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Ref.: Petiția nr. 1011/2011, adresată de Jens Wiedenmann, de cetățenie germană, 
însoțită de 41 de semnături, privind introducerea obligatorie a sistemelor 
ABS pentru autovehiculele din UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se opune intenției UE de introducere obligatorie a sistemelor ABS (sistem frânare 
antiblocare) pentru autovehiculele din UE. El susține că prin această măsură Uniunea 
Europeană își depășește competențele și că măsura este disproporțională. și solicită retragerea 
măsurii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

În 2008, în UE au murit în accidente rutiere 5 520 de conducători de vehicule cu două roți. În 
plus, se estimează că numărul accidentelor grave este de 5,5 până la de 13 ori mai mare decât 
numărul deceselor. Numărul conducătorilor implicați în accidente rutiere ușoare s-ar situa 
aproximativ între 66 000 – 155 000 pe an în Uniunea Europeană. Una dintre măsurile de 
siguranță cele mai rentabile din legislația privind omologarea de tip, pe care Comisia a 
identificat-o și a analizat-o într-o evaluare cuprinzătoare a impactului1 este montarea 
obligatorie pe motociclete a unor sisteme avansate de frânare.

Există o singură tehnologie avansată de frânare care poate acționa în cazul blocării roților în 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT
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timpul frânării în caz de panică și aceasta este tehnologia bazată pe un sistem de frânare 
antiblocare. Sistemul de frânare antiblocare împiedică conducătorii să se prăbușească în 
timpul unei opriri în caz de panică oferind conducătorului o șansă reală de a preveni un 
accident. De asemenea, ajută la reducerea distanței de frânare chiar și la schimbarea 
condițiilor de drum și sporește încrederea conducătorului, utilizând la maximum sistemul de 
frânare.

Argumentele pro și contra montării obligatorii a sistemului avansat de frânare au fost 
analizate în cadrul evaluării impactului, care s-a bazat pe literatura de specialitate și pe cele 
mai recente date despre accidente și rezultatele analizelor ulterioare accidentelor. În cadrul 
analizei au fost luate în considerare aspectele de mediu, economice și sociale, precum și 
eficiența, eficacitatea și coerența cu alte legislații conexe. Beneficiul mediu, nu doar pentru 
consumatori, ci și pentru societate, a fost estimat ca fiind de trei ori mai mare decât costurile 
și se așteaptă ca într-o perioadă de zece ani de la introducerea acestei măsuri să fie salvate 
aproximativ 6 000 de vieți, pe lângă beneficiile de reducere a impactului vătămător al 
accidentelor rutiere. Ca în cazul punerii în aplicare a oricărei tehnologii, există avantaje și 
dezavantaje privind utilizarea acesteia. În cazul sistemului de frânare antiblocare avantajele 
depășesc cu mult dezavantajele. Prin urmare, Comisia este convinsă de faptul că măsura 
propusă este cu siguranță în interesul consumatorilor și în beneficiul tuturor cetățenilor UE.

Referitor la alegerea instrumentului juridic, utilizarea unui regulament în schimbul reformării 
actualei directive-cadru aflate în vigoare1 este în conformitate cu cele mai bune principii de 
reglementare și cu recomandările raportului CARS 21, care stabilește strategia pentru un 
cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele din Uniune pentru secolul XXI. Prin 
urmare, se consideră oportun să se abroge toate celelalte directive, fără a reduce nivelul 
protecției. Cerințele stabilite în respectivele directive trebuie preluate în propunerea de 
regulament sau în actele delegate aferente și, după caz, înlocuite cu trimiteri la regulamentele 
corespondente ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(UNECE). Comisia s-a angajat să realizeze această simplificare și, prin urmare, a propus un 
regulament pentru a înlocui directiva-cadru.

Concluzie

După șapte ani de consultări cu părțile interesate și după o reflecție atentă întreprinsă de 
serviciile Comisiei în timpul acestei lungi perioade de timp în care a analizat sugestiile
părților interesate, Comisia a concluzionat că principiile proporționalității și subsidiarității au 
fost îndeplinite înainte de adoptarea propunerii în octombrie 2010. De atunci, propunerea 
depinde de Consiliu și de Parlamentul European care, în conformitate cu articolul 294 TFUE,
o examinează în detaliu și vor lua decizia finală.

                                               
1 JO L 124, 9.5.2002, p. 1.


