
CM\810952RO.doc PE430.513v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

25.3.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0518/2009, adresată de Tamás Benocz, de cetățenie maghiară, 
privind presupuse încălcări ale legislației CE în legătură cu introducerea pe 
piață și utilizarea cvadriciclurilor ușoare (autovehiculele moped) în Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă procedurile care reglementează introducerea pe piață și utilizarea 
cvadriciclurilor ușoare (autovehiculele moped) în Ungaria. Potrivit petiționarului, aceste 
vehicule întrunesc cerințele stabilite în Directiva 2002/24/CE pentru „motoretele ușoare cu 
patru roți” L6e și ar trebui să fie introduse ca atare pe piața din Ungaria. În schimb, 
petiționarul explică că organul legislativ din Ungaria descrie L6 drept vehicul ușor cu patru 
roți. Petiționarul susține că această catalogare eronată are ca efect introducerea ca mașini pe 
piața din Ungaria a vehiculelor cu patru roți și obligația ca conducătorii acestora să dețină 
permise de conducere clasa B, în loc de permise de conducere clasa M, așa cum este prevăzut 
pentru alte motorete. Petiționarul consideră că, în ceea ce privește procedura de înmatriculare,
autovehiculele cu patru roți își pierd drepturile dobândite în țările de origine atunci când sunt 
importate în Ungaria. Petiționarul solicită Parlamentului European să examineze acest aspect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiționarul, cetățean maghiar, contestă procedurile care reglementează introducerea pe piață 
și utilizarea cvadriciclurilor ușoare (autovehiculele moped) în Ungaria. Potrivit petiționarului, 
aceste vehicule întrunesc cerințele stabilite în Directiva 2002/24/CE pentru „motoretele 
ușoare cu patru roți” L6e și ar trebui să fie introduse ca atare pe piața din Ungaria. În schimb, 
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petiționarul explică faptul că organul legislativ din Ungaria a pus în aplicare definiția 
vehiculelor L6, astfel cum este precizată aceasta în Directiva 2002/24/CE, în două acte 
naționale: 

- Ordinul ministerial 5/1990.(IV.12.) KöHÉM și

- Ordinul ministerial comun 1/1975(II.5) KPM-BM referitor la reglementările privind traficul 
rutier (Codul rutier maghiar).

Petiționarul consideră că definiția cvadriciclurilor stabilită în Codul rutier maghiar nu 
corespunde definiției vehiculelor L6e utilizată în Directiva 2002/24/CE. Acesta afirmă că 
autoritatea națională de transport aplică o definiție incorectă din Codul rutier maghiar în 
momentul introducerii cvadriciclurilor pe piața din Ungaria. Petiționarul susține că această 
clasificare eronată face ca autovehiculele L6e să fie considerate mașini de categoria M1 în 
scopul introducerii pe piața din Ungaria și impune obligația ca conducătorii acestora să dețină 
permise de conducere clasa B, în loc de permise de conducere clasa M, așa cum este prevăzut 
pentru alte motorete. Petiționarul consideră că, în ceea ce privește procedura de înmatriculare, 
autovehiculele cu patru roți își pierd drepturile dobândite în țările de origine atunci când sunt 
importate în Ungaria.

Observațiile Comisiei

Directiva 2002/24/CE, care este în vigoare în Ungaria din momentul aderării acestea la UE în 
mai 2004, se aplică în scopul omologării de tip și al primei înmatriculări a autovehiculelor cu 
două sau trei roți (precum și a cvadriciclurilor, astfel cum sunt acestea definite în directivă).1
Directiva stabilește definiții armonizate pentru aceste tipuri de autovehicule care intră sub 
incidența domeniului său de aplicare.

Articolul 1 alineatul (3) litera (a) prevede că Directiva 2002/24/CE se aplică cvadriciclurilor, 
adică autovehiculelor cu motor cu patru roți, având următoarele caracteristici:

(a) cvadricicluri ușoare a căror masă fără încărcătură nu depășește 350 kg (categoria L6e), 
neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice, a căror viteză maximă 
constructivă nu depășește 45 km/h și

(i) a căror cilindree a motorului nu depășește 50 cm3, în cazul motoarelor cu aprindere 
prin scânteie sau

(ii) a căror putere netă maximă nu depășește 4 kW, în cazul altor tipuri de motor cu ardere 
internă sau

(iii) a căror putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, în cazul unui motor 
electric.

Aceste vehicule trebuie să corespundă pe deplin cerințelor tehnice aplicabile motoretelor 
cu trei roți din categoria L2e, exceptând dispozițiile contrare ale directivelor speciale.

(b) cvadricicluri, altele decât cele menționate la litera (a), a căror masă fără încărcătură nu 
                                               
1 Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea 
autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului (JO L 124, 9.5.2002, 
p1).
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depășește 400 kg (categoria L7e) (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de 
mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice și a căror putere netă 
maximă a motorului nu depășește 15 kW. Aceste vehicule sunt considerate tricicluri cu 
motor și trebuie să corespundă cerințelor tehnice aplicabile triciclurilor cu motor din 
categoria L5e, exceptând dispozițiile contrare ale directivelor speciale.

Potrivit petiționarului, cvadriciclurile sunt definite în următoarele două acte legislative 
maghiare:

* Apendicele B, partea 1, articolul 1 alineatul (3) din Ordinul ministerial 5/1990.(IV.12.) 
KöHÉM:

„(3) Prezentul apendice se aplică triciclurilor cu patru roți - adică autovehiculelor cu patru roți 
având următoarele caracteristici:
3a) tricicluri ușoare a căror masă fără încărcătură nu depășește 350 kg (categoria L6e) – în 
cazul autovehiculelor electrice, neincluzând masa bateriilor – și a căror viteză maximă 
constructivă nu depășește 45 km/h și
3a1) a căror cilindree a motorului nu depășește 50 cm3, în cazul motoarelor cu aprindere prin 
scânteie,
sau
3a2) a căror putere netă maximă nu depășește 4 kW, în cazul altor tipuri de motor cu ardere 
internă
sau
3a3) a căror putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, în cazul unui motor 
electric.

Aceste autovehicule trebuie să întrunească cerințele aplicabile categoriei mopedurilor cu trei 
roți L2e, sub rezerva unor dispoziții contrare prevăzute în oricare din anexele la Ordinul 
ministerial, apendicele B”.

* Apendicele 1, capitolul II din Ordinul ministerial comun 1/1975(II.5) KPM-BM cu privire la 
reglementările privind traficul rutier (Codul rutier maghiar):

„r) Moped: autovehicul cu două, trei sau patru roți, care este acționat de un motor cu 
combustie internă având o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm3 sau de un alt motor a 
cărui putere netă maximă nu depășește 4 kW, a cărui viteză maximă constructivă nu depășește 
45 km/h și a cărui masă proprie nu depășește 350 kg.”

Principala diferență între cele două definiții este că, în timp ce Ordinul ministerial 
5/1990.(IV.12.) KöHÉM stabilește o limită maximă a cilindreei motorului de 50 cm3 pentru 
motoarele cu aprindere prin scânteie în conformitate cu Directiva 2002/24/CE, Ordinul 
ministerial comun 1/1975(II.5) KPM-BM cu privire la reglementările privind traficul rutier 
(Codul rutier maghiar) include aceeași limită maximă pentru toate motoarele cu combustie 
internă.

Acest lucru înseamnă că, în timp ce Directiva 2002/24/CE nu include o limită maximă a 
cilindreei motorului pentru autovehiculele L6e echipate cu motor diesel (care fac obiectul 
plângerii petiționarului), legislația maghiară include o astfel de limită superioară prin 
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intermediul definiției stipulate în Codul rutier maghiar.

Comisia înțelege că Autoritatea națională de transport din Ungaria consideră cvadriciclurile 
echipate cu motoare diesel ca fiind autoturisme de categoria M1 datorită faptului că acestea nu 
se încadrează în limita maximă a capacității cilindrice de 50 cm3, prevăzută în Codul rutier 
maghiar.

În ceea ce privește permisele de conducere pentru aceste categorii de autovehicule, definiția 
categoriilor de autovehicule este menționată la articolul 4 din Directiva 2006/126/CE. În 
această privință, Directiva 2006/126/CE face trimitere la Directiva 2002/24/CE. În special, 
categoria „AM” a permiselor de conducere include cvadriciclurile, astfel cum sunt definite la 
articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2002/24/CE, iar categoria „B1” cuprinde 
cvadriciclurile, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din aceeași 
directivă.

Pentru autovehiculele L6e a căror masă fără încărcătură nu depășește 350 kg, permisul de 
conducere este de categoria AM.

Concluzie

Întrucât informațiile furnizate de petiționar ridică posibilitatea neconformității legislației 
maghiare de definire a cvadriciclurilor [Ordinul ministerial comun 1/1975(II.5) KPM-BM] cu 
privire la reglementările privind traficul rutier (Codul rutier maghiar) cu definițiile cuprinse în 
Directiva 2002/24/CE, Comisia va face demersuri pe lângă autoritățile maghiare în vederea 
investigării cazului. Comisia pentru petiții va fi informată cu privire la concluziile Comisiei 
de îndată ce aceste investigații vor fi finalizate.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Într-o scrisoare din 1 noiembrie 2009 adresată președintelui Parlamentului European, 
petiționarul admite că, în prezent, autoritățile maghiare efectuează o clasificare corectă a 
cvadriciclurilor ușoare în vederea introducerii lor pe piață. Pe de altă parte, el își exprimă 
preocuparea față de presupusa discriminare pe care o reprezintă cerința de deținere a unui 
permis din categoria „B” pentru a putea conduce un cvadriciclu ușor.

Așa cum a precizat în comunicarea sa adresată petiționarului, Comisia a considerat că această 
chestiune ar trebui să fie investigată de autoritățile maghiare, drept care cazul a fost prezentat 
schemei „EU Pilot”, în vederea obținerii unei soluții rapide și eficiente (nr. de referință 
618/09/ENTR). Printr-o scrisoare din 19 octombrie 2009, guvernului maghiar i s-au solicitat 
informații cu privire la legislația relevantă pentru introducerea pe piață a cvadriciclurilor 
ușoare și clasificarea aferentă efectuată de autoritățile competente.

Guvernul maghiar a răspuns printr-o scrisoare din 28 decembrie 2009. În răspuns, el afirmă că 
Ordinul ministerial 5/1990 (IV.12), care transpune Directiva 2002/24/CE, reglementează 
aprobarea de tip și introducerea pe piață a cvadriciclurilor ușoare. În această privință, 
guvernul maghiar declară că definiția cvadriciclurilor ușoare este conformă cu Directiva 
2002/24/CE, iar Autoritatea națională pentru transporturi clasifică vehiculele în conformitate 
cu această definiție în scopul aprobării de tip și al introducerii lor pe piață. Pe de altă parte, 
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Codul rutier nu clasifică aceste vehiculele în aceste scopuri. În schimb, acest cod stabilește 
condițiile de utilizare a vehiculelor pe drumuri și categoria permisului de conducere necesară. 
Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere, care trebuie transpusă până la 
19 ianuarie 2011, face obligatorie introducerea categoriei de permise „AM” sau „B1” pentru 
cvadriciclurile din categoria L6e (ușoare) și, respectiv, L7e (altele). Guvernul maghiar 
stabilește faptul că amendamentele legislative necesare pentru transpunerea Directivei
2006/126/CE sunt așteptate să fie finalizate în 2010. 

Investigațiile determină Comisia să tragă concluzia că legislația maghiară transpune corect 
Directiva 2002/24/CE. Mai mult decât atât, nimic nu sugerează faptul că autoritățile maghiare 
fac o clasificare incorectă a cvadriciclurilor ușoare în scopul aprobării de tip și al punerii lor 
pe piață. Dispozițiile de reglementare a cerințelor referitoare la permisele de conducere pentru 
cvadriciclurile ușoare din Codul rutier nu se încadrează în domeniul de aplicare a Directivei
2002/24/CE și, în consecință, nu se poate vorbi despre o încălcare a dispozițiilor din această 
directivă.


