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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0639/2009, adresată de Hans Peter, de cetățenie germană, privind o 
cerere de revizuire a Regulamentului 684/92/CE în special în ceea ce privește 
documentele necesare pentru transportul de călători cu autocarul și autobuzul

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deține o companie mică de transport. Unul dintre șoferii săi a fost oprit de curând 
în Italia și amendat pe loc cu o sumă mare de bani, deoarece documentul de control – foaia de 
parcurs nu a fost completată în mod correct. Petiționarul susține că acea foaie este inutilă și 
învechită față de celelalte documente pe care transportatorii le completează în mod obișnuit și 
pe care le pot prezenta la cerere. Prin urmare, acesta solicită o revizuire a legislației cu scopul 
de a elimina cerința privind foaia de parcurs.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Petiționarul deține o companie mică de transport. Unul dintre șoferii săi a fost oprit de curând 
în Italia și amendat pe loc cu o sumă mare de bani, deoarece documentul de control – „foaia 
de parcurs” nu a fost completată în mod correct. Petiționarul susține că acea foaie este inutilă 
și învechită față de celelalte documente pe care transportatorii le completează în mod obișnuit 
și pe care le pot prezenta la cerere. Prin urmare, acesta solicită o revizuire a legislației, cu 
scopul de a elimina cerința privind foaia de parcurs.

Legislația în vigoare (Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind 
normele comune pentru transportul internațional de călători cu autobuzul și autocarul) a fost 
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într-adevăr revizuită ca parte a „Pachetului pentru drumuri”, adoptat la 22 octombrie 2009, 
însă dispozițiile referitoare la foaia de parcurs au rămas neschimbate și stipulează că serviciile 
de autocar ocazionale, care sunt pe deplin liberalizate și nu necesită nicio autorizație, trebuie 
să se desfășoare pe baza unei foi de parcurs care trebuie să conțină tipul de serviciu, itinerariul 
principal și operatorul/operatorii de transport implicat(ți). În timpul discuțiilor din Consiliu și 
Parlamentul European cu privire la propunerea Comisiei, s-a convenit că foaia de parcurs 
reprezintă un instrument util, deoarece acest document standardizat le oferă ofițerilor de 
control din diferitele state membre un mijloc direct de a stabili unele caracteristici de bază ale 
serviciului de transport oferit de un operator și reprezintă o dovadă nebirocratică clară că 
operațiunea de transport în chestiune nu este un serviciu regulat care necesită o autorizație.

Se sugerează că petiționarul este informat cu privire la faptul că foaia de parcurs reprezintă un 
instrument util care oferă dovezi directe că operațiunea de transport în chestiune nu este un 
serviciu regulat care necesită o autorizație. Utilizarea foii de parcurs va fi solicitată în 
continuare în temeiul noului regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și 
autobuzul.


