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TRANSPORTURI RUTIERE:
ARMONIZAREA DISPOZIȚIILOR LEGALE

Instituirea unei piețe unice europene a transporturilor rutiere nu este posibilă în lipsa
armonizării dispozițiilor legale din statele membre. Măsurile adoptate de Uniunea Europeană
sunt de natură fiscală, tehnică administrativă și socială.

TEMEIUL JURIDIC

Titlul VI din Tratatul de la Lisabona, în special articolul 91 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

O politică comună a transportului rutier, capabilă să mențină condiții de concurență echitabile
și să asigure libera circulație a serviciilor, impune armonizarea dispozițiilor legale în statele
membre. Această cerință este valabilă nu doar în domeniul fiscalității (taxa pe valoarea adăugată,
taxele de circulație, taxele pentru uleiurile minerale) și al ajutoarelor de stat, ci și în cazul
normelor tehnice (dimensiunile și greutățile maxim autorizate), al normelor sociale și al
măsurilor de protecție a mediului.

REZULTATE

A. Armonizarea fiscală și tehnică
1. Regimul accizelor
Directiva 2003/96/CE din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de
impozitare a produselor energetice și a electricității a înlocuit directivele 92/81/CEE și 92/82/
CEE privind armonizarea structurii accizelor pentru uleiurile minerale (a se vedea fișa 5.11.3).
2. Aplicarea taxei rutiere
La 8 iulie 2008, Comisia a prezentat un pachet de inițiative pentru ecologizarea transportului
(„Greening Transport Package”). Este vorba de un model general, transparent și care poate
fi transferat pentru calculul tuturor costurilor externe, inclusiv costurile de mediu, costurile
legate de poluarea sonoră și de ambuteiaje și costurile de sănătate. Acest model a servit
drept bază pentru calculele viitoare ale taxelor de utilizare a infrastructurii pentru revizuirea
Directivei „Eurovigneta” și este însoțit de o strategie pentru transpunerea progresivă a modelului
la nivelul tuturor modurilor de transport. Directiva 1999/62/CE din 17 iunie 1999 rămâne
referința de bază în ceea ce privește aplicarea taxelor pentru utilizarea infrastructurilor
rutiere de către întreprinderile de transport. Directiva a fost modificată de directivele
2006/38/CE din 17 mai 2006 și 2011/76/UE din 27 septembrie 2011. Versiunea revizuită
a Directivei „Eurovigneta” din 1999, care se bazează pe principiul „poluatorul plătește” și
pe internalizarea costurilor externe, are drept obiectiv ca diferitele costuri generate în urma

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.11.3.pdf
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utilizării infrastructurilor de către vehicule grele să se reflecte direct în taxele aplicate. În
acest scop, se prevede modularea taxelor aplicate pentru a ține seama de poluarea atmosferică
și sonoră și de riscurile legate de ambuteiaje, completând taxele de drum existente, care
reprezintă taxe calculate în funcție de distanța parcursă, pentru a acoperi costurile de construcție,
întreținere, exploatare și dezvoltare a infrastructurilor rutiere. Rezultatul cel mai important al
compromisului convenit în 2011 de Parlamentul European și de Consiliu se măsoară în termeni
de transparență a veniturilor și investițiilor. Într-adevăr, statele membre pot modula taxele de
infrastructură pentru a ține seama de congestionarea rutieră în funcție de o cotă de variație
maximă de 175% în perioadele de vârf, care vor fi limitate la cinci ore pe zi; astfel, vor putea
fi compensate cu tarife mai mici în restul timpului. Variația de taxare trebuie să fie stabilită
și aplicată în mod transparent, nediscriminatoriu și accesibil tuturor utilizatorilor. Soluția la
problema alocării veniturilor provenite din taxele rutiere a fost angajamentul statelor membre
de a reinvesti sumele colectate din taxele de infrastructură și taxele pentru costuri externe în
proiecte specifice de un ridicat interes european (TEN-T: Anexa III la Decizia 661/2010/UE) și
de a contribui la transporturi mai durabile. În special în zonele de munte, pot fi aplicate tarife
suplimentare față de taxa de infrastructură vehiculelor grele mai poluante (din clasa de emisii
EURO 0, I și II, iar începând cu 2015, celor din clasa de emisii EURO III). În acest caz, veniturile
trebuie investite în finanțarea proiectelor prioritare de interes european. Până în octombrie 2015,
Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare
și efectele directivei, în special privind eficacitatea dispozițiilor legate de recuperarea costurilor
legate de poluarea provocată de trafic, precum și privind includerea vehiculelor care au peste
3,5 tone și sub 12 tone.
3. Dimensiuni și greutăți maxime autorizate
Directiva 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire a dimensiunilor maxime autorizate în traficul
național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional este textul de
referință pentru normele Uniunii în materie de dimensiuni ale vehiculelor grele care circulă
în statele membre. Directiva este completată și modificată de directivele 97/27/CE din 22
iulie 1997 și 2002/7/CE din 18 februarie 2002 care vizează în special armonizarea normelor
privind dimensiunile autobuzelor pentru a permite libera circulație în Uniune și îndeosebi buna
funcționare a cabotajului în domeniul transportului de pasageri. Articolul 4 din Directiva 96/53/
CE permite, totodată, derogări la nivel național, adică punerea în circulație a vehiculelor mai
lungi și mai grele față de pragurile stabilite în anexa la directivă (18,75 m și 40 t) pentru
operațiuni de transport care nu afectează în mod semnificativ concurența la nivel internațional,
de exemplu operațiunile legate de exploatarea și industria silvică și cu condiția ca statele
membre să informeze Comisia cu privire la aplicarea derogărilor în cauză. Derogările de la
normele privind dimensiunile și greutatea maximă sunt permise în mod experimental doar la
nivel național. La 15 aprilie 2013, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului
o propunere de directivă spre adoptare, ce vizează autorizarea circulației transfrontaliere a
camioanelor mai lungi și mai grele (vehicule foarte grele) (a se vedea, de asemenea, rolul PE).
B. Armonizarea la nivel administrativ
1. Obligațiile legale ale conducătorului auto
Directiva 91/439/CEE din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere a uniformizat formatul
acestora și clasele de vehicule, a introdus principiul recunoașterii reciproce și a stabilit cerințele
minime cu privire la sănătate și capacitate. Directiva 96/47/CE din 23 iulie 1996 a stabilit
un format alternativ pentru permisul de conducere având forma unei cărți de credit. Cea de a
treia directivă privind permisele de conducere, Directiva 2006/126/CE din 20 decembrie 2006,
stabilește că formatul în cauză este obligatoriu pentru toate permisele de conducere eliberate în
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Uniunea Europeană de la 19 ianuarie 2013. De altfel, atunci când sunt reînnoite sau cel târziu
până în 2033, toate permisele de hârtie aflate în prezent în circulație trebuie să treacă la noul
format de cartelă de plastic. Toate permisele noi au o perioadă de valabilitate (de 10-15 ani,
în funcție de țară, în cazul motocicletelor și al autoturismelor și 5 ani în cazul camioanelor și
autobuzelor) și sunt valabile oriunde în Uniune. La nivelul Uniunii, există încă circa 110 modele
diferite de permise de conducere. Prin această armonizare se urmăresc trei obiective: combaterea
fraudei, garantarea liberei circulații și îmbunătățirea siguranței rutiere. De exemplu, turismul
pentru obținerea permisului de conducere nu va mai fi posibil, deoarece s-a stabilit că fiecare
persoană poate deține numai un singur permis de conducere, iar eliberarea unui permis trebuie
refuzată dacă solicitantului i-a fost restricționat, suspendat sau retras permisul de conducere în
alt stat membru. Comisia urmează să prezinte, cel mai devreme la 19 ianuarie 2018, un raport
privind punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv impactul acesteia asupra siguranței
rutiere. Pentru informații privind atestatul de șofer de camioane, introdus prin Regulamentul
(CE) nr. 484/2002 din 1 martie 2002 și certificatul de competență profesională, stabilit prin
Directiva 2003/59/CE din 15 iulie 2003, puteți consulta fișa precedentă privind transporturile
rutiere.
2. Înscrierea vehiculelor în circulație
Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 (modificată de Directiva 2003/127/CE)
armonizează documentele referitoare la înscrierea în circulație a autovehiculelor, simplificând
controalele privind proprietatea și transferul între cetățenii a două state membre. Regulamentul
(CE) nr. 2411/98 al Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind recunoașterea în cadrul traficului
intracomunitar a semnului distinctiv al statului membru în care sunt înmatriculate autovehiculele
și remorcile acestora introduce obligativitatea afișării steagului european reflectorizant pe
plăcuța de înmatriculare și a afișării semnului distinctiv al statului membru pe extrema stângă
a plăcuței. În Raportul său privind cetățenia UE în 2010, intitulat „Eliminarea obstacolelor din
calea drepturilor cetățenilor UE”, Comisia a stabilit că problemele legate de înmatricularea
vehiculelor reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea liberei circulații a bunurilor.
Astfel, Comisia a propus simplificarea formalităților de reînmatriculare a vehiculelor într-un
alt stat membru, permițând întreprinderilor, cetățenilor și autorităților publice să economisească
cel puțin 1,5 miliarde de euro. După intrarea în vigoare a propunerii, persoanele care petrec o
perioadă a anului într-o reședință de vacanță dintr-o altă țară a Uniunii, de exemplu, nu sunt
obligate să-și reînmatriculeze mașina; dimpotrivă, persoanele care au o reședință permanentă
au șase luni la dispoziție să o facă.
C. Armonizarea socială
1. Timpul de lucru
Industria transporturilor a fost exclusă din Directiva 93/104/CE din 23 noiembrie 1993 privind
anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. Directiva 2002/15/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor
care efectuează activități mobile de transport rutier urmărește să impună cerințe minime cu
privire la structura timpului de lucru care să permită îmbunătățirea stării de sănătate și siguranța
șoferilor. Conform directivei, timpul mediu de lucru săptămânal este de 48 de ore. Acesta poate
ajunge, însă, până la 60 de ore, cu condiția ca media săptămânală pe o perioadă de patru luni să
nu depășească 48 de ore. În octombrie 2008, Comisia prezentase o propunere de modificare a
Directivei 2002/15/CE, excluzând șoferii cu adevărat independenți din domeniul de aplicare al
Directivei 2002/15/CE. În schimb, Parlamentul European s-a opus unei astfel de excluderi.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:RO:PDF
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2. Perioadele de conducere și de repaus stabilite prin Regulamentul social european (RSE).
Durata maximă de conducere zilnică și săptămânală, pauzele și durata minimă de repaus
zilnic și săptămânal sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 561/2006 din 15 martie
2006, care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 din 20 decembrie 1985. Regulamentul se
aplică șoferilor care efectuează transporturi de mărfuri (vehicule cântărind mai mult de 3,5
tone) sau de călători (vehicule cu mai mult de nouă locuri); regulamentul a stabilit pauze mai
frecvente și a îmbunătățit și simplificat posibilitățile de control și sancțiune. Regulamentul
(CE) nr. 561/2006 a modificat, de asemenea, Regulamentul (CEE) nr. 3821/85/CE din 20
decembrie 1985, introducând definitiv cronotahograful electronic sau digital, a cărui precizie
este considerată de necontestat, facilitând identificarea încălcărilor RSE. Directiva 2006/22/CE
din 15 martie 2006 stabilește condițiile minime de respectat pentru aplicarea regulamentelor
menționate mai sus și numărul minim de controale (cel puțin 3% din zilele de lucru ale șoferilor
în 2010) care trebuie efectuate de către statele membre pentru a verifica respectarea orarelor
de conducere, de pauză și de repaus. Înlocuirea tahografelor analogice cu tahografe digitale va
permite treptat controlarea mai rapidă și mai exactă a unui volum mai mare de date și, din acest
motiv, statele membre vor putea să efectueze mai multe controale.
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 din 21 octombrie 2009, în cadrul pachetului rutier (a se vedea
fișa 5.6.3, punctul 2c), a modificat Regulamentul (CE) nr. 561/2006 pentru a reintroduce în
cazul transportului rutier de călători „regula celor 12 zile”, care dă posibilitatea șoferilor de
a lucra 12 zile consecutive până la repaus (în loc să lucreze maxim 6 zile consecutive), cu
condiția să fie vorba de un serviciu internațional ocazional de călători (care să includă cel puțin
o perioadă de 24 de ore într-o țară diferită de cea unde a început călătoria). În plus, această
derogare nu ar trebui autorizată decât în condiții foarte stricte, care garantează siguranța rutieră
și prevăd obligația conducătorilor auto de a lua perioade de repaus săptămânale imediat înaintea
serviciului și după acesta. Începând cu 1 ianuarie 2014, există noi condiții: vehiculul trebuie
dotat cu un cronotahograf digital și, în cazul în care conduc între orele 22.00 și 6.00, perioada
în care șoferii își pot desfășura activitatea fără pauză este redusă la 3 ore, adică trebuie să existe
mai mulți șoferi la bordul vehiculului.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În cadrul competențelor sale legislative, Parlamentul a susținut majoritatea propunerilor de
armonizare ale Comisiei, insistând însă, în același timp, asupra mai multor aspecte, și anume:
— la revizuirea primei Directive „Eurovigneta”, Parlamentul European a consolidat aspectele

legate de mediu. Într-adevăr, din a doua jumătate a anului 2013, prețul taxelor rutiere
poate include costurile legate de poluarea sonoră și atmosferică, acest rezultat, reprezentând
„cerințele cele mai modeste pentru ca principiul poluatorul plătește să fie introdus în
domeniul transporturilor rutiere”, fiind posibil datorită angajamentului ferm al Comisiei
pentru transporturi;

— după consolidarea semnificativă a controalelor asupra perioadelor de conducere și de
repaus, Parlamentul a pledat pentru armonizarea socială efectivă la nivelul Uniunii. În acest
sens, Parlamentul i-a solicitat Comisiei ca, până la sfârșitul lui 2013, să „revizuiască cadrul
de reglementare privind perioadele de conducere și de repaus în contextul transportului
de mărfuri și de călători și să armonizeze mai bine aplicarea și controlul regulilor”.
Acest raport (COM(2014)0222), adoptat la 14 aprilie 2014, pe de o parte descrie evoluția
pieței, iar pe de altă parte descrie dimensiunea socială a transportului rutier de mărfuri.
Acest raport preconizează, printre altele, îmbunătățirea eficacității controalelor și evoluția
condițiilor de muncă în cadrul profesiei pentru a contracara efectele schimbărilor majore

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.6.3.pdf
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care se vor face simțite pe termen lung, în special ale penuriei de șoferi (a se vedea,
de asemenea, rolul PE în fișa 5.7.3). De asemenea, Parlamentul a obținut ca dispozițiile
Directivei 2002/15/CE să se aplice începând cu 2009 șoferilor independenți (aproximativ
20% din categorie);

— la 15 aprilie 2014, Parlamentul a respins schimbările pe care executivul a vrut să le aducă
în ceea ce privește dimensiunile și greutatea maxime autorizate de Directiva 96/53/CE.
Parlamentul a cerut, de asemenea, Comisiei să realizeze o evaluare adecvată a impactului
asupra vehiculelor foarte grele, pe care să o prezinte PE până în 2016;

— la 9 septembrie 2015, prin Rezoluția sa referitoare la implementarea Cărții albe
privind transporturile 2011: evaluarea situației actuale și calea de urmat pentru
realizarea unei mobilități sustenabile, Parlamentul a invitat Comisia să propună măsuri
legislative suplimentare în anumite domenii menționate mai sus (a se vedea rezultatele).
Acesta a solicitat revizuirea celei de a treia directive privind permisul de conducere
(directiva 2006/126/CE) în vederea consolidării cerințelor pentru eliberarea permisului de
conducere și pentru formarea conducătorilor și reexaminarea Directivei (UE) 2015/719 din
29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE de stabilire, pentru anumite vehicule
rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul
național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional.

Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=fr
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