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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0764/2009, adresată de Günther Heinfred, de cetățenie germană, 
privind aplicarea în Germania a regulamentului privind timpul de conducere 
în sectorul transportului rutier

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că autoritățile germane interpretează în mod greșit textul prevederilor din 
regulament în ceea ce privește stabilirea momentului de începere a duratei maxime de 
conducere autorizate înaintea unei pauze obligatorii de 45 de minute. Acesta solicită 
clarificări din partea Comisiei.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 stabilește norme privind perioadele de conducere, pauzele și 
perioadele de repaus pentru conducătorii auto profesioniști în scopul de a armoniza condițiile 
de concurență, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și siguranța rutieră.
Petiționarul susține că autoritățile germane interpretează în mod greșit dispozițiile 
regulamentului referitoare la pauze atunci când stabilesc momentul de începere a duratei 
maxime de conducere de 4,5 ore înaintea unei pauze obligatorii de 45 de minute. 
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Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Articolul 7 din Regulament prevede că, după o perioadă de patru ore și jumătate de 
conducere, conducătorul auto trebuie să facă o pauză de cel puțin patruzeci și cinci de minute. 
Totuși, pauza poate fi luată în două etape pe durata acestei perioade de 4,5 ore, cu condiția ca 
prima parte a pauzei să dureze cel puțin 15 minute, iar a doua cel puțin 30 de minute. 

Petiționarul afirmă că, atunci când se ia o pauză fracționată, calcularea noii perioade de 4,5 
ore după care este obligatorie o pauză de 45 de minute ar trebui să reînceapă imediat după 
încheierea primei etape a pauzei. Petiționarul face referire la definiția noțiunii de „pauză” 
prevăzută la articolul 4 litera (d), aceasta reprezentând orice perioadă în care conducătorul 
auto nu are dreptul să conducă sau să efectueze alte munci și care trebuie să-i permită numai 
să se odihnească.

Această interpretare este incorectă. Articolul 4 litera (d) trebuie interpretat în coroborare cu 
articolul 7 care specifică în mod clar o durată minimă a pauzei de 45 de minute, indiferent 
dacă aceasta este fracționată sau nu. Cel mai târziu la încheierea perioadei de conducere de 
4,5 ore, trebuie luată o pauză de 45 de minute. Doar atunci când se încheie perioada de pauză 
de cel puțin 45 de minute per total (și nu mai târziu de 4,5 ore de conducere) poate reîncepe 
calcularea noii perioade de 4,5 ore. 

Concluzie

Punctul de vedere al petiționarului, conform căruia s-ar permite o perioadă de conducere de 
4,5 ore după încheierea unei pauze parțiale de minimum 15 dar de mai puțin de 45 de minute, 
nu este conform cu dispozițiile articolului 7 din regulament, care stipulează că, după fiecare 
perioadă de conducere de 4,5 ore, trebuie luată o pauză de 45 de minute per total, fie într-o 
singură etapă, fie în două etape intercalate de-a lungul perioadei de conducere admise. Numai 
după încheierea unei perioade minime de pauză de 45 de minute, poate începe o nouă 
perioadă de conducere de 4,5 ore. 


