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Ref.: Petiția nr. 0632/2010 , adresată de Harald Dittes, de cetățenie germană, privind 
restricțiile impuse de Regulamentul (CEE) nr. 881/92 al Consiliului și de 
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piața 
transportului rutier internațional de mărfuri

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de faptul că șoferii de camion, care sunt cetățeni ai țărilor terțe, însă 
rezidenți pe termen lung într-un stat al UE, își pot desfășura activitatea doar în temeiul unui 
atestat de conducător auto eliberat de un transportator european de mărfuri care deține o 
licență comunitară și doar dacă este angajat al transportatorului de mărfuri respectiv. Prin 
urmare, resortisanții țărilor terțe sunt privați de oportunitatea de a-și găsi un loc de muncă prin 
intermediul agențiilor de intermediere a contractelor de muncă temporare specializate în acest 
domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiționarul se plânge de faptul că șoferii de camion, care sunt cetățeni ai țărilor terțe, însă 
rezidenți pe termen lung într-un stat al UE, își pot desfășura activitatea doar în temeiul unui 
atestat de conducător auto eliberat de un transportator european de mărfuri care deține o 
licență comunitară și doar dacă este angajat al transportatorului de mărfuri respectiv. Prin 
urmare, susține acesta, resortisanții țărilor terțe sunt privați de oportunitatea de a-și găsi un loc 
de muncă prin intermediul agențiilor de intermediere a contractelor de muncă temporare 
specializate în acest domeniu.
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Observațiile Comisiei privind petiția

Atestatul de conducător auto este un document care dovedește că un conducător auto care este 
cetățean al unei țări terțe este angajat legal în Uniunea Europeană. În temeiul articolului 3 
alineatul (1) din Regulamentul 881/921, transportul internațional se efectuează pe baza 
autorizației comunitare împreună cu un atestat de conducător auto în cazul în care 
conducătorul auto este cetățean al unei țări necomunitare. Conform alineatului (3), atestatul de 
conducător auto este eliberat de către un stat membru, în conformitate cu articolul 6, oricărui 
transportator de mărfuri care:
- deține o autorizație comunitară,
- angajează legal în acel stat membru conducători auto care sunt cetățeni ai țărilor 
necomunitare sau utilizează în mod legal conducători auto care sunt cetățeni ai țărilor 
necomunitare puși la dispoziția sa în conformitate cu condițiile de angajare și pregătirea 
profesională stabilite în acel stat membru:
- prin acte cu putere de lege sau acte administrative și, dacă este cazul,
- prin acorduri colective, în conformitate cu normele aplicabile în acel stat membru.

În ceea ce privește eliberarea atestatului de conducător auto, articolul 6 din regulamentul 
amintit stipulează că atestatul de conducător auto se eliberează de autoritățile competente ale 
statului membru unde își are sediul întreprinderea de transport, la cererea titularului 
autorizației comunitare, pentru fiecare conducător auto, cetățean al unei țări necomunitare, pe 
care acesta îl angajează în mod legal sau care este pus legal la dispoziția sa în conformitate cu 
actele cu putere de lege sau actele administrative și, dacă este cazul, cu acordurile colective, 
în conformitate cu normele aplicabile în acel stat membru cu privire la condițiile de angajare 
și de pregătire profesională a conducătorilor auto aplicabile în acel stat membru.

Concluzie

Reiese din Regulamentul 881/92 că atestatul de conducător auto se eliberează la cererea 
societății de transport care angajează un conducător auto al unei țări necomunitare sau căreia 
îi este pus la dispoziție conducătorul auto, și nu la cererea unei agenții de intermediere a 
contractelor de muncă temporare, așa cum sugerează petiționarul. Formularea „pus la 
dispoziția sa” de la articolul 6 din regulament se referă la cazul unei agenții de intermediere a 
contractelor de muncă temporare care angajează conducătorul auto și pe care îl pune apoi la 
dispoziția unei întreprinderi de transport. În absența unei plângeri primite până în momentul 
de față, Comisia nu are cunoștință de eventuale probleme cu eliberarea atestatelor de 
conducător auto pentru societățile de transport care angajează în mod legal conducători auto 
                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 881/92 al Consiliului din 26 martie 1992 privind accesul pe 
piața transportului rutier de mărfuri în cadrul Comunității către sau dinspre teritoriul unui stat 
membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre (JO L 95, 9.4.1992, 
p. 1). Începând cu 4.12.2011, acest regulament va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 
1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 
14.11.2009, p. 72), care conține aceleași dispoziții privind atestatul de conducător auto ca 
Regulamentul 881/92.
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din țări necomunitare prin intermediul agențiilor de intermediere a contractelor de muncă 
temporare, conform dispozițiilor legale.

4. Răspuns suplimentar primit din partea Comisiei la 6 mai 2011 (REV)

În răspunsul său la comunicarea Comisiei, reclamantul continuă să reclame legea și ar dori 
schimbarea acesteia astfel încât atestatul de conducător auto să se poată elibera nu numai 
transportatorilor de mărfuri ci și agențiilor de intermediere a contractelor de muncă temporare. 

Reclamantul nu furnizează nicio  informație nouă. Este evident că înțelege prevederile 
relevante ale legislației dar nu este mulțumit de acestea și ar dori ca legislația în materie să fie 
schimbată astfel încât să crească flexibilitatea agențiilor de intermediere a contractelor de 
muncă temporare în angajarea conducătorilor auto care sunt . cetățeni ai țărilor necomunitare, 
precum și viteza cu care transportatorii de mărfuri ar putea angaja acești conducători auto. 

Legislația respectivă a fost adoptată de către Parlamentul European și Consiliul de Miniștri 
care au considerat că trebuie stabilit un atestat de conducător auto și pentru a le permite 
statelor membre să verifice eficient dacă conducătorii auto din țările terțe sunt angajați legal 
sau sunt la dispoziția unui transportator de mărfuri care răspunde de operațiunea respectivă de 
transport. Scopul stabilirii atestatului de conducător auto este de contribui la asigurarea unor 
condiții de muncă corecte pentru conducătorii auto din UE, iar ca parte a aranjamentului 
legiuitorii au hotărât ca atestatele de conducător auto să fie emise întotdeauna direct 
transportatorilor de mărfuri.

În consecință, Comisia nu intenționează să modifice legislația în materie.


