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Ref.: Petiția nr. 1499/2008, adresată de Jos Aalders, de cetățenie olandeză, în numele 
Mediatorului pentru copii, privind instalarea obligatorie a senzorilor de mișcare în 
autoturisme

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită instalarea de senzori de mișcare în toate autoturismele personale. El dă 
câteva exemple de cazuri în care copiii au decedat sau au fost aproape de a deceda deoarece 
au fost uitați în mașină. Petiționarul susține că un senzor de mișcare, la fel ca și scaunul de 
mașină pentru copii și centurile de siguranță obligatorii, poate preveni multă suferință, 
deoarece acesta avertizează părinții sau persoanele în grija cărora se află copiii, pentru a nu-i 
mai uita.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Majoritatea categoriilor de autoturisme face obiectul omologării CE de tip a întregului vehicul 
în mod obligatoriu. Prin urmare, aceste categorii de autovehicule trebuie să respecte toate 
directivele relevante privind omologarea CE de tip pentru a fi introduse pe piață.  Directivele 
privind omologarea CE de tip stabilesc o gamă largă de cerințe de construcție și funcționare 
care se bazează pe numeroase obiective de siguranță și de mediu. Așa cum arată petiționarul, 
există cerințe detaliate referitoare la centurile de siguranță și la sistemele de reținere din 
autovehicule (Directiva 77/541/CE astfel cum a fost modificată).  În prezent se află în discuție 
la Parlamentul European și la Consiliu un nou regulament CE, menit să îmbunătățească 
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cerințele de omologare de tip referitoare la siguranța rutieră pentru autovehicule1.  

Cu toate acestea, până în prezent nu există planuri de a include instalarea senzorilor de 
mișcare ca cerință separată de omologare CE de tip pentru autovehicule. Introducerea unor 
acte legislative comunitare în acest domeniu ar trebui să se bazeze pe studii recunoscute care 
să demonstreze faptul că o asemenea măsură, ca cerință tehnică pentru vehicule, reprezintă un 
răspuns necesar și proporțional la problemă.  Comisia nu are cunoștință de existența unor 
studii referitoare la această problemă și nici nu știe dacă instalarea unor astfel de senzori, ca o 
condiție a omologării de tip a întregului vehicul, ar putea fi o soluție satisfăcătoare la 
preocupările semnalate de petiționar. De exemplu, vânzarea acestor senzori de mișcare ca 
produse separate ar putea fi mai eficientă decât impunerea lor ca cerință de construcție pentru 
vehicul în sine, în special având în vedere faptul că doar un procent limitat de posesori de 
autovehicule au copii mici.  Mai mult, introducerea unui senzor ca cerință obligatorie de 
omologare de tip ar afecta doar vehiculele noi introduse pe piață începând cu o dată viitoare 
și, prin urmare, nu ar reprezenta o soluție în ceea ce privește vehiculele aflate deja în 
circulație.    

În orice caz, absența unei astfel de cerințe de omologare de tip nu împiedică neapărat 
introducerea la nivel național a unor măsuri legate de utilizarea senzorilor de mișcare în 
autovehicule, cu condiția ca aceste măsuri să respecte legislația comunitară.       

Concluzie

Comisia recunoaște faptul că orice caz de deces care putea fi prevenit al unui copil reprezintă 
o chestiune extrem de gravă.  Cu toate acestea, există probabil metode mai eficiente de 
abordare a problemei decât introducerea senzorilor ca cerință de construcție. În special, statele 
membre ar fi în măsură să ia măsuri legate de utilizarea unor astfel de senzori.

                                               
1  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de 
omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor (COM (2008)316 final, 23 mai 
2008). 


