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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.:  Petiția nr. 1572/2009, adresată de G.M., de cetățenie italiană, privind solicitarea 
acestuia de modificare a Regulamentului 2006/561/CE privind armonizarea 
anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul are o serie de propuneri detaliate pentru modificări sau clarificări la textele 
legislative. Se pare că petiționarul consideră că versiunea existentă oferă angajatorilor de 
șoferi de autocamioane posibilitatea de a impune perioade de lucru excesiv de lungi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și Directiva 2006/22/CE1 au fost adoptate de Parlamentul 
European și Consiliu la 15 martie 2006, după cinci ani de negocieri. Acestea aduc 
îmbunătățiri organizării muncii șoferilor profesioniști (bunuri și persoane) și măresc frecvența
verificărilor. Aceste reglementări nu introduc o legislație socială complet nouă în domeniul 

                                               
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 (JO L 102, 11.4.2006, p. 1)
Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 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 și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului 
(JO L 102, 11.4.2006, p. 35)
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transporturilor rutiere, ci urmăresc atât clarificarea și actualizarea unei legi vechi de 20 de ani 
privind perioadele de conducere și de repaus ale șoferilor profesioniști, cât și uniformizarea și 
eficientizarea aplicării în întreaga Europă. Per ansamblu, această legislație constituie un 
progres social important pentru șoferii profesioniști și contribuie la îmbunătățirea siguranței 
rutiere, asigurând concurența loială. Regulamentul privind orele de conducere este 
suplimentată de Directiva 2002/15/CE1, care stabilește cerințe minime referitoare la timpul de 
lucru maxim admis pe săptămână, pauze și lucrul pe timp de noapte

Petiționarul cere, în primul rând, ca Directiva 2002/15/CE să reglementeze timpul maxim de 
lucru pe zi. Aceasta ar însemna însă un exces de reglementare inutil și, prin urmare,
legiuitorul a ales din motive de proporționalitate să stabilească un plafon maxim al timpului 
de lucru pe săptămână.

Petiționarul mai cere ca timpul petrecut de un șofer pe scaunul de lângă coechipierul său în 
timp ce acesta din urmă conduce un vehicul, care este definit ca "disponibilitate" în 
conformitate cu Directiva 2002/15/CE, să fie luat în considerare ca fiind timp de lucru și să fie 
complet remunerat. În această privință, trebuie remarcat că, indiferent de definițiile UE, 
aranjamentele de plată a muncii nu intră în competențele directe ale UE, ci ale autorităților 
naționale. 

Petiționarul solicită în continuare ca regulile să fie schimbate în așa fel încât timpul zilnic 
maxim de condus de 9 (ori 10) ore să se refere la o perioadă de 24 de ore și nu așa cum este 
acum, la intervalul dintre două perioade de odihnă. Legiuitorul a ales ultima variantă tocmai 
pentru a face regulile mai flexibile în interesul șoferilor.

Pe de altă parte, petiționarul obiectează în legătură cu posibilitatea de a avea o perioadă 
zilnică redusă de odihnă de 9 ore. Această posibilitate a fost introdusă de legiuitor pentru a 
oferi un oarecare grad de flexibilitate industriei transporturilor fără a periclita siguranța 
rutieră.

În final, petiționarul susține că regulamentul ar trebui să prevadă pentru întreprinderile din 
domeniul transporturilor obligația de a planifica perioadele de odihnă săptămânală ale 
șoferilor la domiciliul acestora, cu excepția cazului în care deplasarea durează mai mult de 
șapte zile. Legiuitorul a considerat potrivit să prevadă că șoferii trebuie să dispună așa cum 
doresc de timpul lor de odihnă, fără a recomanda unde anume ar trebui un șofer să își petreacă 
perioada săptămânală de odihnă.

Este important să se menționeze ca legislația stabilește cerințe minime și că statele membre 
ori contractele colective sau individuale de muncă ar putea să aplice condiții mai favorabile.

Când legislația socială din domeniul transporturilor rutiere a fost în sfârșit adoptată în 2002 și 
2006, legiuitorul a folosit o abordare proporțională, ca urmare a unei largi dezbateri asupra
diferitelor aspecte, având în vedere atât concurența eficientă și loială, cât și cadrul social 
existent. Comisia monitorizează aplicarea corectă a acestor reguli care au intrat în vigoare în 

                                               
1Directiva 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 (JO L 80, 23.3.2002, p.35).
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2007. o dată la doi ani, se publică rapoarte periodice, care evaluează eficiența regulilor și 
înglobează punctele de vedere ale ambelor părți ale industriei transporturilor. În plus, o 
aplicare uniformă a regulilor În întreaga UE este asigurată inter alia prin procesul de 
comitologie, în cadrul căruia partenerii sociali au statut de observatori.


