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DIRECTIVA 2011/…/UE  

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI  

din  

de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii 

privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 87 alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

                                                 

1 Poziţia Parlamentului European din 17 decembrie 2008 (JO C 45E, 23.2.2010, p. 149) şi 
poziţia Consiliului din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului 
European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din …. 
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întrucât: 

(1) Uniunea urmăreşte o politică de îmbunătăţire a siguranţei rutiere, având ca obiectiv 

reducerea deceselor, a vătămărilor corporale şi a daunelor materiale. Un element important 

al acestei politici îl constituie aplicarea consecventă a sancţiunilor pentru încălcările 

normelor de circulaţie săvârşite în Uniune care pun în pericol în mod semnificativ 

siguranţa rutieră. 

(2) Cu toate acestea, ca urmare a lipsei unor proceduri adecvate şi fără a aduce atingere 

posibilităţilor existente în temeiul Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 

privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii 

terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere1, precum şi în temeiul 

Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a 

Deciziei 2008/615/JAI2 („Deciziile Prüm“), sancţiunile de natură financiară pentru anumite 

încălcări ale normelor de circulaţie adeseori nu sunt executate atunci când încălcările 

respective au fost săvârşite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât cel în care 

s-a săvârşit încălcarea. Prezenta directivă urmăreşte să garanteze că, şi în astfel de cazuri, 

ar trebui asigurată cercetarea eficientă a încălcărilor normelor de circulaţie care afectează 

siguranţa rutieră. 

                                                 

1 JO L 210, 6.8.2008, p. 1. 
2 JO L 210, 6.8.2008, p. 12. 
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(3) Pentru a îmbunătăţi siguranţa rutieră pe întreg teritoriul Uniunii şi pentru a asigura 

aplicarea unui tratament egal conducătorilor auto, în ceea ce priveşte contravenienţii 

rezidenţi şi nerezidenţi, asigurarea punerii în aplicare ar trebui facilitată indiferent de statul 

membru în care este înmatriculat vehiculul. În acest scop, ar trebui instituit un sistem de 

schimb transfrontalier de informaţii privind anumite încălcări identificate ale normelor de 

circulaţie care afectează siguranţa rutieră, indiferent de natura administrativă sau penală a 

acestora în temeiul dreptului statului membru implicat, care să acorde statului membru al 

încălcării acces la datele privind înmatricularea vehiculului (DÎV) de la statul membru de 

înmatriculare. 

(4) Un schimb transfrontalier de DÎV mai eficient, care să faciliteze identificarea persoanelor 

suspectate de săvârşirea unei încălcări a normelor de circulaţie care afectează siguranţa 

rutieră, ar putea spori efectul disuasiv şi ar putea determina un comportament mai prudent 

al persoanelor care conduc vehicule înmatriculate în alt stat membru decât cel al încălcării, 

prevenind astfel decesele cauzate de accidente rutiere. 

(5) Încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră aflate sub incidenţa 

prezentei directive nu fac obiectul unui tratament uniform în statele membre. Unele statele 

membre consideră aceste încălcări, în temeiul dreptului intern, drept încălcări de natură 

„administrativă“, în timp ce alte state membre le califică drept fapte „penale“. Prezenta 

directivă ar trebui să se aplice indiferent de modul în care sunt încadrate încălcările 

respective în dreptul intern. 
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(6) În cadrul Deciziilor Prüm, statele membre îşi acordă reciproc dreptul de acces la DÎV, în 

scopul îmbunătăţirii schimbului de informaţii şi al accelerării procedurilor în vigoare. 

Dispoziţiile referitoare la specificaţiile tehnice şi la disponibilitatea schimbului automatizat 

de date prevăzute în Deciziile Prüm ar trebui preluate, într-o măsură cât mai mare, în 

prezenta directivă. 

(7) Ar trebui să se profite de faptul că aplicaţia informatică a Sistemului european de 

informare privind vehiculele şi permisele de conducere (Eucaris), care este obligatoriu 

pentru statele membre în temeiul Deciziilor Prüm în ceea ce priveşte DÎV, prevede un 

schimb de DÎV rapid, sigur şi confidenţial între statele membre. Prin urmare, această 

aplicaţie informatică ar trebui să constituie baza schimbului de date în temeiul prezentei 

directive şi, în acelaşi timp, să faciliteze statelor membre raportarea către Comisie. 

(8) Domeniul de aplicare al Eucaris este limitat la procesele utilizate în schimbul de informaţii 

între punctele naţionale de contact din statele membre. Procedurile şi procesele 

automatizate în care se utilizează informaţiile nu intră în domeniul de aplicare a Eucaris. 

(9) Strategia de gestionare a informaţiilor pentru securitatea internă a UE urmăreşte să 

identifice soluţiile cele mai simple, mai uşor de urmărit şi mai rentabile pentru schimburile 

de date. 
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(10) Statele membre ar trebui să fie în măsură să contacteze proprietarul, deţinătorul vehiculului 

implicat sau persoana identificată în alt mod, suspectată de săvârşirea unei încălcări a 

normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, pentru a-i transmite informaţii cu 

privire la procedurile aplicabile şi la consecinţele juridice în temeiul dreptului statului 

membru al încălcării. În acest sens, statele membre ar trebui să aibă în vedere transmiterea 

informaţiilor referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa 

rutieră în limba documentelor de înmatriculare sau în limba pe care, în modul cel mai 

probabil, persoana vizată o înţelege, pentru a asigura înţelegerea clară de către aceasta din 

urmă a informaţiilor care i se comunică. Aceasta îi va permite persoanei în cauză să 

răspundă la informaţii în mod adecvat, şi anume solicitând informaţii suplimentare, plătind 

amenda sau exercitându-şi dreptul la apărare, în special în cazul în care s-a produs o eroare 

de identificare. Procedurile ulterioare fac obiectul instrumentelor juridice aplicabile, 

inclusiv al instrumentelor referitoare la asistenţa reciprocă şi la recunoaşterea reciprocă. 

(11) Statele membre ar trebui să aibă în vedere furnizarea unei traduceri echivalente în ceea ce 

priveşte scrisoarea de informare trimisă de statul membru al încălcării, astfel cum se 

prevede în Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor 

penale1. 

                                                 

1 JO L 280, 26.10.2010, p. 1. 
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(12) O mai strânsă cooperare între autorităţile de aplicare a legii ar trebui să fie însoţită de 

respectarea drepturilor fundamentale, în special a dreptului la viaţă privată şi la protecţia 

datelor cu caracter personal, care să fie garantate prin modalităţi speciale de protecţie a 

datelor, care ar trebui să ţină seama de natura specifică a accesului transfrontalier online la 

bazele de date. Aceste condiţii sunt asigurate prin Deciziile Prüm. 

(13) Ţările terţe ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la schimbul de DÎV, cu condiţia să 

fi încheiat un acord cu Uniunea în acest sens. Un astfel de acord ar trebui să cuprindă 

dispoziţiile necesare cu privire la protecţia datelor. 

(14) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi observă principiile recunoscute în 

special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum se menţionează 

la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

(15) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul (nr. 21) privind poziţia Regatului Unit şi 

a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind 

Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi fără a aduce 

atingere articolului 4 din protocolul respectiv, aceste state membre nu participă la 

adoptarea prezentei directive, nu au obligaţii în temeiul acesteia şi nu fac obiectul aplicării 

sale. 

(16) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziţia Danemarcei, 

anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive, nu are obligaţii în 

temeiul acesteia şi nu face obiectul aplicării sale. 
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(17) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional privind o mai bună legiferare1, 

statele membre sunt încurajate să stabilească, în interesul propriu şi în interesul Uniunii, 

propriile tabele, care să ilustreze, în măsura posibilului, concordanţa dintre prezenta 

directivă şi măsurile lor de transpunere şi pe care să le facă publice. 

(18) Întrucât obiectivul prezentei directive, şi anume asigurarea unui nivel ridicat de protecţie 

pentru toţi utilizatorii drumurilor din Uniune, prin facilitarea schimbului transfrontalier de 

informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci 

când acestea sunt săvârşite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât cel al 

încălcării, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre şi, prin urmare, având 

în vedere amploarea şi efectele acţiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, 

aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este 

prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporţionalităţii astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezenta directivă 

nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. 

(19) Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor a fost consultată şi a adoptat un aviz2, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

                                                 

1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1. 
2 JO C 310, 5.12.2008, p. 9. 
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Articolul 1 

Obiectiv 

Prezenta directivă urmăreşte să asigure un nivel ridicat de protecţie pentru toţi utilizatorii 

drumurilor din Uniune, facilitând schimbul transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor 

de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi, prin acesta, executarea sancţiunilor, atunci când 

încălcările respective sunt săvârşite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât statul 

membru al încălcării. 

Articolul 2 

Domeniul de aplicare 

Directiva se aplică următoarelor încălcări ale normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră: 

(a) excesul de viteză; 

(b) nefolosirea centurii de siguranţă; 

(c) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului; 

(d) conducerea sub influenţa alcoolului; 

(e) conducerea sub influenţa stupefiantelor; 



12 / 44

 

 
17506/1/10 REV 1  IRA/ban 9 
 DG C 1  RO 

(f) nefolosirea căştii de protecţie; 

(g) utilizarea unei benzi interzise; 

(h) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul 

conducerii. 

Articolul 3 

Definiţii 

În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiţii: 

(a) „vehicul“ înseamnă orice autovehicul, inclusiv motociclete, care este utilizat în mod 

normal pentru transportul rutier de persoane sau bunuri; 

(b) „statul membru al încălcării“ înseamnă statul membru în care s-a săvârşit încălcarea; 

(c) „statul membru de înmatriculare“ înseamnă statul membru în care este înmatriculat 

vehiculul cu care s-a săvârşit încălcarea; 

(d) „exces de viteză“ înseamnă depăşirea limitei de viteză în vigoare în statul membru al 

încălcării pentru calea rutieră sau tipul de vehicul în cauză; 
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(e) „nefolosirea centurii de siguranţă“ înseamnă încălcarea obligaţiei de a purta centura de 

siguranţă sau de a folosi dispozitive de siguranţă pentru copii, în conformitate cu 

Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a 

centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule1 şi cu 

dreptul statului membru al încălcării; 

(f) „nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului“ înseamnă conducerea fără oprire la 

culoarea roşie a semaforului sau la orice alt semnal de oprire relevant, astfel cum este 

definit în dreptul statului membru al încălcării; 

(g) „conducerea sub influenţa alcoolului“ înseamnă conducerea sub influenţa alcoolului, astfel 

cum este definită în dreptul statului membru al încălcării; 

(h) „conducerea sub influenţa stupefiantelor“ înseamnă conducerea sub influenţa 

stupefiantelor sau a altor substanţe cu efecte similare, astfel cum este definită în dreptul 

statului membru al încălcării; 

(i) „nefolosirea căştii de protecţie“ înseamnă nepurtarea căştii de protecţie, astfel cum este 

definită în dreptul statului membru al încălcării; 

(j) „utilizarea unei benzi interzise“ înseamnă utilizarea ilegală a unui sector de drum (precum 

o bandă de urgenţă, o bandă rezervată transportului public sau o bandă închisă temporar 

din motive de congestionare sau ca urmare a desfăşurării unor lucrări), astfel cum este 

definită în dreptul statului membru al încălcării; 

                                                 

1 JO L 373, 31.12.1991, p. 26. 
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(k) „utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul 

conducerii“ înseamnă utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de 

comunicare în timpul conducerii, astfel cum este definită în dreptul statului membru al 

încălcării; 

(l) „punct naţional de contact“ înseamnă o autoritate competentă desemnată pentru schimbul 

de DÎV; 

(m) „căutare automatizată“ înseamnă o procedură de acces online pentru consultarea bazei de 

date a unuia/uneia, a mai multor sau a tuturor statelor membre sau ţărilor participante; 

(n) „deţinătorul vehiculului“ înseamnă persoana pe numele căreia este înmatriculat vehiculul, 

astfel cum este definită în dreptul statului membru de înmatriculare. 

Articolul 4 

Procedura pentru schimbul de informaţii între statele membre 

(1) În vederea investigaţiilor privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa 

rutieră menţionate la articolul 2, statele membre permit accesul punctelor naţionale de 

contact ale altor state membre, astfel cum sunt menţionate la alineatul (3) din prezentul 

articol, la următoarele DÎV, autorizându-le să efectueze căutări automatizate cu privire la: 

(a) date privind vehiculele; şi 

(b) date privind proprietarii sau deţinătorii vehiculelor. 
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Elementele datelor menţionate la literele (a) şi (b) care sunt necesare pentru efectuarea 

căutărilor trebuie să fie conforme cu cerinţele prevăzute în capitolul 3 punctul 1.2.2 din 

anexa la Decizia 2008/616/JAI. 

(2) Toate căutările sub formă de cerere transmisă se efectuează de către punctul naţional de 

contact al statului membru al încălcării prin utilizarea unui număr de înmatriculare 

complet. 

Căutările se efectuează în conformitate cu procedurile descrise în capitolul 3 al anexei la 

Decizia 2008/616/JAI. 

Statul membru al încălcării utilizează, în temeiul prezentei directive, datele obţinute în 

scopul de a stabili cine este personal răspunzător de încălcările normelor de circulaţie 

menţionate la articolele 2 şi 3 care afectează siguranţa rutieră. 

(3) În scopul furnizării datelor menţionate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează un 

punct naţional de contact pentru cererile primite. Competenţele punctelor naţionale de 

contact sunt reglementate de dreptul aplicabil al statului membru în cauză. 
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(4) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura realizarea schimbului de 

informaţii prin mijloace electronice interoperabile şi pentru a garanta că acest schimb de 

informaţii se desfăşoară într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor şi sigur, 

prin utilizarea, într-o măsură cât mai mare, a aplicaţiilor informatice existente, precum cea 

concepută special în scopul aplicării articolului 12 din Decizia 2008/615/JAI, precum şi a 

versiunilor modificate ale aplicaţiei respective. 

(5) Fiecare stat membru suportă costurile proprii care decurg din administrarea, utilizarea şi 

întreţinerea aplicaţiilor informatice menţionate la alineatul (4). 

Articolul 5 

Scrisoarea de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră 

(1) Atunci când statul membru al încălcării decide să iniţieze proceduri ulterioare referitoare la 

încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră menţionate la articolul 2, 

acesta informează , în conformitate cu dreptul intern, proprietarul, deţinătorul vehiculului 

sau persoana identificată în alt mod, suspectată că a săvârşit încălcarea normelor de 

circulaţie care afectează siguranţa rutieră, cu privire la consecinţele juridice ale acesteia pe 

teritoriul statului membru al încălcării, în temeiul dreptului statului membru respectiv. 
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(2) Atunci când transmite scrisoarea de informare proprietarului, deţinătorului vehiculului sau 

persoanei identificate în alt mod, suspectată că a săvârşit încălcarea normelor de circulaţie 

care afectează siguranţa rutieră, statul membru al încălcării include, în conformitate cu 

dreptul intern, orice informaţii relevante, precum natura încălcării normelor de circulaţie 

care afectează siguranţa rutieră, astfel cum este menţionată la articolul 2, locul, data şi ora 

la care a fost săvârşită, precum şi, după caz, date privind dispozitivul utilizat pentru 

detectarea încălcării. 

În acest scop, statul membru al încălcării poate utiliza modelul prevăzut în anexă. 

(3) Atunci când statul membru al încălcării decide să iniţieze proceduri ulterioare referitoare la 

încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră menţionate la articolul 2, 

acesta transmite scrisoarea de informare, în scopul garantării respectării drepturilor 

fundamentale, în limba documentului de înmatriculare, dacă acesta este disponibil, sau 

într-una din limbile oficiale ale statului membru de înmatriculare. 

Articolul 6 

Rapoartele statelor membre către Comisie 

Statele membre transmit un raport Comisiei până la …* şi apoi la fiecare doi ani. Raportul indică 

numărul de cereri de căutare automatizată efectuate de statul membru al încălcării şi adresate 

punctului naţional de contact al statului membru de înmatriculare în urma încălcărilor săvârşite pe 

teritoriul celui dintâi, precum şi numărul cererilor respinse şi natura cererilor respective. 

                                                 

* JO: A se introduce data: 54 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. 
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Articolul 7 

Protecţia datelor 

Dispoziţiile privind protecţia datelor prevăzute de Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 

27 noiembrie 2008 privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării 

poliţieneşti şi judiciare în materie penală1 se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul 

prezentei directive. 

Toate dispoziţiile relevante în materie de protecţie a datelor prevăzute în Deciziile Prüm se aplică, 

de asemenea, datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive. 

Articolul 8 

Informaţii destinate conducătorilor auto din Uniune 

Comisia publică pe pagina sa de internet, în toate limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii, o sinteză a 

normelor în vigoare în statele membre referitoare la domeniul reglementat de prezenta directivă. 

Statele membre furnizează Comisiei informaţii referitoare la aceste norme. 

                                                 

1 JO 350, 30.12.2008, p. 60. 
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Articolul 9 

Revizuirea directivei 

Până la …* Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea 

prezentei directive de către statele membre, evaluează necesitatea adăugării altor încălcări ale 

normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră la articolul 2 şi, dacă este cazul, prezintă o 

propunere în acest sens. 

Articolul 10 

Transpunere 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, până la …**. Statele 

membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte. 

Atunci când statele membre adoptă dispoziţiile menţionate, acestea conţin o trimitere la 

prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. 

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 

(2) Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le 

adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 

                                                 

* JO: A se introduce data: 60 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. 
** JO: A se introduce data: 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. 
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Articolul 11 

Intrare în vigoare 

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Articolul 12 

Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele. 

Adoptată la, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Preşedintele Preşedintele 
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ANEXĂ 

MODELUL de scrisoare de informare 

menţionat la articolul 5 

[PAGINA DE GARDĂ] 

[Numele, adresa şi numărul de telefon ale expeditorului] [Numele şi adresa destinatarului] 

SCRISOARE DE INFORMARE 

 

 

privind o încălcare a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră săvârşită în .......... 

[numele statului membru în care s-a săvârşit încălcarea normelor de circulaţie care afectează 

siguranţa rutieră ] 
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Pagina 2 

La [data ….. ] o încălcare a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră săvârşită cu 

vehiculul având numărul de înmatriculare ………, marca ….., modelul............. a fost detectată de 

…………..[denumirea organismului responsabil]. 

[Opţiunea 1]1 

Sunteţi înregistrat în calitate de titular al certificatului de înmatriculare al vehiculului sus-menţionat. 

[Opţiunea 2]1 

Deţinătorul certificatului de înmatriculare al vehiculului sus-menţionat a indicat că eraţi 

conducătorul vehiculului în momentul săvârşirii încălcării normelor de circulaţie care afectează 

siguranţa rutieră. 

Detaliile relevante ale încălcării normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră sunt descrise 

în continuare, la pagina 3. 

Contravaloarea sancţiunii financiare aplicate acestei încălcări a normelor de circulaţie care 

afectează siguranţa rutieră este de ........ EUR/ [moneda naţională]. 

Termenul de plată este ......................... 

În caz de neplată a acestei sancţiuni financiare, se recomandă să completaţi formularul de 

răspuns ataşat (pagina 4) şi să îl trimiteţi la adresa indicată. 

Prezenta scrisoare se tratează în conformitate cu dreptul intern al … [numele statului membru în 

care s-a săvârşit încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră]. 

                                                 

1 A se elimina menţiunile neaplicabile. 
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Pagina 3 

Detalii relevante referitoare la încălcare 

(a) Informaţii referitoare la vehiculul cu care s-a săvârşit încălcarea: 

Numărul de înmatriculare: 

Ţara în care este înmatriculat: 

Marcă şi model: 

(b) Informaţii referitoare la încălcare: 

Locul, data şi ora la care a fost săvârşită încălcarea: 

Natura şi încadrarea juridică a încălcării: 

exces de viteză, nefolosirea centurii de siguranţă, nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a 

semaforului, conducerea sub influenţa alcoolului, conducerea sub influenţa stupefiantelor, 

nefolosirea căştii de protecţie, utilizarea unei benzi interzise, utilizarea ilegală a unui 

telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii1 

Descrierea detaliată a încălcării: 

Trimitere la dispoziţia (dispoziţiile) legală(e) relevantă(e): 

Descrierea sau trimiterea la dovezi referitoare la încălcare: 

                                                 

1 A se elimina menţiunile neaplicabile. 
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(c) Informaţii referitoare la dispozitivul utilizat pentru detectarea încălcării1 

Tipul de dispozitiv utilizat pentru detectarea următoarelor încălcări: exces de viteză, 

nefolosirea centurii de siguranţă, nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului, 

conducerea sub influenţa alcoolului, conducerea sub influenţa stupefiantelor, nefolosirea 

căştii de protecţie, utilizarea unei benzi interzise, utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau 

a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii2: 

Specificaţiile dispozitivului: 

Numărul de identificare al dispozitivului: 

Data de expirare a ultimei calibrări: 

(d) Rezultatul utilizării dispozitivului: 

[exemplu pentru exces de viteză; a se adăuga alte încălcări:] 

Viteza maximă admisă: 

Viteza înregistrată: 

Viteza înregistrată corectată cu marja de eroare: 

                                                 

1 Doar în cazul utilizării unui dispozitiv. 
2 A se elimina menţiunile neaplicabile. 
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Pagina 4 

Formular de răspuns 

(a se completa cu majuscule) 

A. Identitatea conducătorului auto: 

– Numele şi prenumele: 

– Locul şi data naşterii: 

– Numărul permisului de conducere:…… eliberat la (data):……. la (locul)……. 

– Adresa: 

B. Listă de întrebări: 

1. Vehiculul marca…., având numărul de înmatriculare…., este înmatriculat pe numele 

dumneavoastră? da/nu1 

Dacă nu, titularul certificatului de înmatriculare este: 

(numele, prenumele, adresa) 

2. Recunoaşteţi că aţi săvârşit încălcarea? da/nu1 

3. Dacă nu recunoaşteţi, motivaţi: 

Sunteţi rugat să trimiteţi formularul completat, în termen de 60 de zile de la primirea prezentei 

scrisori de informare, către următoarea autoritate: 

la următoarea adresă: 

                                                 

1 A se elimina menţiunea neaplicabilă. 
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INFORMAŢII 

Acest dosar va fi examinat de către autoritatea competentă din … [numele statului membru al 

încălcării]. 

În cazul în care nu se dă curs dosarului, veţi fi informat în termen de 60 de zile de la primirea 

formularului de răspuns. 

În cazul în care se dă curs dosarului, se aplică procedura următoare: 

[a se completa de către statul membru al încălcării – procedura de urmat, incluzând detalii 

referitoare la posibilitatea şi procedura de exercitare a unei căi de atac împotriva deciziei de a se 

da curs dosarului. Aceste detalii vor include, în orice caz: denumirea şi adresa autorităţii 

responsabile de urmărirea dosarului; termenul de plată; denumirea şi adresa organismului în faţa 

căruia poate fi exercitată o cale de atac; termenul limită pentru exercitarea căii de atac]. 

Prezenta scrisoare nu produce efecte juridice. 
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I. Introducere 

 
La 19 martie 2008, Comisia și-a prezentat propunerea de directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului de facilitare a aplicării transfrontaliere a normelor în domeniul siguranței rutiere. 

 

În timpul președinției franceze, în cursul celui de al doilea semestru al anului 2008, au avut loc 

discuții intense. Majoritatea delegațiilor au salutat propunerea, exprimându-și totodată preocupările 

în ceea ce privește temeiul juridic al directivei. În cadrul Consiliului TTE din octombrie 2008, 15 

miniștri s-au exprimat în favoarea unei „soluții bazate pe cel de al treilea pilon”. Prin urmare, în 

cadrul reuniunii sale din 9 decembrie 2008, Consiliul TTE nu a reușit să ajungă la un acord și s-a 

convenit ca grupurile de pregătire ale Consiliului să continue lucrările în vederea găsirii unei soluții. 

 

La 17 decembrie 2008, Parlamentul European și-a dat avizul la prima lectură. 

 

Consiliul a reluat examinarea acestei propuneri, începând din iulie 2010, pe baza unor noi propuneri 

ale președinției belgiene, în special cu privire la temeiul juridic [articolul 87 alineatul (2) din TFUE 

privind cooperarea polițienească]. La 2 decembrie 2010, Consiliul a adoptat în unanimitate o 

concluzie privind acordul politic în ceea ce privește propunerea de directivă. Cu acel prilej, Comisia 

a făcut o declarație, prin care a luat act de unanimitatea din cadrul Consiliului cu privire la proiectul 

de compromis al președinției, inclusiv în ceea ce privește înlocuirea temeiului juridic propus de 

Comisie, și anume articolul 91 alineatul (1) litera (c) din TFUE cu articolul 87 alineatul (2) din 

TFUE. Deși Comisia a fost de acord cu opinia Consiliului privind importanța urmăririi obiectivelor 

din propunerea de directivă pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, aceasta a considerat, totuși, din 

punct de vedere juridic și instituțional, că articolul 87 alineatul (2) din TFUE nu constituie temeiul 

juridic adecvat. 

 

La 17 martie 2011, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară prevăzută la articolul 294 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
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II. Analiza poziției Consiliului la prima lectură 

 

1. Observații generale 

 

La 19 martie 2008, Comisia a prezentat o propunere care viza facilitarea sancționării anumitor 

încălcări ale normelor de circulație săvârșite într-un stat membru cu un vehicul înmatriculat în altul, 

prin instituirea unui sistem de schimb de informații relevante între statele membre. Propunerea 

Comisiei tratează patru încălcări ale normelor de circulație care afectează siguranța rutieră: excesul 

de viteză, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, nefolosirea centurii de siguranță și 

nerespectarea culorii roșii a semaforului. Se are în vedere faptul că acestea sunt încălcările care 

provoacă cel mai mare număr de accidente și victime pe căile rutiere europene. Propunerea ar crea o 

rețea de schimb de informații electronice pe întreg teritoriul UE, pentru a permite identificarea 

proprietarului unui vehicul, astfel încât autoritățile statului membru în care a fost comisă încălcarea 

să poată emite o notificare cu privire la proprietarul vehiculului cu care a fost comisă infracțiunea. 

 

Poziția Consiliului la prima lectură are aceleași obiective și principii subiacente cu cele din 

propunerea Comisiei. De asemenea, această poziție își propune să sporească siguranța rutieră și să 

asigure un tratament egal pentru conducătorii auto, indiferent de țara lor de reședință. Cu toate 

acestea, poziția Consiliului se bazează pe un alt temei juridic și oferă un sistem de punere în 

aplicare mai simplu decât cel prevăzut de propunerea Comisiei. Mai mult, abordarea Consiliului 

prevede o mai bună protecție a datelor cu caracter personal care fac obiectul schimbului în temeiul 

directivei, iar domeniul său de aplicare vizează, în plus, alte patru încălcări care nu au fost 

prevăzute în propunerea Comisiei. 
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2. Chestiuni principale 

 

i) Temei juridic 

 

Temeiul juridic al propunerii Comisiei îl constituie articolul 71 alineatul (1) litera (c) din Tratatul de 

instituire a Comunității Europene (privind transporturile)1.  

Având în vedere opțiunile juridice prevăzute de TFUE, Consiliul a ales un alt temei juridic 

[articolul 87 alineatul (2) din TFUE, privind cooperarea polițienească).  

 

Parlamentul European, care și-a votat avizul înaintea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 

a urmat propunerea Comisiei în această privință. 

 

Conform celor arătate mai sus, Comisia nu a reușit să aprobe modificarea temeiului juridic și, prin 

urmare, este necesară unanimitatea pentru a ajunge la un acord între statele membre. 

 

ii) Domeniul de aplicare  

 

Comisia a propus includerea, în domeniul de aplicare al directivei, a patru încălcări (excesul de 

viteză, conducerea în stare de ebrietate, nefolosirea centurii de siguranță și nerespectarea culorii 

roșii a semaforului).  

 

În poziția sa la prima lectură, Consiliul a adăugat alte patru încălcări: conducerea sub influența 

stupefiantelor, nefolosirea căștii de protecție, utilizarea unei benzi interzise și utilizarea ilegală a 

unui telefon mobil sau a oricărui alt dispozitiv de comunicare în timpul conducerii. Consiliul a 

specificat că această listă va putea fi prelungită pe baza revizuirii directivei, în urma unui raport al 

Comisiei, înaintat Parlamentului European și Consiliului, cel târziu la cinci ani de la intrarea în 

vigoare a directivei.  

 

                                                 
1 În prezent articolul 91 alineatul (1) litera (c) din TFUE. 
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Parlamentul European a urmat propunerea Comisiei în ceea ce privește domeniul de aplicare al 

directivei. Acesta a sugerat Comisiei să înainteze Parlamentului European și Consiliului un raport 

privind punerea în aplicare și eficacitatea acesteia, care ar putea fi urmat de lărgirea domeniului de 

aplicare al directivei, în principal în mod asemănător cu ceea ce este prevăzut în poziția Consiliului 

la prima lectură (cu excepția faptului că termenul sugerat de PE este de doi ani). Cu toate acestea, în 

amendamentul PE se menționează de asemenea că un astfel de raport ar putea cuprinde propuneri 

ale Comisiei pentru armonizarea echipamentelor de verificare, precum și o evaluare a punerii în 

aplicare a orientărilor privind siguranța rutieră. 

 

iii) Definiții 

 

Comisia a propus o listă de definiții care să reflecte formularea utilizată în textul propunerii sale. 

 

Consiliul a modificat propunerea Comisiei în acest sens, pentru a adapta lista de definiții la noua 

formulare a poziției sale la prima lectură.  

 

Parlamentul European a urmat în linii mari propunerea Comisiei, introducând însă alte patru 

definiții: 

– a lărgit definiția „posesorului”, astfel încât și motocicletele să fie vizate de directivă. 

Principiul acestui amendament a fost inclus în poziția Consiliului la prima lectură, deoarece 

una dintre încălcările vizate de directivă este „nefolosirea căștii de protecție”. 

– a specificat faptul că „autoritatea competentă” este un punct de contact unic. Amendamentul 

respectiv nu a fost inclus în poziția Consiliului la prima lectură, deoarece unele state membre 

au mai multe autorități de înregistrare; 

– alte două definiții („autoritate centrală” și „decizie administrativă finală”) nu au putut fi 

acceptate, deoarece poziția Consiliului la prima lectură nu utilizează o astfel de formulare. 
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iv) Scrisoare de informare 

 

Propunerea Comisiei cuprindea un formular de notificare a încălcării, care trebuie trimis titularului 

certificatului de înmatriculare al vehiculului. Prin acesta, titularului i se solicită să ofere detalii cu 

privire la conducătorul vehiculului în momentul depistării încălcării, în cazul în care titularul nu 

acceptă să plătească amenda. Ulterior, statul în care s-a comis încălcarea urma să decidă dacă 

respectivul conducător auto va fi sau nu urmărit. 

Notificarea încălcării conținea informațiile necesare pentru plata sumei datorate și informații 

privind posibilele modalități de contestație și recurs. În ultimă instanță, în cazul în care autorul 

încălcării s-ar sustrage plății, s-ar aplica Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului. 

 

Poziția Consiliului la prima lectură prevede un model de scrisoare de informare, al cărei conținut 

este foarte asemănător notificării încălcării, care este inclusă în propunerea Comisiei. Cu toate 

acestea, având în vedere faptul că scrisoarea de informare nu este obligatorie (în vreme ce 

notificarea încălcării este obligatorie), scrisoarea de informare doar recomandă infractorului să 

completeze formularul de răspuns care îi este anexat.  

 
Parlamentul European a urmat propunerea Comisiei, cu unele modificări, cu intenția de a adăuga 

noi informații notificării încălcării. În cazul în care, în momentul producerii încălcării, titularul 

certificatului de înmatriculare a vehiculului nu era cel care conducea vehiculul, titularul 

certificatului de înmatriculare ar putea să dezvăluie identitatea conducătorului auto, dar nu este 

obligat să o facă. 

 
v) Protecția datelor  

 
Comisia a propus utilizarea Directivei 65/46/CE pentru a asigura protecția datelor în temeiul 

directivei și a prevăzut dreptul de acces, de corectare și de suprimare cu privire la datele persoanelor 

vizate. 
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Consiliul a considerat că, în contextul specific al directivei, având în vedere noul temei legal, ar fi 

mai oportun să se facă trimitere la dispozițiile referitoare la protecția datelor, care figurează în 

Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, precum și în Deciziile 2008/615/JAI și respectiv 

2008/616/JAI ale Consiliului. 

 

Parlamentul European a urmat în linii mari propunerea Comisiei, dar a insistat asupra creării unui 

sistem solid de protecție a datelor: 

– care să asigure confidențialitatea datelor transmise; 

– care să asigure aducerea la cunoștința persoanei în cauză a drepturilor sale de acces, 

rectificare și suprimare a datelor sale cu caracter personal; 

– care să prevină utilizarea datelor cu caracter personal colectate în temeiul directivei în alte 

scopuri decât în cele legate în mod specific de siguranța rutieră. 

 

Garanțiile solicitate de Parlamentul European sunt cuprinse, în mare, în actele legislative (Decizia-

cadru 2008/977/JAI a Consiliului, Decizia 2008/615/JAI a Consiliului și respectiv 2008/616/JAI a 

Consiliului) la care face trimitere poziția Consiliului la prima lectură. 

 
vi) Informarea cetățenilor UE 

 

În propunerea sa, Comisia nu a prevăzut informarea conducătorilor auto europeni cu privire la 

normele privind traficul rutier. 

 

În poziția sa la prima lectură, Consiliul a inclus obligația Comisiei de a publica pe pagina sa de 

internet, în toate limbile oficiale ale UE, o sinteză a normelor în vigoare în statele membre 

referitoare la siguranța rutieră. 

 

Parlamentul European a insistat asupra importanței pe care o are informarea conducătorilor auto 

pentru politica privind siguranța rutieră, informațiile necesare fiind comunicate cetățenilor UE prin 

intermediul statelor membre și al Comisiei. Unul dintre mijloacele de informare propuse de 

Parlamentul European îl reprezintă pagina de internet a Comisiei, care este menționată și în poziția 

Consiliului la prima lectură. 
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3. Alte amendamente adoptate de Parlamentul European 

 

Alte amendamente care nu sunt incluse în poziția Consiliului la prima lectură se referă, în special, 

la: 

 

– introducerea de sancțiuni fixe armonizate pentru încălcările normelor rutiere; 

– armonizarea practicilor de control al siguranței rutiere și a echipamentelor tehnice utilizate în 

acest scop (prin intermediul adoptării de orientări privind siguranța rutieră la nivelul UE); 

– introducerea unui sistem de urmărire a încălcărilor normelor rutiere, de recunoaștere și 

aplicare a sancțiunilor, precum și de transmitere a informațiilor privind deciziile luate în cazul 

unor astfel de infracțiuni dacă sancțiunile financiare rămân neachitate; 

– procedura comitetului; 

– principiile generale de drept (sancțiuni financiare nediscriminatorii impuse de dreptul statului 

infracțiunii; non-retroactivitatea). 
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III. Concluzie 

 

Pentru stabilirea poziției sale la prima lectură, Consiliul a ținut seama pe deplin de propunerea 

Comisiei și de avizul la prima lectură al Parlamentului European.  

 

Cu toate acestea, considerând că textul convenit de Consiliu în decembrie 2010 diferă semnificativ 

de propunerea din 2008 a Comisiei, pe care se bazează amendamentele PE, Consiliul nu a 

considerat că este relevantă examinarea fiecărui amendament în parte. Într-adevăr, intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona și modificarea temeiului juridic au determinat Consiliul să 

reformuleze majoritatea dispozițiilor din propunerea Comisiei.  

 

În ceea ce privește amendamentele propuse de Parlamentul European, Consiliul remarcă faptul că 

un număr de amendamente au fost deja incluse, în principiu, parțial sau integral, în poziția sa la 

prima lectură. 

 

Prin urmare, negocierile cu Parlamentul European ar trebui să debuteze la a doua lectură sub această 

formă, pe baza textului convenit de Consiliu în decembrie 2010, și nu pe baza propunerii Comisiei. 

 

________________________ 
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ADDENDUM REVIZUIT LA NOTA PUNCT „I/A” REVIZUITĂ 
Sursă: Secretariatul General al Consiliului 
Destinatar: Coreper  
Subiect: Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a 

aplicării transfrontaliere a normelor în domeniul siguranței rutiere [prima lectură] 
Adoptarea 
a) poziției Consiliului 
b) expunerii de motive a Consiliului 
- Declarații 

 

 

 

DECLARAȚIA COMUNĂ A AUSTRIEI, A SPANIEI, A FRANȚEI, A ITALIEI, A 

PORTUGALIEI ȘI A REPUBLICII CEHE 

 

„Austria, Spania, Franța, Italia, Portugalia și Republica Cehă doresc să declare că, în scopul 

cercetărilor pentru a stabili persoana responsabilă de o încălcare a normelor de circulație care 

afectează siguranța rutieră, pot fi luate toate măsurile, astfel cum sunt prevăzute în dreptul intern”. 
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DECLARAȚIA GERMANIEI 

 

 

„Declarație privind articolul 4 alineatul (2): 

Paragraful formulat astfel: 

«Statul membru al încălcării utilizează, în temeiul prezentei directive, datele obținute în 

scopul cercetărilor pentru a stabili cine este personal răspunzător de încălcările normelor de 

circulație menționate la articolul 2 și la articolul 3 care afectează siguranța rutieră.» 

trebuie înțeles în sensul că persoana răspunzătoare conform dispoziției menționate nu poate fi decât 

conducătorul auto, deoarece acesta este singurul autor al încălcării. Prin urmare, datele transmise cu 

privire la deținătorii de autovehicule nu pot fi utilizate, în opinia delegației germane, decât în scopul 

identificării conducătorului auto”. 

 

 

DECLARAȚIA COMISIEI 

 

 
„Comisia ia act de unanimitatea din cadrul Consiliului cu privire la proiectul de compromis al 

președinției, inclusiv în ceea ce privește înlocuirea temeiului juridic propus de Comisie, și anume 

articolul 91 alineatul (1) litera (c) din TFUE, cu articolul 87, alineatul (2), din TFUE. Deși Comisia 

este de acord cu opinia Consiliului privind importanța urmăririi obiectivelor din propunerea de 

directivă pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, aceasta consideră totuși, din punct de vedere 

juridic și instituțional, că articolul 87, alineatul (2) din TFUE nu constituie temeiul juridic adecvat și 

prin urmare își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele juridice pe care le are la dispoziție.” 

 

 

____________________ 
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COMISIA EUROPEANĂ  

Bruxelles, 21.3.2011 
COM(2011) 148 final 

2008/0062 (COD) 

 

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene 
 

referitoare la 

poziția Consiliului la prima lectură cu privire la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a aplicării transfrontaliere a 

normelor în domeniul siguranței rutiere 
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2008/0062 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene 
 

referitoare la 

poziția Consiliului la prima lectură cu privire la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a aplicării transfrontaliere a 

normelor în domeniul siguranței rutiere 

1. ISTORICUL DOSARULUI 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și către 
Consiliu 
COM(2008) 151 final – 2008/0062(COD) 

19.3.2008 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 17.9.2008 

Data avizului Parlamentului European la prima lectură: 17.12.2008 

Data adoptării poziției Consiliului: 17.3.2011 

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI 

Obiectivul propunerii Comisiei este să îmbunătățească siguranța rutieră prin instituirea unui 
sistem de schimb de informații, în cazul celor mai grave infracțiuni de siguranță rutieră, între 
statul în care s-a produs infracțiunea și statul în care este înmatriculat vehiculul. Aceasta 
servește la identificarea proprietarului vehiculului care a comis o infracțiune în alt stat 
membru decât cel în care este înmatriculat vehiculul; statul membru în care a fost comisă 
infracțiunea ar putea apoi să îl urmărească și să îl sancționeze. 

Infracțiunile incluse în propunere sunt depășirea vitezei legale, neutilizarea centurii de 
siguranță, nerespectarea culorii roșii a semaforului și conducerea în stare de ebrietate. Aceste 
infracțiuni rutiere sunt responsabile pentru cel mai mare număr de accidente și decese care au 
loc pe șosele.  

De asemenea, textul definește procedurile de schimb de informații (datele, autoritățile 
responsabile și rețeaua) și oferă un model de scrisoare de notificare care să fie transmisă 
deținătorului certificatului de înmatriculare. Propunerea Comisiei se referă la instituirea unei 
rețele UE pentru acest schimb de informații, care ar include interfețele relevante cu 
sistemele/rețelele existente. 
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3. OBSERVAțII CU PRIVIRE LA POZIțIA CONSILIULUI  

3.1 Observații generale cu privire la poziția Consiliului 

În ceea ce privește fondul poziției Consiliului, în general textul va facilita schimburile 
transfrontaliere de informații referitoare la infracțiunile de siguranță rutieră și poate îndeplini 
obiectivele principale ale Comisiei privind asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru 
toți utilizatorii rețelei rutiere din UE. Textul adoptat contribuie la ducerea la îndeplinire a 
noilor orientări de politică în domeniul siguranței rutiere adoptate de Comisie pentru perioada 
2011-2020, în special în ceea ce privește obiectivul strategic de aplicare cu mai multă 
rigurozitate a normelor rutiere. Se preconizează că sistemul propus va avea un puternic efect 
disuasiv, stimulând toți conducătorii auto să respecte legislația rutieră.  

Obiectivul principal al propunerii Comisiei era instituirea unui schimb de informații care să 
permită identificarea proprietarului vehiculului care a comis o infracțiune în alt stat membru 
decât cel în care este înmatriculat vehiculul. Acest obiectiv a fost în mare parte realizat în 
poziția Consiliului la prima lectură, deși arhitectura schimbului de informații propusă inițial 
de Comisie prevedea crearea unei rețele la nivelul UE în scopul directivei, ceea ce nu este 
cazul în poziția Consiliului. 

Cel de-al doilea obiectiv principal urmărit de Comisie în propunerea sa este legat de măsurile 
luate în urma identificării celui care a comis infracțiunea, odată ce această informație este 
disponibilă. Acest obiectiv se regăsește doar parțial în poziția Consiliului la prima lectură, 
Comisia considerând că textul mai poate fi consolidat în acest sens, pe baza amendamentelor 
pertinente aduse de PE la prima lectură. 

În ceea ce privește alegerea temeiului juridic, Comisia a considerat că, din punct de vedere 
juridic și instituțional, articolul 87 alineatul (2) („cooperarea polițienească”) nu constituie 
temeiul juridic adecvat pentru această directivă. În acest context, Comisia a înscris o 
declarație în procesul-verbal al Consiliului, prin care își rezerva dreptul de a utiliza toate 
mijloacele juridice de care dispune (v. punctul 4). De asemenea, Comisia a notat că temeiul 
juridic al „cooperării polițienești” a întrunit unanimitatea în Consiliu. 

3.2 Observații detaliate ale Comisiei 

3.2.1 Fondul poziției Consiliului 

Consiliul a hotărât să extindă lista infracțiunilor care fac obiectul directivei. Pe lângă cele 
patru așa-numite „infracțiuni ucigașe” (nerespectarea vitezei legale, neutilizarea centurii de 
siguranță, nerespectarea culorii roșii a semaforului și conducerea în stare de ebrietate), lista 
cuprinde acum și alte infracțiuni, precum conducerea sub influența drogurilor. Comisia salută 
extinderea domeniului de aplicare al instrumentului în cauză.  

În ceea ce privește mecanismul de schimb de informații și rețeaua care urmează să fie 
utilizată, abordarea reținută în poziția Consiliului derivă din instrumentele existente de 
„cooperare polițienească”. Mai precis, se bazează pe schimbul existent de informații instituit 
în contextul deciziilor de la Prüm privind cooperarea transfrontalieră în domeniul combaterii 
terorismului și a criminalității transfrontaliere cu privire la datele de înmatriculare a 
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vehiculelor1. Consiliul a propus ca statul membru în care este înmatriculat vehiculul să 
permită accesul statului membru în care s-a comis infracțiunea la baza națională de date 
privind înmatricularea vehiculelor pentru datele referitoare la vehicule și deținătorii acestora. 
Pentru acest schimb de informații, Consiliul a optat în poziția sa pentru înlocuirea rețelei 
electronice UE propuse inițial de Comisie cu utilizarea directă a unor sisteme deja existente 
instituite în temeiul deciziilor de la Prüm. 

Cu toate că și-a exprimat preferința pentru instituirea unei rețele electronice UE care să fie 
conformă cu propunerea sa, Comisia a arătat totuși o anumită flexibilitate în această privință 
și a acceptat ca schimbul de informații să se desfășoare, pe cât posibil, prin intermediul unor 
sisteme existente precum EUCARIS. Comisia consideră că abordarea Consiliului cu privire la 
schimbul de informații afectează în principal modalitățile tehnice de realizare a schimbului de 
informații și nu reduce în mod fundamental obiectivul principal al directivei.  

În fine, scrisoarea de notificare propusă inițial de Comisie a fost înlocuită în poziția 
Consiliului cu o scrisoare de informare (articolul 4a), care să fie transmisă celui ce a comis 
infracțiunea atunci când statul membru în care s-a produs infracțiunea decide să sancționeze 
infracțiunea. Utilizarea modelului din anexa la directivă este lăsată la latitudinea statelor 
membre. Comisia poate accepta abordarea Consiliului, cu condiția ca statele membre să 
informeze persoana care a comis infracțiunea atunci când decid să sancționeze infracțiunea de 
siguranță rutieră. 

În ceea ce privește aspectele de protecție a datelor, Comisia poate accepta faptul că 
Decizia 2008/977/JAI se aplică schimburilor de date legate de fapte penale, dar insistă să se 
adauge o trimitere la Directiva 95/46/CE pentru schimburile de date legate de infracțiuni 
administrative. 

În fine, trebuie subliniat că, deși Comisia a acceptat majoritatea amendamentelor la prima 
lectură ale PE, deoarece acestea consolidau propunerea sa inițială, Consiliul nu a inclus 
niciunul dintre aceste amendamente în poziția sa. 

3.2.2 Temeiul juridic 

Comisia ar dori să atragă atenția Parlamentului European asupra modificării temeiului juridic, 
care a fost hotărâtă în cadrul Consiliului și referitor la care Comisia a făcut o declarație (a se 
vedea declarația Comisiei de la punctul 4), deoarece această schimbare reprezintă un 
precedent dificil. 

În primul rând, propunerea de directivă are un obiectiv de siguranță rutieră clar și, prin 
urmare, intră sub incidența articolului 91 din TFUE. În plus, propunerea de directivă nu are 
niciun impact asupra clasificării naționale a infracțiunilor pertinente. 

Pe lângă aceasta, în temeiul articolului 87 alineatul (2), trei state membre se bucură de un 
regim de derogare cu privire la cooperarea polițienească (opțiune de participare în cazul 
Regatului Unit și al Irlandei și opțiune de neparticipare în cazul Danemarcei, conform 

                                                 
1 Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, 

în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și 
Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a 
Deciziei 2008/615/JAI. 
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protocolului 21 și, respectiv, protocolului 22 la TFUE), ceea ce implică posibilitatea ca trei 
state membre să nu se regăsească în sfera de aplicare a directivei propuse. 

În plus, Comisia consideră că articolul 87 alineatul (2) se poate aplica doar infracțiunilor 
rutiere de ordin penal.  

4. CONCLUZII / OBSERVAȚII GENERALE 

Deși Comisia consideră că mai multe aspecte din cadrul poziției Consiliului respectă într-
adevăr principalele obiective ale propunerii sale inițiale, după cum s-a arătat mai sus (a se 
vedea în special punctul 3.2.1), schimbarea temeiului juridic a determinat Comisia să facă 
următoarea declarație:  

„Comisia ia act de unanimitatea din cadrul Consiliului cu privire la proiectul de compromis 
al președinției, inclusiv în ceea ce privește înlocuirea temeiului juridic propus de Comisie, și 
anume articolul 91 alineatul (1) litera (c), din TFUE, cu articolul 87, alineatul (2), din TFUE. 
Deși Comisia este de acord cu opinia Consiliului privind importanța urmăririi obiectivelor 
din propunerea de directivă pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, aceasta consideră totuși, 
din punct de vedere juridic și instituțional, că articolul 87, alineatul (2) din TFUE nu 
constituie temeiul juridic adecvat și prin urmare își rezervă dreptul de a folosi toate 
mijloacele juridice pe care le are la dispoziție. ”  

La a doua lectură, ar trebui explorată posibilitatea unor eventuale compromisuri, în vederea 
găsirii unor soluții adecvate care să permită acoperirea atât a infracțiunilor administrative, cât 
și a celor penale.  



44 / 44




