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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0711/2012, adresată de Mariysz Miasko, de cetățenie poloneză, în 
numele firmei de avocatură Kancelaria Prawne Viggen, privind interpretarea 
anumitor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condițiile 
care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier 
și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

1. Rezumatul petiției

În numele firmei de avocatură menționate mai sus, specializată în acordarea de consultanță 
juridică întreprinderilor de transport, petiționarul își exprimă anumite îndoieli cu privire la 
interpretarea unor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie 
îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a 
Directivei 96/26/CE a Consiliului. Petiționarul susține că nu este clar la care dintre cele două 
acte legislative se face referire în textul regulamentului și solicită, așadar, să se adopte 
măsurile necesare pentru remedierea problemei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/20091 stabilește o listă a celor mai grave cazuri de 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator 
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încălcare a normelor UE care pot duce la pierderea bunei reputații a unui operator de transport 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) litera (a) din acest regulament.
Petiționarul susține că modul în care este formularea din anexa IV, în special de la punctul 1 
literele (a) și (b), este ambiguă și inconsecventă cu dispozițiile relevante ale Regulamentului 
(CE) nr. 561/20061, ceea ce împiedică aplicarea în mod corect a legislației UE.

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 privind accesul la ocupația de operator de transport rutier 
prevede, la articolul 6, condițiile pe care întreprinderile și managerii de transport trebuie să le
îndeplinească pentru a se conforma cerinței privind buna reputație. Cele mai grave cazuri de 
încălcare a normelor UE enumerate în anexa IV la regulament se leagă de diferite acte 
legislative ale UE privind transportul rutier. Aceste acte nu sunt specificate în mod direct în 
anexă sau în textul regulamentului. 
Cu toate acestea, din formularea de la punctul 1 literele (a) și (b) din anexa IV se înțelege că 
încălcările se referă la dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006 referitoare 
la perioadele de conducere, pauze și perioadele de repaus.

De fapt, deși formularea folosită în anexa IV punctul 1 literele (a) și (b) nu reproduce termenii 
exacți de la articolul 6 alineatele (1)-(3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, termenii folosiți 
ar trebui înțeleși în contextul acestor articole. Prin urmare, expresia folosită la punctul 1 litera 
(a) din anexa IV, și anume: limita de timp de conducere „de șase zile” înseamnă o limită de 
timp de conducere săptămânală de maximum 56 de ore, iar expresia limită de timp de 
conducere „de două săptămâni” înseamnă o perioadă acumulată totală de conducere de 
maximum de 90 de ore pe parcursul oricăror două săptămâni consecutive. Prin urmare, 
depășirea oricăreia dintre aceste două limite de timp de conducere cu 25 % sau mai mult ar 
trebui calculată pe baza pragurilor de 56 și de 90 de ore.

În același mod, limita maximă a perioadei de conducere pe parcursul unei zile, prevăzută la 
punctul 1 litera (b) din anexa IV, se referă la pragul de 9 ore de timp de conducere zilnic (sau 
10 ore cel mult de două ori pe săptămână) și nu la o parte din timpul de conducere zilnic până 
la pauza obligatorie care trebuie luată de conducătorul auto după maximum 4,5 ore de 
conducere. Acest lucru rezultă din definiția dată duratei zilnice de conducere la articolul 4 
litera (k) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, potrivit căreia „durata zilnică de conducere 
este durata totală de conducere acumulată între sfârșitul unei perioade de repaus zilnic și 
începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic și o 
perioadă de repaus săptămânal”.

Singurul element nou existent la punctul 1 litera (b) din anexa IV, care nu este prevăzut în 
Regulamentul (CE) nr. 561/2006, este perioada neîntreruptă de repaus de cel puțin 4,5 ore 
care, dacă nu este respectată și în combinație cu depășirea timpului maxim zilnic de 
conducere cu 50 % sau mai mult, intră în categoria celor mai grave încălcări. În cazul în care 
un conducător auto ia repaus o perioadă neîntreruptă de cel puțin 4,5 ore, depășirea perioadei 

                                                                                                                                                  
de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

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 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).
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zilnice de conducere cu 50 % sau mai mult nu ar trebui considerată drept una dintre cele mai 
grave încălcări.

Concluzii

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 se stabilește o listă a celor mai grave 
încălcări care pot duce la pierderea bunei reputații. Aceste încălcări sunt stabilite prin referire 
la dispozițiile prevăzute de diferite acte legislative ale UE din domeniul transportului și sunt 
înțelese în contextul normelor respective. Este vorba în special de cazurile de încălcare a 
legislației în ceea ce privește perioadele de conducere, pauzele și perioadele de repaus 
menționate la punctul 1 din această anexă, care fac, în mod clar, referire la definițiile 
relevante din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.


