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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0933/2009, adresată de Christina Trancioveanu, de cetățenie română, în 
numele organizațiilor de transport FORT și APTE 2002, privind amenzile aplicate 
companiilor străine de transport de către autoritățile maghiare

1. Rezumatul petiției

Petiționara reprezintă două organizații de transport, FORT și APTE 2002, care protestează 
împotriva penalităților impuse și a metodelor de control practicate de autoritățile din Ungaria, 
în special, se pare, în cazul operatorilor de transport români, bulgari și slovaci. Petiționara 
susține că autoritățile maghiare aplică în mod abuziv prevederile Deciziei (HU) nr. 57/2007. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Din informațiile furnizate de petiționară, nu reiese clar în ce sens ar aplica autoritățile 
maghiare metode de sancționare și control care nu ar fi conforme cu legislația comunitară.

Decretul Guvernamental maghiar nr. 57/2007 privește amenzile aplicabile pentru încălcări ale 
legislației sociale a UE în domeniul transporturilor rutiere, și anume Regulamentul (CE) nr. 
561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul 
transporturilor rutiere1 și Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de 
                                               
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 
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înregistrare în transportul rutier1.

Scopul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 este de a facilita transportul rutier transfrontalier, 
garantând în același timp concurența loială, siguranța rutieră și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă pentru conducătorii auto. În consecință, Comisia examinează cu atenție aplicarea 
corectă a regulamentului respectiv de către statele membre.

În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, statele membre au 
responsabilitatea de a stabili un sistem adecvat de sancțiuni efective, proporționale, disuasive 
și nediscriminatorii aplicabile pentru încălcările regulamentului, precum și pentru încălcările 
Regulamentului (CEE) nr. 3821/85. 

În același timp, Directiva 2009/5/CE a Comisiei de modificare a Anexei III la Directiva 
2006/22/CE stabilește orientări clare cu privire la clasificarea încălcărilor Regulamentului 
(CE) nr. 561/2006 și ale Regulamentului (CE) nr. 3821/85. Statele membre trebuie să pună în 
aplicare acte cu putere de lege și acte administrative necesare respectării prezentei directive 
până la 31 decembrie 2009. 

Cu toate acestea, trebuie reținut că în timp ce aceste orientări recomandă care încălcări trebuie 
clasificate drept încălcări deosebit de grave, încălcări grave sau încălcări minore, ele nu 
stabilesc în niciun mod amenzile pe care le aplică statele membre în consecință, în temeiul 
legislației naționale. 

Petiționara nu prezintă informații care să arate o posibilă încălcare a dreptului comunitar de 
către autoritățile maghiare responsabile cu controlul transporturilor rutiere. 

Comisia a stabilit deja, în cadrul limitelor sale de competență, orientări pentru o aplicare mai 
armonizată a legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, adoptând orientări cu 
privire la clasificarea încălcărilor.

                                                                                                                                                  
ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului, JO L 102, 
11.4.2006, p.1
1 Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de 
înregistrare în transportul rutier JO L 370, 31.12.1985, p. 8


