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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei 
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la 
Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în 
sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește 
cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012  
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Republicii Polonia în cadrul 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în 
care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 20181,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 20182,

_ având în vedere avizul Comisiei (COM(2020)0151),

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0278), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 
articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și 
turism (A9-0114/2020),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 

1 JO C 197, 8.6.2018, p. 45.
2 JO C 176, 23.5.2018, p. 57.
3 Texte adoptate din 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.
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Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Piața transportului rutier internațional 

În sectorul transportului rutier, normele sociale ale Uniunii ar trebui să contribuie la atingerea 
obiectivelor de politică, acestea fiind îmbunătățirea condițiilor de muncă ale conducătorilor 
auto, asigurarea unei concurențe loiale între întreprinderile de transport rutier și creșterea 
siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic. 

Principalele norme sociale din domeniul transportului rutier cuprind dispoziții privind 
organizarea timpului de lucru al conducătorilor auto, prevăzute de Directiva 2002/15/CE4, 
cerințe minime privind controlul, prevăzute în Directiva 2006/22/CE, norme privind perioadele 
de conducere, pauzele și perioadele de repaus, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 561/20065 
și dispoziții privind detașarea lucrătorilor, stabilite în Directiva 96/71/CE6 și în Directiva 
2014/67/UE de punere în aplicare7. Aceste acte normative fac parte din efortul mai amplu de a 
îmbunătăți condițiile de lucru ale conducătorilor auto, de a asigura o concurență loială între 
operatori și de a îmbunătăți siguranța rutieră în Europa, precum și de a asigura un echilibru între 
protecția socială a conducătorilor auto și libertatea operatorilor de a presta servicii 
transfrontaliere.  

2. Propunerea Comisiei 

La 31 mai 2017, Comisia a adoptat „Pachetul privind mobilitatea I”, cu scopul de a asigura o 
concurență loială, de a simplifica normele existente, de a menține piața internă a UE și de a 
asigura drepturile lucrătorilor din acest sector. Ca parte a acestui prim pachet privind 
mobilitatea, Comisia a propus stabilirea de norme specifice pentru detașarea lucrătorilor în 
transportul rutier. 

Obiectivele propunerii Comisiei sunt de a asigura aplicarea proporțională și adecvată a 
normelor privind detașarea, de a îmbunătăți asigurarea respectării legii și de a eficientiza și 
structura mai bine cooperarea administrativă între statele membre. 

3. Negocierile interinstituționale

În urma adoptării, la 4 aprilie 2019, a poziției în primă lectură a Parlamentului, au avut loc 
negocieri interinstituționale (în vederea obținerii unui acord timpuriu în a doua lectură), în 
perioada octombrie-decembrie 2019, în timpul Președinției finlandeze a Consiliului. După patru 
runde de triloguri, unele în comun, echipa de negociere a Parlamentului a ajuns la un acord 
provizoriu cu președinția Consiliului în cursul ultimului trilog care a început la 
11 decembrie 2019.

Textul acordului provizoriu a fost prezentat Comisiei pentru transport și turism (TRAN) și a 
fost confirmat la 21 ianuarie 2020. Pe baza aprobării de către comisie, președinta 
Comisiei TRAN, în scrisoarea sa adresată președintelui Comitetului Reprezentanților 

4 JO L 80, 23.3.2002.p. 35.
5 JO L 102, 11.4.2006, p. 1.
6 JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
7 JO L 159, 28.5.2014, p. 11.
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Permanenți (COREPER I), a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului 
fără amendamente, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu acordul provizoriu la care au ajuns 
cele două instituții. În urma verificării de către experții juriști-lingviști, Consiliul și-a adoptat 
oficial poziția în conformitate cu acordul provizoriu, la 7 aprilie 2020 (prin procedură scrisă).

4. Principalele elemente ale acordului

Acordul global la care a ajuns Parlamentul cu Consiliul a consolidat propunerea în vederea 
asigurării unor condiții echilibrate pentru o concurență loială și a unei aplicări riguroase. 
În special, s-au realizat următoarele:

Derogările de la regimul detașării pentru lucrătorii din transportul rutier internațional 

Elemente-cheie ale acordului se referă la introducerea unei derogări de la normele generale 
privind detașarea lucrătorilor din cauza gradului ridicat de mobilitate și la sfera de aplicare a 
derogării respective. 

Derogările de la normele privind detașarea lucrătorilor sunt legate, în special, de „operațiunile 
de transport bilateral” atât în materie de transport de mărfuri, cât și de transport de persoane, și 
implică o flexibilitate foarte limitată pentru opririle suplimentare legate de transport.  În plus, 
se clarifică faptul că transportul internațional în tranzit pe teritoriul unui stat membru nu 
constituie o situație de detașare. Se fac, de asemenea, clarificări pentru transportul combinat. 
Alte operațiuni de transport, inclusiv operațiunile de cabotaj, constituie situații de detașare. 

Deși Consiliul a propus extinderea în continuare a derogării la operațiunile pe cont propriu, 
Parlamentul a susținut cu succes limitarea derogărilor la situația în care există un contract de 
servicii între angajatorul care detașează conducătorul auto și o parte care își desfășoară 
activitatea în statul membru gazdă.

În plus, se clarifică faptul că prezențele întrerupte ale unui conducător auto într-un stat membru 
gazdă nu constituie o situație de detașare pe termen lung.

Operatorii din țări terțe

Consiliul a acceptat poziția Parlamentului privind operatorii din țări terțe pentru a se asigura că 
o consolidare a normelor privind detașarea pentru conducătorii auto din UE nu va conduce la 
un avantaj competitiv pentru operatorii din țări terțe care au acces la piața de transport rutier a 
UE. 

În conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 96/71/CE, întreprinderile stabilite într-
o țară terță nu se pot bucura de un tratament mai favorabil decât cele stabilite într-un stat 
membru. confirmat faptul că principiul ar trebui să se aplice și în ceea ce privește normele 
specifice privind detașarea conducătorilor auto. În plus, statele membre trebuie să își respecte 
obligația de a nu discrimina întreprinderile din Uniune, inclusiv atunci când convin asupra 
condițiilor de acces pe piața Uniunii în cadrul CEMT. Uniunea ar trebui, de asemenea, să 
negocieze în cadrul acordului AETR cu scopul de a-l alinia la noile instrumente de control 
(tahografe inteligente).



RR\1207245RO.docx 9/12 PE650.437v02-00

RO

Cerințele administrative privind detașarea, controlul și asigurarea respectării legislației

Operatorii de transport vor putea și vor fi obligați să utilizeze Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) al Comisiei pentru transmiterea declarațiilor de detașare și a informațiilor 
solicitate. Această procedură armonizată va face ca sistemele naționale de informații de sine 
stătătoare să fie redundante.

În ceea ce privește dispozițiile privind controlul, se face o distincție între controlul în trafic și 
controlul efectuat după detașare. Contractul de angajare și fișele de salariu ale conducătorului 
pot fi solicitate direct operatorului de transport, după detașare. În faza de control după detașare, 
sistemul IMI va fi instrumentul central de comunicare pentru operatorul de transport, iar un stat 
membru are ocazia să implice parteneri sociali.

Consiliul a acceptat cerința Parlamentului de a se stabili sancțiuni în cazul unor norme care 
încalcă lex specialis și de a sancționa actorii din lanțul logistic în cazul în care aceștia cunosc 
sau ar trebui să cunoască încălcările. În sfârșit, Consiliul a acceptat, de asemenea, o dispoziție 
privind „asigurarea inteligentă a aplicării normelor”, care obligă statele membre să includă 
controlul normelor privind detașarea lucrătorilor în cadrul unei strategii generale de control.

Transparența în ceea ce privește condițiile de muncă și de încadrare în muncă

Consiliul a acceptat solicitarea Parlamentului referitoare la o regulă specială privind obligația 
statului membru gazdă de a asigura transparență în ceea ce privește condițiile sale de muncă și 
de încadrare în muncă, inclusiv cele stabilite prin anumite convenții colective.

Includerea Directivei 2002/15/CE în standardele de asigurare a respectării legislației sociale

Directiva 2006/22/CE a introdus standarde ale Uniunii pentru controlul și asigurarea respectării 
normelor privind duratele de conducere, pauzele și perioadele de repaus și ale normelor privind 
tahografele. Cu toate acestea, a exclus Directiva 2002/15/CE din domeniul său de aplicare. 
Acordul include mai multe aspecte ale directivei respective, cum ar fi: sistemele naționale de 
verificare, numărul minim de controale, sistemele naționale de clasificare în funcție de gradul 
de risc sau schimbul de informații.

Standardele revizuite în materie de asigurare a respectării legislației sociale

Au fost efectuate două modificări pentru a îmbunătăți sistemul de clasificare în funcție de gradul 
de risc: în primul rând, Comisia va introduce o formulă comună pentru clasificarea în funcție 
de gradul de risc al unei întreprinderi și, în al doilea rând, informațiile naționale privind 
clasificarea în funcție de gradul de risc vor fi puse la dispoziția autorităților de control din 
întreaga UE, inclusiv în contextul efectuării de controale în trafic.

Conferirea de competențe Comisiei

Acordul conține două conferiri de competențe pentru acte delegate în ceea ce privește 
actualizarea anexelor și trei noi conferiri de competențe pentru acte de punere în aplicare, și 
anume privind o formulă comună pentru clasificarea în funcție de gradul de risc, privind o 
abordare comună în ceea ce privește înregistrarea și controlarea perioadelor aferente „altei 
munci” și privind elaborarea funcțiilor instrumentului de comunicare IMI care urmează să fie 
utilizat pentru declarațiile de detașare.
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Transpunere și revizuire

Statele membre transpun directiva în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare. Pentru sfârșitul 
anului 2025 este programată o evaluare de către Comisie a punerii în aplicare a directivei, în 
special a dispozițiilor speciale privind conducătorii auto detașați.

5. Recomandare

Raportoarea consideră că compromisul la care s-a ajuns reprezintă un rezultat echilibrat. 
Având în vedere că poziția Consiliului este conformă cu acordul provizoriu la care s-a ajuns 
în cadrul negocierilor interinstituționale, raportoarea recomandă aprobarea sa fără modificări.
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