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1. Rezumatul petiției

Petiționara deține o societate de transport internațional de marfă. În transporturile din întreaga 
Europă, se observă faptul că există diferențe mari între țări în ceea ce privește cuantumul 
amenzilor pentru diferite categorii de încălcări ale regulilor de circulație. Petiționara oferă ca 
exemplu depășirea perioadelor maxime de conducere. Depășirea cu 10 minute a perioadei 
maxime se pedepsește în Franța cu o amendă de 153 de euro. În Germania, nu se primește mai 
mult de o avertizare verbală. Petiționara solicită o armonizare a amenzilor de circulație, care, 
pe lângă diferențele de sancțiuni financiare, au și un efect de denaturare a concurenței.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Regulamentul (CE) nr. 561/20061 stabilește norme precise privind perioadele maxime de 
conducere și perioadele minime de repaus pentru conducătorii auto care desfășoară o 
activitate profesională de transport. Aceste norme sunt direct aplicabile tuturor conducătorilor 
                                               
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 Consiliului, JO L 102, 11.04.2006, p.1.
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de autovehicule care intră sub incidența dispozițiilor regulamentului. Cu toate acestea, este de 
competența statelor membre să impună sancțiuni efective, proporționale, disuasive și 
nediscriminatorii [articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006]. 

Comisia poate să acționeze doar în limita competențelor conferite. În cadrul comitetului 
stabilit prin regulament, Comisia sprijină în mod activ dialogul între statele membre în 
vederea consolidării armonizării aspectelor legate de controale. În urma acestor eforturi, au 
fost adoptate șase „Orientări” destinate armonizării practicilor de punere în aplicare, de 
exemplu atunci când un conducător auto nu poate găsi un loc de parcare adecvat pentru a face 
o pauză sau pentru perioada de repaus1. 

De asemenea, Comisia a adoptat o directivă2 de stabilire a categoriilor de încălcări ale 
legislației sociale referitoare la activitățile de transport rutier. Clasificarea este menită să 
armonizeze tipurile de încălcări considerate foarte grave, grave sau minore. Statele membre 
trebuie să transpună directiva până la 31 decembrie 2009 cel târziu pentru a asigura o aplicare 
cât mai armonizată a legislației sociale referitoare la activitățile de transport rutier și, astfel, 
pentru a stimula respectarea acesteia.

La 15 mai 2009, Comisia a adoptat un raport3 în care analizează sancțiunile aplicate de statele 
membre în cazul încălcărilor grave ale legislației sociale privind activitățile de transport rutier. 
Raportul confirmă faptul că, în prezent, există diferențe mari între sancțiunile aplicate; se va 
spori astfel gradul de sensibilizare a autoritățile naționale cu privire la această situație.

Concluzie
Comisia este la curent în legătură cu existența unor diferențe semnificative între sancțiunile 
aplicate de statele membre pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute de regulamentul privind 
perioadele de conducere și de repaus. Aceasta a întreprins deja o serie de inițiative în acest 
sens: un raport care sporește gradul de sensibilizare a statelor membre cu privire la situația
existentă, o directivă a Comisiei privind clasificarea tipurilor de încălcări, orientări pentru 
armonizarea practicilor de control. Comisia va continua să acționeze în limita competențelor 
care îi sunt conferite. 

                                               
1 A se vedea http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/guidance_notes_en.htm
2 Directiva 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 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 
rutier, OJ L 29, 31.01.2009, p.45.
3 COM(2009)225.


