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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1126/2012, adresată de Helmut Hillebrand, de cetățenie germană, 
privind recunoașterea în Belgia a plăcuțelor de înmatriculare provizorii germane

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că poliția din Belgia conduc o campanie împotriva autovehiculelor cu 
numere de înmatriculare provizorii din Germania. Astfel de plăcuțe de înmatriculare se 
folosesc la importul de autovehicule din străinătate. Petiționarul susține că autovehiculele 
prevăzute cu astfel de plăcuțe de înmatriculare provizorii din Germania pot participa fără 
probleme la trafic în alte state membre ale UE, precum Regatul Unit, Franța și Țările de Jos și 
dorește să știe de ce aceste plăcuțe de înmatriculare provizorii nu sunt recunoscute în Belgia. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Comisia a recunoscut că situația menționată dă naștere la dificultăți în domeniul liberei 
circulații a vehiculelor și a făcut o propunere pentru recunoașterea reciprocă a înmatriculărilor 
profesionale în cadrul propunerii sale de regulament de simplificare a transferului de 
autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice. Propunerea a fost 
adoptată de Comisie la 4 aprilie 2012 (2012/0082 (COD) și în momentul de față este discutată 
în cadrul Consiliului și al Parlamentului European.

Articolul 8 al propunerii  urmărește facilitarea comerțului cu vehiculele la mâna a doua 
realizat de societăți în interiorul UE prin norme armonizate privind „înmatricularea 
profesională" a autovehiculelor. Obiectivul articolului 8 este de a elimina obstacolele din 
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calea comerțului intra-UE cu autovehicule la mâna a doua printr-un sistem comun unde 
„înmatricularea profesională”, care poate fi făcută de distribuitorii dintr-un stat membru sau 
de cei care oferă servicii de reparare, întreținere sau testare pentru vehicule și sunt stabiliți 
într-un stat membru, este recunoscută de celelalte state membre. Articolul 8 autorizează 
Comisia să adopte acte de punere în aplicare prin care să stabilească formatul și modelul 
certificatului de înmatriculare profesională a unui vehicul.


