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Ref.: Petiția nr. 0607/2012, adresată de către W.S., de cetățenie italiană, privind 
siguranța rutieră

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca standardele de calitate și siguranță pentru autovehicule să fie 
armonizate la nivel european. Petiționarul sugerează, în special, câteva măsuri pentru a spori 
siguranța rutieră și care ar trebui să fie obligatorii pentru toate mașinile, cum ar fi trusele de 
prim ajutor, dispozitivele mâini libere care să prevină folosirea telefoanelor mobile etc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Chestiunea standardelor de calitate și siguranță egale în toate statele membre pentru 
autovehiculele noi este tratată de Directiva 2007/46/CE1. Conform articolului 1 al acestei 
directive, obiectivul său este stabilirea unui cadru armonizat care să conțină normele 
administrative și cerințele tehnice generale pentru omologarea tuturor autovehiculelor noi din 
Uniunea Europeană.

În ceea ce privește stabilirea statului membru UE de unde provine autovehiculul, acest aspect 
                                               
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 
(JO L 263, 9.10.2007, p. 1).
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nu mai prezintă relevanță întrucât Directiva 2007/46/CE a înlocuit sistemele naționale de 
omologare a vehiculelor din statele membre cu o procedură UE de omologare bazată pe 
principiul armonizării totale, în toate aspectele privind instituirea și funcționarea pieței interne 
a Uniunii Europene. Ca atare, nu mai există state membre care să emită certificate în scopul 
menționat.

Înlocuirea lămpilor din farurile autovehiculelor este inclusă în Directiva 76/756/CEE1. În 
Anexa II punctul 1 din această directivă, cerințele tehnice pentru instalarea corpurilor de 
iluminat în autovehicule sunt cele stabilite la punctele 2, 5 și 6 ale Regulamentului nr. 48 al 
CEE/ONU2 și anexele 3-9 din acesta. Punctul 5.23 din Regulamentul nr. 48 al CEE/ONU 
prevede că “Lămpile se montează în așa fel încât sursa de lumină să poată fi corect înlocuită, 
fără a fi necesară asistență specială sau utilizarea unor alte unelte speciale în afară de cele 
furnizate împreună cu vehiculul de către fabricant. Fabricantul vehiculului va furniza 
împreună cu acesta o descriere a detaliată a procedurii de înlocuire.” .Este indicat clar că ar 
trebui să existe suficient spațiu de manevră pentru ca un adult să poată face înlocuirea. În caz 
contrar, o unealtă specială trebuie furnizată de către fabricant.

În plus față de întrebarea dacă montarea în rezervoarele de combustibil ale vehiculelor a unor 
dispozitive de contorizare a litrilor de carburant pentru a evita fraudele de la pompele de 
combustibil în timpul realimentării este într-adevăr necesară sau utilă, instalarea unor astfel de 
dispozitive ar impune o povară suplimentară și disproporționată asupra producătorilor de 
autovehicule, care nu sunt responsabili pentru acest tip de fraude.

Echipamentul de siguranță care trebuie purtat la bordul autovehiculelor nu este reglementat de 
legislația UE. Unele state membre au adoptat legislații naționale specifice stabilind obligațiile 
de a purta la bordul autovehiculului o trusă de prim-ajutor, astfel cum solicită și petiționarul. 
În această privință, Comisia publică pe site-ul web propriu, un ghid conținând informații cu 
privire la echipamentul de siguranță cerut de către statele membre3. Până în prezent, Comisia 
nu a considerat necesară armonizarea utilizării primului-ajutor pe teritoriul UE.

Conform opiniilor majorității experților și cercetărilor efectuate, desfășurarea unei activități 
suplimentare în timpul șofatului poate conduce la diminuarea semnificativă a concentrării și a 
atenției, comportând riscuri inutile pentru șofer și alți participanți la trafic. Acesta este în 
special cazul conversațiilor telefonice, inclusiv asistate de echipament cu control vocal pentru 
telefoanele mobile. Astfel de echipamente sunt ușor de găsit pe piață la prețuri rezonabile și, 
deocamdată, responsabilitatea finală a montării și utilizării acestora revine șoferului.

În ceea ce privește examenele de conducere, Directiva 2006/126/CE privind permisele de 
conducere deja stipulează cerințele minime pentru conținutul probei teoretice și al probelor 
practică și psihologică. Statele membre au libertatea de a decide asupra formei pe care să o ia 
proba teoretică (orală sau în scris). Directiva permite ca o parte a probei practice să fie 
desfășurate în cadrul unor poligoane speciale de testare, dar este important ca testarea 
                                               
1 Directiva 76/756/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor 

statelor membre referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare 
luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (JO L 262, 27.9.1976, p. 1).

2 JO L 323, 6.12.2011, p. 46
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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candidaților să aibă loc și într-un mediu de trafic rutier real. Cu toate acestea, pregătirea 
pentru obținerea permisului de conducere nu este încă reglementată la nivelul UE.  

Concluzie

Majoritatea chestiunilor adresate de către petiționar, precum standardele de siguranță egale 
sau farurile autovehiculelor, sunt deja prevăzute în legislația UE în sensul menționat în petiție. 

Privind aspecte precum dispozitivele de contorizare a litrilor de carburant montate în 
rezervoarele de combustibil și echipamentele cu control vocal pentru telefoanele mobile în 
interiorul vehiculelor, Comisia nu preconizează luarea vreunei măsuri în prezent întrucât, în 
primul caz, s-ar impune o povară excesivă asupra producătorilor fără probe conform cărora 
fraudele de la pompele de alimentare ar fi răspândite pe scară largă în UE și, în cel de-al 
doilea, nu s-ar reduce semnificativ riscurile ce rezultă din tentativele de a desfășura activități 
suplimentare în timpul conducerii autovehiculelor.

În ceea ce privește trusele de prim-ajutor, Comisia consideră că, respectând principiul 
subsidiarității, statele membre ar trebui să dețină responsabilitatea de a decide dacă purtarea 
lor la bord trebuie să fie obligatorie.

În ceea ce privește pregătirea pentru obținerea permisului de conducere, Comisia va lua în 
considerare o posibilă armonizare a pregătirii pentru obținerea permisului într-o revizuire 
ulterioară a directivei.

În orice caz, Comisia își va continua eforturile de a spori siguranța rutieră și protecția 
consumatorilor în cooperare cu toate părțile interesante relevante, inclusiv prin inovarea 
tehnologiei autovehiculelor și ținând cont de evoluția condițiilor de trafic.


