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TRANSPORTUL RUTIER:
INTERNAȚIONAL ȘI DE CABOTAJ

Ca urmare a adoptării unei serii de acte legislative europene, atât transporturile rutiere
internaționale, cât și cabotajul de marfă și de persoane au fost treptat liberalizate.

TEMEIUL JURIDIC

Titlul VI din Tratatul de la Lisabona, în special articolul 91 din TFUE.

OBIECTIVE

Crearea unei piețe liberalizate a serviciilor de transport rutier, deschizând accesul la profesie
prin eliminarea tuturor restricțiilor impuse transportatorului ca urmare a naționalității sale sau a
faptului de a se fi stabilit într-un alt stat membru decât cel în care furnizează servicii.

REZULTATE

A. Transportul rutier
1. Accesul la piața transportului de marfă (și la profesie)
În urma acțiunii în constatarea abținerii de a acționa a Parlamentului European în cauza din
22 mai 1985 (61983CJ0013), Curtea de Justiție a condamnat Consiliul pentru faptul că nu a
adoptat înainte de sfârșitul perioadei de tranziție prevăzute în Tratatul de la Roma (31 decembrie
1969) dispozițiile din următoarele domenii: (a) libertatea de a presta servicii de transport
internațional și (b) condițiile în care transportatorii nerezidenți pot să opereze servicii de
transport între statele membre. În ceea ce privește aceste două aspecte, Uniunea Europeană a
reușit să remedieze aproape toate deficiențele constatate de Curte prin intermediul legislației
adoptate de-a lungul a 25 de ani.
a. Transportul rutier internațional de mărfuri în beneficiul altor persoane
Regulamentul (CEE) nr. 881/92 din 26 martie 1992 a consolidat textele juridice existente
cu privire la transportul transfrontalier între statele membre și a definit regimul licențelor
comunitare acordate transportatorilor de marfă. Aceste norme vizau transporturile către sau
dinspre un stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre.
Sistemul se aplică și în cazul rutelor care leagă un stat membru de un stat terț, dacă între UE
și statul terț există un acord. Dacă, până la acea dată, transporturile între două state membre nu
erau posibile decât în baza unor acorduri bilaterale și făceau, în plus, obiectul unor restricții,
regulamentul menționat a eliminat, la 1 ianuarie 1993, toate restricțiile cantitative (contingente)
și autorizațiile bilaterale. Din acel moment, transportul internațional de marfă în Uniune este
aproape liber, întrucât accesul la piață face doar obiectul unor cerințe în materie de calitate pentru
eliberarea unei licențe comunitare de către statul unde își are sediul întreprinderea de transport
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și care trebuie recunoscută de toate celelalte state membre (țara gazdă). Valabilitatea licenței
comunitare a fost extinsă la toate statele membre ale Spațiului Economic European.
Regulamentul (CEE) nr. 3916/90 din 21 decembrie 1990 a introdus totuși un mecanism
comunitar de salvgardare în caz de criză, care corespunde unei măsuri ce însoțește eliminarea
totală a sistemului de contingente în Uniune.
Directiva nr. 96/26/CE a Consiliului a stabilit trei criterii de calitate pentru accesul la profesie
al transportatorilor de marfă: buna reputație, capacitatea financiară și aptitudinile profesionale.
Directiva în cauză a fost abrogată prin Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 din 21 octombrie 2009
(a se vedea mai jos) care a adăugat o a patra cerință la cele trei menționate mai sus: stabilirea
permanentă și efectivă într-un stat membru.
Regulamentul (CE) nr. 484/2002 din 1 martie 2002 instituia un atestat de conducător auto
pentru toți resortisanții unei țări terțe care efectuează transportul în beneficiul altor persoane în
baza unei licențe comunitare. Acest document, care acoperă atât transportul internațional, cât
și cabotajul, atestă faptul că șoferul este angajat de întreprinderea de transport în conformitate
cu dispozițiile legislative și de reglementare în materie de ocupare a forței de muncă și formare
profesională aplicabile în statul membru unde întreprinderea își are sediul. Această măsură
era menită să împiedice angajarea ilegală a șoferilor neresortisanți, care ar fi lucrat în condiții
precare, fiind plătiți cu salarii mici, ceea ce ar fi adus atingere concurenței și ar fi periclitat
siguranța rutieră.
În sfârșit, utilizarea vehiculelor închiriate fără șoferi, în regim transfrontalier, pentru transportul
rutier de mărfuri este reglementată de Directiva 2006/1/CE din 18 ianuarie 2006.
b. Cabotajul
Pentru cabotajul terestru, adică pentru prestarea de servicii de transport într-un stat membru
prin intermediul unui transportator care își are sediul într-un alt stat membru, a fost introdus
Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului din 25 octombrie 1993. Practic, este vorba
de servicii de transport efectuate de transportatori nerezidenți care, cu ocazia unei deplasări
internaționale, se află într-o țară gazdă și care, pentru a nu se întoarce fără încărcătură, efectuează
un nou transport în țara respectivă, înainte de a ajunge la frontieră. Regulamentul (CEE) nr.
3118/93 le permite întreprinderilor care dispun de o licență comunitară eliberată de un stat
membru să presteze servicii de transport rutier de mărfuri în alte state membre, cu condiția
ca aceste servicii să fie temporare. De la 30 iunie 1998, însă, liberalizarea deplină a activității
de cabotaj își păstrează caracterul temporar, permițându-le totuși statelor membre să sesizeze
Comisia în vederea adoptării unei clauze de salvgardare în caz de perturbare gravă a pieței
cauzate de cabotaj.
După încercarea Comisiei de a preciza caracterul temporar al cabotajului prin intermediul
unei comunicări interpretative (din 26 ianuarie 2005), Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 din
21 octombrie 2009 [articolul 8 alineatul (2)] a înlocuit conceptul de cabotaj general în favoarea
formulării mai restrictive de cabotaj consecutiv (fiind autorizate până la trei operațiuni de cabotaj
în termen de șapte zile de la ultimul transport internațional înspre țara în care se efectuează
cabotajul). Dispozițiile în materie de cabotaj sunt aplicabile de la 14 mai 2010.
c. Pachetul rutier din 21 octombrie 2009
Treptat, Uniunea Europeană a creat condițiile pentru o piață internă liberalizată a transportului
rutier. Însă, pentru crearea unor condiții de concurență echitabilă, a fost necesar să armonizeze
condițiile-cadru sociale, tehnice și fiscale (următoarele fișe).
În cadrul pachetului rutier, adoptat în octombrie 2009 ca urmare a unui compromis între
Parlamentul European și Consiliu, alcătuit din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, Regulamentul
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(CE) nr. 1072/2009 și Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, pe deplin aplicabile începând cu
4 decembrie 2011, noile norme instituite sunt comune pentru transportul internațional de mărfuri
și cabotaj. Printre altele, noul pachet legislativ prevede:
— prezentarea simplificată și standardizată a licenței comunitare (a se vedea punctul 1.a de

mai sus pentru noile condiții de stabilire a sediului);

— desemnarea unui gestionar responsabil de transport care trebuie să coordoneze în mod
efectiv și permanent activitățile de transport ale întreprinderii, care are o legătură reală cu
întreprinderea (în calitate de angajat, director sau proprietar) și care este rezident al UE;

— consolidarea procedurilor de schimb de informații între statele membre cu privire la
infracțiunile comise de transportatorii rutieri, precum și obligația statelor membre de
a elibera o licență comunitară pentru a lua măsuri împotriva transportatorilor vinovați
de comiterea unei infracțiuni într-un alt stat membru; este prevăzută, de asemenea, și
posibilitatea de a retrage licențele comunitare, copiile conforme și atestatul de conducător
auto;

— definiția clară și aplicabilă cu ușurință a caracterului temporar al operațiunilor de cabotaj
(a se vedea punctul 1.b de mai sus).

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 are ca scop introducerea unor norme mai stricte privind
accesul la profesia de operator de transport de marfă și modernizarea imaginii sectorului
transportului rutier. De altfel, Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 consolidează și armonizează
în continuare normele în materie de cabotaj. Acesta a eliminat, în special, insecuritatea juridică
a operatorilor de transport rutier prin unificarea Regulamentelor (CEE) nr. 881/92 și 3118/93
și abrogarea Directivei 2006/94/CE (privind anumite tipuri de transport rutier de mărfuri).
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 este discutat la punctul 2c de mai jos.
2. Liberalizarea progresivă a transportului de călători
a. Transportul rutier internațional de persoane cu autobuzul și autocarul
Spre deosebire de transportul rutier de mărfuri, deschiderea pieței a evoluat mai lent în cazul
transportului de persoane.
Regulamentul (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 a contribuit la deschiderea pieței pentru
transporturile internaționale de persoane cu autocarul și autobuzul. Acesta autorizează toate
întreprinderile de transport din Uniune să efectueze transporturi regulate (la intervale stabilite
și pe trasee stabilite, cu puncte de oprire prestabilite) sau ocazionale (transporturi de grupuri
de călători constituite la inițiativa unui client sau a transportatorului însuși) de cel mult nouă
persoane (inclusiv șoferul) între statele membre. Acest regulament a fost completat și modificat
prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997, care a introdus o licență
comunitară, eliberată de autoritățile competente ale statului membru de stabilire întreprinderilor
de transport care efectuează transportul de persoane cu autocarul sau cu autobuzul în beneficiul
altor persoane. Întreprinderile de transport trebuie să poată prezenta această licență comunitară
ca dovadă a certificării lor în statul de origine. Serviciile regulate de transport internațional
trebuie, de asemenea, să primească o autorizație prealabilă eliberată pe numele transportatorului.
b. Cabotajul
Prin Regulamentul (CE) nr. 12/98 al Consiliului din 11 decembrie 1997 se autorizează cabotajul
pentru totalitatea serviciilor ocazionale, pentru serviciile de transport regulate specializate
(pentru anumite categorii de pasageri), cu condiția ca între organizator și transportator să existe
un contract (de exemplu, transportul de muncitori sau studenți), precum și pentru serviciile
regulate de transport, cu condiția ca efectuarea cabotajului să aibă loc în cadrul unui serviciu
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internațional regulat (și nu la capăt de linie). Asemenea cabotajului pentru transportul de marfă,
cabotajul de pasageri este efectuat temporar.
În prezent, deschiderea pieței nu privește următoarele situații în care autoritățile competente
le pot interzice transportatorilor nerezidenți cabotajul de pasageri: servicii regulate naționale,
efectuate independent de un serviciu de transport internațional, precum și servicii de transport
urban, suburban și regional (chiar și în cadrul unui serviciu de transport internațional).
c. Pachetul rutier din 21 octombrie 2009 (a se vedea punctul 1c de mai sus)
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 stabilește norme comune referitoare la accesul la piața
internațională a serviciilor de transport de călători cu autocarul și cu autobuzul. Prin revizuirea
și consolidarea cadrului legislativ anterior [Regulamentul (CEE) nr. 684/92 privind normele
comune pentru transportul internațional de călători și Regulamentul (CE) nr. 12/98 privind
cabotajul în același domeniu, cu care cel dintâi a fost înlocuit] regulamentul în cauză clarifică
domeniul de aplicare și simplifică procedurile. În special, după confirmarea principiului prestării
libere de servicii în condițiile prevăzute deja de Regulamentul (CEE) nr. 684/92, acesta prevede:
condițiile de acordare și de retragere a licențelor comunitare, durata lor de valabilitate și
modalitățile de utilizare și prezentare atât a licențelor, cât și a copiilor conforme.
Și în acest caz, ca și în cel al transportului de mărfuri, cabotajul de călători este permis cu
condiția să nu reprezinte principalul scop al serviciului de transport. Prin urmare, acesta trebuie
să urmeze imediat după un serviciu internațional regulat.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În domeniul transportului rutier, Parlamentul European a promovat și a sprijinit, prin intermediul
a numeroase rezoluții și rapoarte, deschiderea progresivă a pieței pentru transportul rutier de
mărfuri și de persoane. Pe de altă parte, Parlamentul a semnalat permanent necesitatea de a
asigura, în paralel, liberalizarea și armonizarea, inclusiv în ceea ce privește aspectele sociale și
siguranța transportului.
În ceea ce privește îndeosebi cabotajul de mărfuri, PE s-a exprimat în favoarea unei mai mari
liberalizări cu scopul de a reduce numărul de deplasări fără încărcătură ale camioanelor (a
se vedea punctul 18 din Rezoluția PE din 6 iulie 2010 referitoare la un viitor durabil pentru
transporturi). De asemenea, PE a precizat că Comisia va trebui să elaboreze până la sfârșitul
anului 2013 un raport privind piața transporturilor rutiere în Uniune pentru a evalua, printre
altele, dacă progresele înregistrate în ceea ce privește armonizarea normelor, în special în
domeniul legislației sociale și în materie de securitate sunt de așa natură încât să contribuie
la deschiderea piețelor interne ale transportului rutier și, mai ales, să ducă la eliminarea
restricțiilor impuse în materie de cabotaj (a se vedea punctul 29 a 5-a liniuță din Rezoluția
PE din 15 decembrie 2011 referitoare la Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic
al transporturilor - către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al
resurselor).
În acest sens, Comisia a finalizat o primă etapă odată cu publicarea, în iunie 2012, a raportului
grupului la nivel înalt, în care se recomanda deschiderea progresivă a pieței europene pentru
transportul rutier de mărfuri. În special, grupul recomanda introducerea a două tipuri diferite de
cabotaj: primul, limitat pe o perioadă scurtă pe o rută internațională; cel de al doilea, care nu
ar avea neapărat loc pe o rută internațională existentă, însă ar face obiectul unei proceduri de
înregistrare pentru a i se garanta șoferului aplicarea dreptului muncii în vigoare în țara gazdă.
La 14 aprilie 2014, Comisia a publicat raportul privind „situația pieței transportului rutier
de mărfuri în Uniunea Europeană” (COM(2014)222). Este vorba de raportul cerut de PE în
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Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 (a se vedea P7_TA(2011)0584). În respectivul raport,
executivul anunță revizuirea Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009 și (CE) nr. 1072/2009 în cadrul
programului REFIT (Comunicarea din decembrie 2012 privind adecvarea reglementărilor UE).
Revizuirea are mai curând scopul de a simplifica și de a clarifica normele în vigoare decât de a
deschide ulterior piața. În special, executivul subliniază necesitatea de a clarifica „dispozițiile
privind sediul real și stabil în cazul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și dispozițiile privind
cabotajul în cazul Regulamentului (CE) nr. 1072/2009”. În plus, Comisia insistă pe punerea
în aplicare a regulamentelor în cauză prin intermediul unor dispoziții mai prescriptive privind
frecvența și modalitățile de efectuare a verificărilor, de asemenea grație utilizării unei noi
generații de tahografe digitale (punctul 4.3 al comunicării).
La rândul său, în Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la punerea în aplicare a
Cărții albe, Parlamentul a solicitat, printre altele, o mai bună punere în aplicare și, dacă este
cazul, clarificarea sau revizuirea normelor comune pentru accesul la piața transportului rutier
internațional de mărfuri [Regulamentul (CE) nr. 1072/2009]. Prin urmare, Parlamentul a solicitat
Comisiei să ia măsuri împotriva practicilor ilegale care conduc la o concurență neloială și
favorizează dumpingul social. În acest context, Parlamentul European preconizează adoptarea
unui cod social care să abordeze și problema activității independente mascate, pentru a ține
mai bine seama de caracteristicile specifice ale lucrătorilor din domeniul transportului rutier
internațional și a asigura o concurență loială.
Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0584
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