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Ref.: Petiţia nr. 0154/2010, adresată de Ralph Lehman, de cetăţenie germană, 
privind armonizarea inspecţiei tehnice a autovehiculelor şi a numeroaselor 
tipuri de racorduri ale buteliilor de gaz din Europa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care călătoreşte adesea prin Europa cu rulota, indică faptul că atunci când trebuie 
să facă inspecţia tehnică periodică a autovehiculului său (ITP), trebuie să se întoarcă în 
Germania. Petiţionarul solicită armonizarea inspecţiilor tehnice în Europa, ceea ce i-ar 
permite să efectueze inspecţia tehnică a autovehiculului său oriunde în Europa, iar certificatul 
de inspecţie tehnică ar putea să-i fie recunoscut în întreaga Europă.  O altă problemă practică 
cu care s-a confruntat petiţionarul o constituie diferitele tipuri de racorduri ale buteliilor de 
gaz pe care le foloseşte în călătoriile sale prin Europa.  Prin urmare, acesta doreşte 
armonizarea dispoziţiilor şi în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

În ceea ce priveşte inspecţia autovehiculelor, Directiva 2009/40/CE 1 privind inspecţia tehnică 
auto pentru autovehicule prevede un cadru pentru sistemul de inspecţie a autovehiculelor în 
Europa. Această directivă stabileşte o frecvenţă minimă a inspecţiilor şi o listă de elemente 
care trebuie testate, dar permite statelor membre să 
                                               
1 Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind 
inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora, JO L141, 6.6.2009, p.12
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 reducă intervalul dintre două inspecţii tehnice auto obligatorii;
 decidă cu privire la obligativitatea inspecţiei tehnice auto pentru echipamentele 

opţionale; 
 sporească numărul de elemente care trebuie controlate; 
 extindă obligaţia inspecţiei tehnice auto periodice la alte categorii de vehicule; 
 dispună inspecţii speciale suplimentare; 
 impună, pentru vehicule înmatriculate pe teritoriul lor, standarde minime pentru 

eficienţa sistemelor de frânare mai severe decât cele menţionate şi să includă o 
inspecţie tehnică a vehiculelor cu încărcături mai mari, cu condiţia ca aceste cerinţe să 
nu le depăşească pe cele asociate vehiculului în momentul omologării iniţiale. 

Ca rezultat al acestor posibilităţi de a face derogări la nivel naţional, sistemul de recunoaştere 
reciprocă a certificatelor de inspecţie auto este în prezent în continuare limitat, cu excepţia 
cazurilor de re-înregistrare. Comisia a iniţiat în prezent procesul de revizuire a acestei 
directive cu scopul de a armoniza în continuare efectuarea inspecţiilor tehnice auto în Europa 
şi de a face ca sistemul de recunoaştere reciprocă a inspecţiilor tehnice auto să funcţioneze în 
practică. 

Legislaţia Uniunii Europene armonizează normele privind echipamentele sub presiune 
transportabile prin intermediul Directivei 1999/36/CE 1 (această directivă este în curs de 
revizuire în prezent). Această Directivă stabileşte normele privind fabricaţia şi inspecţia 
cilindrilor şi, în anumite cazuri, pentru valvele lor. Legislaţia Uniunii Europene nu acoperă 
accesoriile cilindrilor, inclusiv dispozitivele de securitate. Normele pentru fabricarea şi 
utilizarea accesoriilor cilindrilor sunt prevăzute de legislaţia naţională şi, în anumite cazuri, de 
standardele EN. Comisia nu are în prezent nicio intenţie de a propune o legislaţie armonizată 
în acest domeniu. 

Concluzie

În ceea ce priveşte recunoaşterea reciprocă a inspecţiilor tehnice auto în Europa, Comisia este 
conştientă de deficienţele raportate şi a început, aşadar, să lucreze la un cadru juridic revizuit 
pentru a dezvolta un sistem de recunoaştere reciprocă a inspecţiilor tehnice auto.

În ceea ce priveşte buteliile de gaz, Comisia nu intenţionează să propună o legislaţie 
suplimentară în acest domeniu, întrucât legislaţia europeană privind echipamentele sub 
presiune transportabile este în vigoare şi diferitele accesorii sunt deja armonizate în temeiul 
standardelor EN sau ISO.

                                               
1Directiva Consiliului 1999/36/CE din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune 
transportabile, JO L 138, 1.6.1999


