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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care trebuie adoptată în numele 

Uniunii în cadrul Grupului de experți pentru AETR al Comisiei Economice pentru Europa a 

Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) în legătură cu modificarea preconizată a Acordului 

european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere 

internaționale (AETR) în ceea ce privește conectarea la TACHOnet a părților contractante la 

AETR care nu fac parte din UE. 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. AETR 

Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi 

rutiere internaționale („acordul”) are ca scop să armonizeze cadrul legislativ al părților 

contractante la acord în ceea ce privește perioadele de conducere și de repaus pentru 

conducătorii auto profesioniști, precum și cerințele tehnice corespunzătoare privind 

construirea și instalarea tahografului. Acordul a intrat în vigoare la 5 ianuarie 1976. 

Toate statele membre sunt părți la acord
1
. 

2.2. Grupul de experți pentru AETR 

Grupul de experți pentru AETR este un grup tehnic care a fost instituit de către Comitetul 

pentru transporturi terestre al CEE-ONU cu obiectivul de a elabora propuneri de modificare a 

acordului. Propunerile de modificare a acordului sunt adoptate în unanimitate de experții din 

grup și transmise apoi către SC.1 (Grupul de lucru pentru transportul rutier al CEE-ONU) în 

vederea adoptării cu majoritate simplă de către părțile contractante care sunt prezente și 

votează. 

2.3. Actul avut în vedere de Grupul de experți pentru AETR 

La 15 octombrie 2018, în cursul celei de a 19-a sesiuni a sa, Grupul de experți pentru AETR 

trebuie să decidă cu privire la transmiterea către SC.1 a unei propuneri de modificare a AETR 

în ceea ce privește conectarea la TACHOnet a părților contractante la AETR care nu fac parte 

din UE („actul avut în vedere”). 

Scopul actului avut în vedere este de a defini cerințele tehnice pentru conectarea părților 

contractante la AETR care nu fac parte din UE la TACHOnet prin intermediul platformei 

eDelivery create de Comisia Europeană. 

Actul avut în vedere va deveni obligatoriu pentru părți în conformitate cu articolul 13 

alineatul (1) din acord, care prevede următoarele: „Toate dispozițiile noi ale prezentului 

acord, inclusiv anexa și apendicele 1B și 2 la aceasta, legate de introducerea unui dispozitiv 

                                                 
1
 Austria (ratificat la 11.6.1975), Belgia (ratificat la 30.12.1977), Bulgaria (ratificat la 12.5.1995), Croația 

(ratificat la 3.8.1992), Cipru (ratificat la 5.9.2003), Republica Cehă (ratificat la 22.6.1993), Danemarca 

(ratificat la 30.12.1977), Estonia (ratificat la 3.5.1993), Finlanda (ratificat la 16.2.1999), Franța (ratificat la 

9.1.1978), Germania (ratificat la 9.7.1975), Grecia (ratificat la 11.1.1974), Ungaria (ratificat la 22.10.1999), 

Irlanda (ratificat la 28.8.1979), Italia (ratificat la 28.12.1978), Letonia (ratificat la 14.1.1994), Lituania 

(ratificat la 3.6.1998), Luxemburg (ratificat la 30.12.1977), Malta (ratificat la 24.9.2004), Țările de Jos 

(ratificat la 30.12.1977), Polonia (ratificat la 14.7.1992), Portugalia (ratificat la 20.9.1973), România 

(ratificat la 8.12.1994), Slovacia (ratificat la 28.5.1993), Slovenia (ratificat la 6.8.1993), Spania (ratificat la 

3.1.1993), Suedia (ratificat la 24.8.1973), Regatul Unit (ratificat la 4.1.1978). 
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de control digital devin obligatorii pentru țările care sunt părți contractante la prezentul acord 

în termen de cel mult patru ani de la data intrării în vigoare a modificărilor relevante care 

rezultă din procedura prevăzută la articolul 21”. 

3. POZIȚIA CARE TREBUIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

TACHOnet este sistemul european pentru schimbul electronic de informații între statele 

membre cu privire la cardurile de tahograf. El este un instrument esențial pentru a asigura 

aplicarea normelor privind perioadele de conducere și de repaus în transportul rutier care sunt 

stabilite în Regulamentul (UE) nr. 561/2006
2
. Principalul obiectiv al TACHOnet este acela de 

a verifica faptul că aceluiași șofer nu i se emit două sau mai multe carduri de către state 

membre diferite. 

Statele membre au obligația de a se conecta la TACHOnet în conformitate cu articolul 31 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014
3
 și cu cerințele tehnice stabilite în 

Regulamentul (UE) 2016/68
4
.  

Normele privind perioadele de conducere și de repaus sunt de asemenea aplicabile părților 

contractante la AETR (Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care 

efectuează transporturi rutiere internaționale) care nu fac parte din UE. Prin urmare, pentru a 

asigura aplicarea normelor privind perioadele de conducere și de repaus în țările respective, 

este esențial ca și acestea să fie conectate la TACHOnet. Cu toate acestea, părțile contractante 

la AETR care nu fac parte din UE nu sunt autorizate să se conecteze direct la TACHOnet. 

Sunt stabilite conexiuni directe prin intermediul rețelei TESTA (Servicii transeuropene de 

telematică între administrații), accesul fiind rezervat pentru autoritățile și instituțiile din UE, 

din statele membre ale UE, din țările SEE, din Elveția și din țările în curs de aderare la UE. 

Țările terțe care nu se află în curs de aderare la UE sau care nu fac parte din SEE trebuie să fie 

conectate la TACHOnet prin intermediul unei țări deja conectate la rețeaua TESTA, și anume 

printr-o conexiune indirectă. Aceste conexiuni indirecte se bazează pe acorduri bilaterale 

încheiate între părțile contractante la AETR care nu fac parte din UE și țara care pune la 

dispoziție conexiunea.  

Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia-Herțegovina, Georgia, Liechtenstein, Moldova, 

Serbia și Ucraina sunt cele nouă părți contractante la AETR care nu fac parte din UE și care 

sunt în prezent conectate indirect la TACHOnet prin nodurile puse la dispoziție de Franța, 

Croația, România și Elveția.  

O problemă tehnică ce trebuie abordată și soluția propusă 

Conform opiniei recente a Direcției Generale Informatică din cadrul Comisiei (DIGIT), 

conexiunile indirecte nu respectă standardele de securitate minime care sunt impuse de 

Comisie. Aceasta se datorează faptului că porțiunea din rețea instituită între statul membru și 

                                                 
2
 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 Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1). 
3
 Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind 

tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind 

aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).  
4
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/68 al Comisiei din 21 ianuarie 2016 privind procedurile și 

specificațiile comune necesare pentru interconectarea registrelor electronice ale cardurilor de conducător auto 

(JO L 15, 22.1.2016, p. 51.) 
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partea terță nu trebuie neapărat securizată. În plus, apariția oricărui tip de atac în acea parte a 

rețelei este posibil să nu fie vizibilă pentru Comisie. Acest fapt sporește riscul de apariție a 

unor breșe în sistemul de securitate.  

Prin urmare, conexiunile indirecte trebuie eliminate și înlocuite cu un instrument alternativ 

care să permită conectarea la TACHOnet a părților contractante la AETR care nu fac parte din 

UE. 

 

Această conexiune ar putea fi furnizată de eDelivery. eDelivery este o platformă generală care 

a fost finanțată de programul MIE (Mecanismul pentru interconectarea Europei). Ea oferă 

conexiuni prin internet și utilizează tehnologii de securitate standard precum PKI 

(infrastructură de chei publice), pentru a asigura autenticitatea, integritatea și 

confidențialitatea informațiilor transmise. Prin urmare, această platformă asigură încrederea 

reciprocă în cadrul schimbului electronic de informații. Serviciul eDelivery este furnizat de 

DIGIT.  

eDelivery a fost deja utilizat cu succes pentru furnizarea mai multor servicii la nivelul UE, 

precum PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online - Achiziții publice paneuropene 

online) și e-Codex (conexiune electronică între profesioniștii din domeniul juridic din întreaga 

UE). Sistemul ar putea fi adaptat la TACHOnet.  

Cu toate că DIGIT nu a furnizat niciun termen-limită specific pentru închiderea conexiunilor 

indirecte, s-a estimat că adaptarea eDelivery la TACHOnet ar dura aproximativ un an. Prin 

urmare, este necesar să se modifice AETR cât mai rapid, astfel încât eDelivery să devină 

operațional cât mai curând posibil. 

Obligațiile autorităților naționale în ceea ce privește utilizarea TACHOnet 

Utilizarea eDelivery pentru conectarea la TACHOnet presupune ca părțile conectate să își 

asume anumite obligații pentru a garanta utilizarea corectă a sistemului și a informațiilor 

schimbate cu omologii lor. Aceste obligații se referă la: 

(a) Securitate 

Autoritățile naționale trebuie să protejeze cheile private și certificatele digitale 

corespunzătoare, prin: 

- evitarea utilizării neautorizate a cheilor private; 

- evitarea transferării sau dezvăluirii cheilor lor private către terți; 

- asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității cheilor private generate, 

stocate și utilizate pentru TACHOnet; 

- evitarea utilizării unei chei private după expirarea perioadei de valabilitate sau după 

revocarea certificatului; 

- distrugerea cheilor odată ce acestea au expirat; 

- prevenirea utilizării abuzive a cheilor private prin solicitarea revocării certificatului de 

cheie publică asociat în cazul compromiterii cheii private sau a datelor de activare a 

cheii private. 

(b) Protecția datelor 

Trebuie asigurată protecția datelor cu caracter personal. Dat fiind că părțile contractante la 

AETR care nu fac parte din UE nu sunt obligate în temeiul legislației europene privind 

protecția datelor, este necesar să se garanteze respectarea Convenției pentru protejarea 
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persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Această convenție 

constituie cadrul internațional de referință în domeniul protecției datelor cu caracter personal.  

(c) Aspecte tehnice 

Părțile conectate trebuie să efectueze un set specific de teste înaintea conectării. De asemenea, 

ele trebuie să garanteze un nivel minim al serviciului, astfel încât TACHOnet să nu fie 

perturbată din cauza defecțiunilor de la nivel național.  

Instrumentul juridic 

Cerințele tehnice pentru conectarea la TACHONET a părților contractante la AETR care nu 

fac parte din UE ar trebui stabilite în cadrul internațional corespunzător, și anume Acordul 

AETR.  

În prezent, în cadrul Grupului de experți pentru AETR al CEE-ONU se poartă negocieri în 

vederea modificării acordului, în special pentru a asigura aplicarea legislației UE privind 

tahograful inteligent de către părțile contractante la AETR care nu fac parte din UE și pentru a 

permite UE să adere la AETR
5
. Cerințele tehnice și juridice pentru conectarea la TACHONET 

a părților contractante la AETR care nu fac parte din UE ar trebui să fie prezentate formal 

secretariatului AETR de către UE, sub forma unui nou apendice la acord. Acest nou apendice 

va fi discutat în cadrul următoarei reuniuni a Grupului de experți pentru AETR și în cadrul 

Grupului de lucru pentru transportul rutier, împreună cu elementele poziției UE transmise deja 

secretariatului AETR în 2016.  

4. TEMEIUL JURIDIC 

4.1. Temeiul juridic procedural 

4.1.1. Principii 

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

prevede adoptarea unor decizii de stabilire „a pozițiilor care trebuie adoptate în numele 

Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism 

trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează 

cadrul instituțional al acordului”. 

Articolul 218 alineatul (9) din TFUE se aplică indiferent dacă Uniunea este sau nu membră a 

organismului în cauză sau parte la acordul respectiv
6
. 

Conceptul de „acte cu efecte juridice” include actele care au efecte juridice în temeiul 

normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. De asemenea, sunt incluse 

instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care 

„au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul 

Uniunii”
7
. 

4.1.2. Aplicarea în cazul în discuție 

Grupul de experți pentru AETR este un organism înființat de Comitetul pentru transporturi 

terestre al CEE-ONU. 

                                                 
5
 Poziția UE adoptată prin Decizia (UE) 2016/1877 a Consiliului din 17 octombrie 2016, transmisă 

secretariatului AETR de Republica Slovacă. 
6
 Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 

punctul 64.  
7
 Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 

punctele 61-64.  
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Actul pe care Grupul de experți pentru AETR trebuie să îl prezinte SC.1 constituie un act cu 

efecte juridice. Actul avut în vedere va avea caracter obligatoriu în temeiul dreptului 

internațional, în conformitate cu articolul 13 din AETR.  

Actul avut în vedere nu completează și nu schimbă cadrul instituțional al acordului. 

Prin urmare, temeiul juridic procedural al deciziei propuse este articolul 218 alineatul (9) din 

TFUE. 

4.2. Temeiul juridic material 

4.2.1. Principii 

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la 

care se adoptă o poziție în numele Uniunii. Dacă actul avut în vedere urmărește două 

obiective sau are două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate fi 

identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are mai 

degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de 

obiectivul sau de elementul principal sau predominant. 

4.2.2. Aplicarea în cazul în discuție 

Obiectivul principal și conținutul actului avut în vedere se referă la „transport”. 

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 91 din TFUE. 

4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 91, coroborat cu articolul 218 

alineatul (9) din TFUE. 
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2018/0339 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care trebuie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Grupului 

de experți pentru Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care 

efectuează transporturi rutiere internaționale al Comisiei Economice pentru Europa a 

Organizației Națiunilor Unite 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 

coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează 

transporturi rutiere internaționale (AETR) a intrat în vigoare la 5 ianuarie 1976. 

(2) Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite a instituit un grup 

de experți în cadrul AETR. Este vorba despre un organism împuternicit să elaboreze și 

să prezinte propuneri de modificare a AETR Grupului de lucru pentru transportul 

rutier.  

(3) În decursul celei de a 19-a sesiuni a sa, care urmează să aibă loc la 15 octombrie 2018, 

Grupul de experți pentru AETR trebuie să adopte o decizie cu privire la transmiterea 

către Grupul de lucru pentru transportul rutier al CEE-ONU a unei propuneri de 

modificare a AETR. 

(4) Este oportun să se stabilească poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul 

Grupului de experți pentru AETR, deoarece modificarea AETR va avea caracter 

obligatoriu pentru Uniune. 

(5) În hotărârea sa din 31 martie 1971, în cauza 22/70, AETR, Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene a recunoscut că domeniul de activitate al echipajelor vehiculelor care 

efectuează transporturi rutiere internaționale ține de competența externă a Uniunii. De 

atunci, această competență a fost exercitată prin numeroase acte legislative adoptate de 

legiuitorul Uniunii, inclusiv prin Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului
8
 și prin Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului
9
. Dat fiind că obiectul AETR intră în domeniul de aplicare 

                                                 
8
 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 Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).  
9
 Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 

privind tahografele în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale 

în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1.).  
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al Regulamentului (CE) nr. 561/2006, competența de negociere și de încheiere a 

acordului respectiv și a modificărilor acestuia îi revine exclusiv Uniunii. 

(6) Următoarea reuniune a Grupului de experți pentru AETR va avea loc pe 

15 octombrie 2018, iar reuniunea Grupului de lucru pentru transportul rutier va 

avea loc pe 16 octombrie 2018. Cu această ocazie, Grupul de experți și Grupul de 

lucru intenționează să examineze propunerile făcute de părțile contractante, care, dacă 

sunt acceptate de Grupul de experți, pot duce la o modificare a AETR, după lansarea și 

finalizarea unei proceduri de revizuire a AETR. Odată ce propunerile sunt acceptate de 

Grupul de experți, statele membre ale Uniunii, în calitate de părți contractante la 

AETR, sunt obligate, într-o a doua etapă, să coopereze pentru a declanșa mecanismul 

de revizuire a AETR, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2829/77 al 

Consiliului
10

 și cu principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din 

TUE, sub rezerva unei decizii a Consiliului în conformitate cu articolul 218 alineatul 

(6), după caz. Modificările propuse pentru AETR vor intra în vigoare numai după 

finalizarea revizuirii AETR. 

(7) Regulamentul (UE) nr. 165/2014 le impune statelor membre să asigure interconectarea 

registrelor lor electronice naționale privind cardurile de conducător auto prin 

intermediul sistemului de mesagerie TACHOnet sau, atunci când folosesc un sistem 

compatibil, să se asigure că schimbul de date electronice cu toate celelalte state 

membre este posibil prin intermediul sistemului de mesagerie TACHOnet. TACHOnet 

este o platformă pentru schimbul de informații între statele membre cu privire la 

cardurile de conducător auto, în vederea asigurării faptului că un conducător auto nu 

deține mai mult de un card de conducător auto. 

(8) Pentru a se realiza armonizarea la nivel paneuropean în domeniul schimbului 

electronic de informații cu privire la cardurile de conducător auto, este necesar ca 

TACHOnet să fie utilizată ca platformă unică de către toate părțile contractante la 

AETR. 

(9) Conectarea la sistemul de mesagerie TACHOnet se efectuează în prezent fie direct, 

prin intermediul serviciilor transeuropene de telematică între administrații („TESTA”), 

fie indirect, prin intermediul unui stat membru deja conectat la rețeaua TESTA. Dat 

fiind că TESTA este un serviciu limitat la statele membre și la instituțiile Uniunii, 

părțile contractante la AETR care nu fac parte din UE sunt obligate să se conecteze la 

TACHOnet indirect. 

(10) Comisia a evaluat recent conexiunile indirecte la serviciul de mesagerie TACHOnet și 

a concluzionat că ele nu oferă același nivel de securitate ca TESTA. În special, nu 

există o garanție suficientă cu privire la autenticitatea, integritatea și confidențialitatea 

informațiilor transmise prin intermediul conexiunilor indirecte. Prin urmare, 

conexiunile indirecte la TACHOnet ar trebui să fie înlocuite cu o conexiune securizată. 

(11) eDelivery este o rețea de noduri de conectare pentru comunicații digitale creată de 

Comisie, în cadrul căreia fiecare participant la nivel național devine un nod ce 

folosește politici de securitate și protocoale de transport standard. eDelivery este un 

instrument flexibil care poate fi personalizat pentru fiecare serviciu specific. 

                                                 
10

 Regulamentul (CEE) nr. 2829/77 al Consiliului din 12 decembrie 1977 privind intrarea în vigoare a 

Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere 

internaționale (AETR) (JO L 334, 24.12.1977, p. 11). 
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(12) eDelivery utilizează tehnologii de securitate implementate la scară largă, precum PKI 

(infrastructură de chei publice), pentru a asigura autenticitatea, integritatea și 

confidențialitatea informațiilor transmise. Părților contractante la AETR care nu fac 

parte din UE ar trebui să li se acorde acces la TACHOnet prin intermediul eDelivery. 

(13) Părțile contractante la AETR ar trebui să urmeze o procedură specifică pentru a primi 

certificatele digitale și cheile electronice respective care acordă accesul la TACHOnet 

(14) Conectarea la TACHOnet prin intermediul eDelivery implică faptul că părțile 

contractante la AETR trebuie să se asigure că certificatele și cheile electronice care 

acordă acces la sistem sunt protejate și nu pot fi utilizate de părți neautorizate. De 

asemenea, ele ar trebui să garanteze faptul că cheile aferente unor certificate care au 

expirat nu mai sunt folosite. 

(15) Este necesar să se garanteze protecția datelor cu caracter personal care sunt disponibile 

părților prin intermediul TACHOnet, în conformitate cu Convenția pentru protejarea 

persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Strasbourg, 

21 ianuarie 1981. 

(16) Autoritățile naționale conectate la TACHOnet au obligația de a efectua implementările 

tehnice relevante pentru a se asigura că TACHOnet funcționează conform unor 

niveluri înalte de performanță. Comisia are sarcina de a stabili testele care confirmă că 

s-au atins nivelurile respective de performanță și de a le efectua în coordonare cu 

autoritățile naționale competente. 

(17) Întrucât Uniunea Europeană nu este parte contractantă la AETR și statutul său nu îi 

permite să comunice modificările propuse, statele membre, acționând în interesul 

Uniunii, ar trebui să comunice Grupului de experți modificările propuse, în spiritul 

cooperării loiale, pentru a promova îndeplinirea obiectivelor Uniunii. 

(18) Poziția Uniunii trebuie exprimată de statele membre ale Uniunii care sunt membre ale 

Grupului de experți pentru AETR și ale Grupului de lucru pentru transportul rutier, 

acționând împreună, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul celei de a 15-a sesiuni a Grupului de 

experți pentru Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează 

transporturi rutiere internaționale (AETR) este în favoarea propunerilor de modificare a 

AETR, stabilite în documentul anexat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Poziția menționată la articolul 1 este exprimată de statele membre ale Uniunii care sunt 

membre ale AETR, acționând împreună. 

Se poate conveni asupra unor modificări formale și minore ale poziției menționate la 

articolul 1 fără a fi necesară modificarea poziției respective. 
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Articolul 3 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 
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