsură încât există un motiv să se creadă că și alte orare de lucru ale 
conducătorului auto independent respectiv ar putea avea efecte negative asupra siguranței 
rutiere, situația ar trebui verificată și sancționată. 
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9.6.2010 A7-0137/27 

Amendamentul 27 
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, 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. 

Prezenta directivă se aplică de asemenea 

lucrătorilor mobili în sensul definiției de la 
articolul 3 litera (d) a doua teză. 

Prezenta directivă se aplică de asemenea 

lucrătorilor mobili în sensul definiției de la 
articolul 3 litera (d) a doua teză. 

 În sensul prezentei directive, orice 
persoană care efectuează activități mobile 
de transport rutier este considerată 
lucrător mobil în sensul articolului 3 
litera (d) cu excepția cazului în care 
persoana respectivă demonstrează că 
niciuna dintre condițiile menționate la 
articolul 3 litera (d) al doilea paragraf, 
punctele (i), (ii), (iii), (iv) și (v) nu se 
aplică în cazul său. 

Or. en 
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Justificare 

Chiar dacă șofatul este principala activitate a unui conducător auto, încărcarea și 
descărcarea pot accentua oboseala acestuia. De aceea ar trebui în viitor examinată 
posibilitatea de a include încărcarea și descărcarea ca parte integrantă a timpului de condus. 
În prezent se poate înregistra în mod fiabil doar timpul de condus, cu ajutorul unui tahograf 
digital, neexistând nici o metodă fiabilă de monitorizare a timpului folosit pentru încărcare și 
descărcare. De aceea, înainte de introducerea normelor menționate mai sus, Comisia ar 
trebui să efectueze un studiu de fezabilitate a înregistrării de către un tahograf digital a 
timpului folosit pentru aceste activități.  
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9.6.2010 A7-0137/28 

Amendamentul 28 
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 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 un sistem 
de monitorizare periodică corespunzătoare 

în vederea garantării implementării corecte 
și coerente a normelor prevăzute de 
prezenta directivă. În plus, dacă normele 
privind timpii de condus și perioadele de 
odihnă stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
561/2006 sunt încălcate într-o asemenea 
măsură încât sunt încălcate și normele 
privind timpul de lucru, statele membre 
monitorizează și aplică normele privind 
timpul de lucru. În plus, 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 

Justificare 

În prezent nu există nicio legătură între punerea în aplicare a normelor privind timpii de 
condus și perioadele de odihnă și a celor privind timpul de lucru, cu toate că, în mod logic, 
acestea sunt legate între ele. În afara sistemului obișnuit de monitorizare a orelor de lucru, 
acestea ar trebui să fie întotdeauna monitorizate și aplicate în cazul în care o încălcare a 
normelor privind timpii de condus și perioadele de odihnă, care implică o depășire cu destul 
de mult timp a perioadei de condus, înseamnă automat că sunt încălcate și normele privind 
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timpul de lucru. 

 

 


