Traducere
Ref. Ares(2018) 5322618 - 17/10/2018

Comisia Europeană
Direcția Generală pentru Mobilitate și Transporturi
Direcția C – Terestru
C.1 – Transport rutier

Bruxelles
MOVE (2018) 5961042
Dlui. Radu Dinescu
Secretar General
UNTRR

Subiect: Adresa dvs. nr. 4376/13.09.2018

Stimate Domnule Dinescu,
Comisarul Bulc mi-a solicitat să vă răspund la adresa din 13 septembrie 2018.
Vă mulțumesc pentru transmiterea copiilor amenzilor impuse operatorilor de transport rutier
români de către Franța și Belgia pentru efectuarea perioadei de repaus săptămânal normale în
cabina autovehiculului. După o examinare amănunțită a amenzilor transmise, pot să confirm că
departamentul meu va solicita autorităților franceze clarificări cu privire la practicile lor de control
în care impun restricția de a efectua perioada de repaus săptămânal normală în cabina
autovehiculului.
În ceea ce privește amenda impusă de autoritățile belgiene, aș aprecia dacă ați putea transmite
o copie mai clară a amenzii deoarece informațiile scrise de mână sunt ilizibile în versiunea pe
care ați trimis-o. De asemenea, aș aprecia dacă ați putea trimite informații suplimentare cu
privire la această amendă pentru a dovedi că a fost impusă retroactiv după ce șoferul a efectuat
perioada de repaus săptămânal normală.
Ca parte a schimburilor noastre cu autoritățile naționale, am avea nevoie de acordul prealabil al
transportatorilor și al conducătorilor auto pentru a-și dezvălui identitatea și a facilita discuțiile. În

consecință, aș aprecia dacă ați putea lua legătura cu ei și să ne transmiteți consimțământul lor
în scris.
Referitor la lista cu parcări sigure și securizate, așa cum deja s-a indicat și în corespondențele
trecute, Comisia nu are mandatul de a solicita o astfel de listă din partea statelor membre. Cu
toate acestea, vă aducem la cunoștință că, în cadrul negocierilor privind pachetul de mobilitate
1, colegiuitorii au prezentat propuneri care ar solicita statelor membre să comunice Comisiei
locurile unde se află parcările sigure și securizate disponibile pe teritoriul lor, pentru a pune la
dispoziție o listă actualizată a zonelor respective, accesibile publicului online. În cazul în care
această propunere va fi adoptată ca parte a pachetului de mobilitate 1, vă asigurăm că
implementarea acestei acțiuni va fi monitorizată îndeaproape de Comisie.
Cu stimă,
Eddy Liegeois
Șef de Unitate

