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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

27.6.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1172/2011 adresată de W. M., de cetățenie germană, privind 
normele referitoare la greutatea maximă admisă a autoturismelor, 
camioanelor și rulotelor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită o schimbare a metodei de diferențiere între autoturisme și camioane, pe 
baza greutății maxime admise a acestora. Petiționarul propune ca vehiculele de până la o 
greutate maximă de 7,5 tone să fie considerate autoturisme sau să se introducă termenul de 
„vehicule utilitare”, pentru a permite o diferențiere între autoturisme și camioane. Potrivit 
petiționarului, multe centre ale orașelor sunt în prezent închise pentru vehiculele cu o greutate 
de peste 3,8 tone, indiferent de dimensiunea acestora. Multe rulote se încadrează în această 
categorie. Ca rezultat, proprietarii de rulote nu își pot utiliza vehiculele în scopul în care le-au 
achiziționat. Petiționarul subliniază faptul că autobuzele sunt deseori mai mari și mai grele, 
dar, cu toate acestea, nu sunt incluse în sistemul greutății maxime admise.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Legislația privind omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora (Directiva-cadru
2007/461) stabilește definițiile generale pentru clasificarea vehiculelor în domeniul 

                                               
1 Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui 
cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și 
unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru).
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construcțiilor de vehicule din Uniune. Caracteristica esențială este capacitatea vehiculelor de a 
transporta în principal persoane sau bunuri, ceea ce permite distincția între vehiculele 
aparținând categoriei M (autovehicule destinate transportului de persoane) și cele din 
categoria N (autovehicule destinate transportului de bunuri). Aceste categorii sunt clasificate 
ulterior în funcție de numărul de persoane (pentru categoria M) și de masa maximă tehnic 
admisibilă (pentru categoria N).

Legislația privind omologarea de tip nu limitează masa maximă pentru vehiculele din 
categoria M1 (adică vehiculele în care există cel mult 8 locuri plus cel al șoferului). De 
asemenea, nu este limitată nici masa maximă pentru rulote (adică rulotele cu mai puțin de 8 
locuri plus cel al șoferului), însă se obișnuiește să se construiască asemenea vehicule 
folosindu-se șasiu-cabina vehiculelor din categoria N1, a cărei masă maximă este limitată la 
3 500 kg. Multe rulote sunt astfel omologate pentru o masă maximă de 3 500 kg.

Distincția solicitată de petiționar, între vehiculele comerciale și necomerciale, se reflectă până 
la un anumit punct în legislația UE referitoare la circulația și exploatarea vehiculelor, care 
tinde să se concentreze pe vehiculele comerciale folosite în activități de pe piața internă. De 
exemplu, legislația privind accesul la piața transportului rutier se aplică doar pentru 
transportul comercial și nu acoperă vehiculele cu mai puțin de 3,5 tone, nici vehiculele care 
sunt adecvate și destinate, prin natura construcției și a echipamentului, să transporte cel mult 9 
persoane, inclusiv șoferul1. Ca un alt exemplu, vehiculele particulare și rulotele nu fac 
obiectul normelor UE privind sistemele de taxare rutieră2, care se aplică vehiculelor ce 
depășesc greutatea de 3,5 tone destinate transportului rutier de bunuri sau folosite în acest 
scop.

Sistemele de transport urban fac parte integrantă din sistemul de transport european și, prin 
urmare, din politica comună în domeniul transporturilor în conformitate cu articolele 70 și 80 
din Tratatul CE. Cu toate acestea, Comisia a recunoscut deja în cadrul Planului de acțiune 
privind mobilitatea urbană3 că normele privind accesul în centrul orașelor țin de 
circumstanțele locale. Prin urmare, autoritățile locale sunt cel mai în măsură să decidă asupra 
restricțiilor adecvate, în conformitate cu principiul subsidiarității. Asemenea restricții se pot 
datora limitelor în ceea ce privește capacitatea infrastructurii orașului, restricțiilor de zgomot, 
protecției centrelor istorice etc. Orașele și autoritățile locale sunt cel mai în măsură să 
evalueze ce tip de vehicule sunt necesare pentru asigurarea accesibilității în centrul orașelor și 
a unui transport public eficient, precum autobuzele și autocarele. Totuși, în conformitate cu 
prioritățile stabilite în cadrul Planului de acțiune privind mobilitatea urbană, Comisia sprijină 
schimbul de bune practici și coordonarea între autoritățile competente în acest domeniu.

Concluzie
Comisia indică faptul că anumite chestiuni abordate în petiție intră în competența autorităților 
locale, regionale sau naționale. Prin urmare, Comisia atrage atenția petiționarului asupra 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul.
2 Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.
3 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind mobilitatea urbană (COM/2009/0490 final).
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coordonării și schimbului de bune practici susținute prin Planul de acțiune privind mobilitatea 
urbană.

Comisia nu intenționează să modifice legislația privind omologarea de tip, care este de 
asemenea, inclusă în peste 120 de regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite de la Geneva.


