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Propunere de directivă – act de modificare 
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POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ÎN PRIMA LECTURĂ∗ 

--------------------------------------------------------- 

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 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, în special, articolele 91 
și 153 alineatul (2) din acesta, 
având în vedere propunerea Comisiei, 
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1: 
după consultarea Comitetului Regiunilor, 
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 
întrucât: 

                                                 
∗ Amendamente: textul nou sau modificat este evidențiat prin caractere cursive aldine; textul 

eliminat este marcat prin simbolul ▌. 
1 JO C228, 22.9.2009, p. 78. 
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(1) Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 
martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul 
transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 
2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al 
Consiliului1 stabilește norme comune privind timpul de conducere auto, pauzele și 
perioadele de repaus ale conducătorilor auto. Regulamentul nu prevede alte aspecte ale 
timpului de lucru în domeniul transportului rutier. 

(2) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 
privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care desfășoară activități mobile 
de transport rutier2 stabilește cerințe minime în ceea ce privește organizarea timpului 
de lucru în vederea îmbunătățirii protecției sănătății și siguranței persoanelor care 
efectuează activități mobile de transport rutier, a îmbunătățirii siguranței rutiere și a 
armonizării condițiilor de concurență. 

(3) La articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2002/15/CE se solicită Comisiei să prezinte 
un raport cu privire la excluderea conducătorilor auto independenți din domeniul de 
aplicare al directivei și să prezinte o propunere pe baza raportului respectiv. 

(4) Raportul Comisiei cu privire la consecințele excluderii conducătorilor auto 
independenți din domeniul de aplicare al Directivei 2002/15/CE și asupra 
consecințelor prevederilor privind munca de noapte a fost prezentat Parlamentului 
European și Consiliului în luna mai 2007. 

(4a)  Parlamentul European și Consiliul sunt conștiente de existența a ceea ce trebuie 
considerate drept false declarații de activitate independentă pe piața forței de muncă 
în cauză, care au un impact negativ asupra condițiilor de concurență și agravează 
fenomenul muncii fără forme legale în întreaga Uniune. Prin urmare, este necesar 
ca acest fenomen să fie abordat atât la nivel național, cât și la nivelul UE. 

(4b) Comisia și statele membre ar trebui să examineze posibilitatea de a face schimb și de 
a examina cu atenție cele mai bune practici ale statelor membre cu privire la 
modalitățile de identificare și eliminare a acestor false declarații de activitate 
independentă. 

(4c) Conducătorii auto independenți trebuie să îndeplinească o întreagă serie de cerințe 
pentru a-și putea desfășura 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 Consiliului3. 

(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 

                                                 
1 JO L 102, 11.4.2006, p. 1.  
2 JO L 80, 23.3.2002, p. 35. 
3 JO L 300, 14.11.2009, p. 51. 
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manieră uniformă, a unui nivel scăzut de respectare a normelor și a unor regimuri de 
aplicare deficitare în statele membre. 

(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. 

(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, această 
dispoziție nu ar trebui să aducă atingere dreptului statelor membre de a aplica 
dispozițiile prezentei directive acestei categorii de conducători auto stabiliți pe 
teritoriul lor. 

(7a) În niciun alt sector nu se aplică în prezent restricții privind timpul de lucru 
antreprenorilor independenți. Libertatea de a-și alege timpul de lucru în limitele 
impuse de legislația națională reprezintă una dintre caracteristicile principale ale 
activității antreprenorilor independenți. Această libertate ar trebui menținută în 
toate sectoarele. 

(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 ale timpului de lucru prelungit, 
odihnei necorespunzătoare și orarelor de muncă perturbatoare asupra siguranței 
rutiere. 

(8a) Toate persoanele care efectuează activități mobile de transport rutier, indiferent de 
faptul că sunt lucrători mobili sau conducătorii auto independenți, se încadrează în 
domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește 
timpul de conducere auto, pauzele și perioadele de repaus și intră în același mod sub 
incidența aceluiași regim de aplicare al acestor norme stabilit prin Directiva 
2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind 
condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 
și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la 
activitățile de transport rutier1. 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. 

(8b) Mai mult decât atât, prezenta directivă nu afectează aplicarea articolului 6 alineatul 
(5) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, care prevede că toți conducătorii auto, 
inclusiv conducătorii auto independenți, trebuie să-și înregistreze manual în 
tahograf toate activitățile definite ca timp de lucru în Directiva 2002/15/CE, cu 
excepția conducerii autovehiculului, care este înregistrată automat.   Prezenta 
directivă nu prejudiciază obligațiile care revin statelor membre în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 pentru a se asigura, prin intermediul unor 

                                                 
1  JO L 102, 11.4.2006, p. 35. 
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controale eficace, că obligația de înregistrare prevăzută de regulament este aplicată 
adecvat. 

(9) De aceea, este necesar să se opereze anumite adaptări tehnice ale textului 
Directivei 2002/15/CE. 

(10) Legislația Uniunii este eficientă și eficace numai dacă este implementată în mod 
corespunzător de către toate statele membre, dacă este aplicată în egală măsură tuturor 
actorilor implicați, dacă este controlată cu regularitate și într-o manieră eficientă și 
dacă, în cazurile de încălcare, se aplică sancțiuni eficace, proporționate și disuasive, 
în conformitate cu procedurile în vigoare în statele membre individuale. 

(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 a punerii în 
aplicare. 

(11a) Statele membre ar trebui să asigure participarea activă și substanțială a partenerilor 
sociali la monitorizarea aplicării prezentei directive.  

(12) De aceea, este indicat să se adapteze dispozițiile Directivei 2002/15/CE în vederea 
remedierii eficace a neajunsurilor legate de implementare, aplicare și control al 
aplicării normelor prin clarificarea domeniului de aplicare, consolidării cooperării 
administrative între statele membre și promovarea schimburilor de informații și de 
cele mai bune practici. 

(13) Obiectivul prezentei directive, respectiv modernizarea prevederilor legislative ale 
Uniunii cu privire la timpul de lucru și îmbunătățirea aplicabilității lor, nu poate fi 
atins într-o măsură suficientă prin acțiunea statelor membre și, de aceea, poate fi mai 
bine realizat la nivelul Uniunii; Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității enunțat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. potrivit principiului proporționalității, după cum este enunțat în acest 
articol, prezenta directivă nu se extinde dincolo de ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv. 

(14) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor 
recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În 
particular, directiva caută să asigure dreptul fiecărui lucrător la condiții de muncă 
astfel încât să îi fie respectate sănătatea și siguranța, precum și dreptul la limitarea 
numărului maxim de ore de lucru și la perioade de repaus zilnice și săptămânale 
(articolul 31din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene). 

(15) Prin urmare, se impune ca Directiva 2002/15/CE să fie modificată în consecință, 

(15a) În conformitate cu punctul (34) din Acordul interinstituțional pentru o mai bună 
legiferare1, statele membre sunt încurajate să întocmească, pentru ele însele și în 

                                                 
1  JO C 321, 31.12.2003, p. 1. 



 

AM\819814RO.doc 5/8 PE441.903v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

interesul Uniunii, propriile tabele, care să ilustreze, în măsura posibilităților, 
concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să facă publice 
tabelele respective. 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Directiva 2002/15/CE se modifică după cum urmează: 

(1) Articolul 2 se modifică după cum urmează: 

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

„(1) Directiva se aplică lucrătorilor mobili care lucrează pentru întreprinderi 
înființate într-un stat membru și participă la activități de transport rutier reglementate 
de Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau, în absența unor dispoziții speciale, de 
acordul AETR. 

Conducătorii auto respectivi nu pot fi considerați drept conducători auto 
independenți, în sensul definiției de la articolul 3 alineatul (e) din prezenta 
directivă, sunt supuși acelorași obligații și beneficiază de drepturi identice cu cele 
prevăzute pentru lucrătorii mobili în prezenta directivă.” 

(b) la alineatele (2) și (3), trimiterea la „Directiva 93/104/CEE” se înlocuiește cu o 
trimitere la „Directiva 2003/88/CE”; 

(c) la alineatul (4), trimiterea la „Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se înlocuiește cu o 
trimitere la „Regulamentul nr. 561/2006”. 

(2) Articolul 3 se modifică după cum urmează 

(a) la punctul al doilea de la litera (a), prima teză se elimină. 

▌ 

(c) litera (e) se înlocuiește cu următorul text: 

„(e) «conducător auto independent» reprezintă persoana: a cărei principală 
ocupație constă în transportul rutier de pasageri sau mărfuri contra unei 
remunerații în sensul legislației Uniunii pe baza unei licențe a Uniunii 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, persoană care este 
liberă să-și organizeze activitățile de lucru relevante fără a se afla sub controlul 
direct al clientului, al cărei venit depinde direct de profitul realizat, care nu 
beneficiază de niciuna dintre dispozițiile dreptului muncii, cum ar fi plata 
periodică a unei remunerații, plata în natură și recunoașterea unor drepturi 
precum concediul anual plătit, din partea unei întreprinderi utilizatoare sau a unei 
părți contractante și care dispune de libertatea de a întreține, în mod individual 
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sau prin exploatarea în comun între conducători auto independenți, relații 
comerciale cu mai mulți clienți.” 

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

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

(e) punctul (i) se înlocuiește cu următorul text: 

„(i) «munca de noapte» înseamnă munca pe o perioadă de lucru care include cel 
puțin două ore de muncă efectuate pe timp de noapte.” 

(3) La articolul 4 litera (a), trimiterea la „paragrafele al patrulea și al cincilea din 
articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 sau, după caz, al 
patrulea paragraf din articolul 6 alineatul (1) din acordul AETR” se înlocuiește cu o 
trimitere la „Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau, după caz, acordul AETR”. 

(4) La articolul 5 alineatul (1), trimiterea la „Regulamentul (CEE) nr. 3820/85” se 
înlocuiește cu o trimitere la „Regulamentul (CE) nr. 561/2006”. 

(5) La articolul 6, trimiterea la „Regulamentul (CEE) nr. 3820/85” se înlocuiește cu o 
trimitere la „Regulamentul (CE) nr. 561/2006”. 

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

„Articolul 11a 

Aplicarea legislației 

(1) Statele membre organizează ▌o monitorizare și controale corespunzătoare, fără 
caracter discriminatoriu și regulate, inclusiv cooperarea între agenții, în vederea 
garantării transpunerii și a implementării corecte și coerente a normelor prevăzute 
de prezenta directivă. Ele se asigură, în plus, că ▌organele din statele membre 
responsabile cu aplicarea directivei dispun de ▌inspectori calificați și iau toate 
măsurile necesare în acest sens. 
Statele membre efectuează controale regulate pentru a verifica aplicarea corectă a 
prezentei directive în ceea ce-i privește pe conducătorii auto independenți. 

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

(3) Statele membre, după ce au purtat, dacă este cazul, consultări cu partenerii 
sociali, iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că întreprinderile de transport 
și lucrătorii mobili au acces la informații, asistență și consultanță în domeniul 
normelor privind timpul de lucru și organizarea muncii. 
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(4) În vederea asigurării implementării eficace, eficiente și uniforme a directive pe 
întreg teritoriul Comunității, Comisia va sprijini dialogul dintre statele membre cu 
următoarele obiective: 

(a) consolidarea cooperării administrative între autoritățile lor de resort, 
prin adoptarea unor măsuri eficace de schimb de informații, 
îmbunătățirea accesului la informații și promovarea schimburilor de 
informații și a celor mai bune practici legate de aplicarea normelor 
privind timpul de lucru; 

(b) promovarea unei abordări comune cu privire la implementarea 
prezentei directive; 

(c) facilitarea dialogului dintre sectorul transporturilor și autoritățile 
responsabile cu punerea în aplicare. 

(8) La articolul 13, trimiterea la „articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) 
nr. 3820/85” se înlocuiește cu o trimitere la „articolul 17 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006”. 

Articolul 2 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la […]. 
Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între respectivele dispoziții și prezenta directivă. 

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 
membre stabilesc modalitatea prin care se efectuează această trimitere. 

(2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe 
care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 

Articolul 3 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

Articolul 4 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu, 
Președintele, Președintele, 
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