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Subiect: Petiția nr. 1329/2019, adresată de L.S.-F., de cetățenie germană, privind 
stabilirea unei limite de viteză pe autostrăzi în UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul invită Parlamentul European să stabilească o limită de viteză de 130 km/h pe 
autostrăzi în toate statele membre. El susține că o astfel de măsură ar permite reducerea 
emisiilor de CO2 și a accidentelor rutiere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 noiembrie 2020

Observațiile Comisiei

Comisia recunoaște că viteza excesivă este atât una dintre principalele cauze ale accidentelor 
rutiere, cât și un factor semnificativ pentru creșterea gravității acestora – într-adevăr, se 
estimează că viteza se află la originea a 30 % dintre accidentele rutiere mortale din UE1. În 
anumite circumstanțe (de exemplu, vizibilitatea redusă), viteza la care se poate conduce în 
condiții de siguranță poate fi, de fapt, mai mică decât limita explicită aplicabilă pe un anumit 
segment de drum. Comisia recunoaște, de asemenea, că o viteză mai mare contribuie la 
creșterea consumului de energie și, astfel, a cantității de emisii de dioxid de carbon (CO2) 
generate de transportul rutier, precum și la deteriorarea calității aerului.

1https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/ersosynthesis2018-
speedspeedmanagement.pdf
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Legislația adoptată de UE privind normele rutiere se limitează la două aspecte specifice: 
centurile de siguranță și adâncimea canelurilor pneurilor2. Normele rutiere intră, în general, în 
domeniul de competență al statelor membre stabilit în conformitate cu convențiile 
internaționale, în special Convenția de la Viena din 1968 privind traficul rutier și Convenția de 
la Geneva din 1949 privind traficul rutier. Limitele de viteză aplicabile la nivelul unei rețele 
rutiere sunt influențate de numeroși factori locali, inclusiv de condițiile geografice și climatice, 
de nivelul urbanizării, de caracteristicile de proiectare a drumurilor, de starea drumurilor și de 
comportamentul șoferilor în trafic. Adesea, autoritățile naționale deleagă autorităților regionale 
sau locale competența de a stabili limite de viteză specifice într-un cadru definit la nivel 
național. 

În prezent, toate statele membre au stabilit o limită maximă de viteză pe autostrăzi, singura 
excepție fiind Germania, unde unele tronsoane de autostradă nu au nicio limită de viteză pentru 
autoturisme, camionete și motociclete, cu toate că și în Germania se recomandă o viteză maximă 
de 130 km/h chiar și pe aceste tronsoane.

Limitele maxime de viteză stabilite de statele membre pot fi consultate pe site-ul internet 
„Going Abroad”3 al Comisiei, care oferă informații și cu privire la alte norme rutiere.

În ceea ce privește categoriile de vehicule, legislația UE de omologare de tip prevede ca toate 
vehiculele grele de marfă, autobuzele și autocarele să fie echipate cu limitatoare de viteză. 
Aceste dispozitive sunt reglate la o viteză maximă de 100 km/h pentru autobuze și autocare și 
de 90 km/h pentru vehiculele grele de marfă.

Noua legislație a UE privind omologarea de tip, recent adoptată4, va impune ca, începând cu 
2024, toate autoturismele, precum și vehiculele de marfă, autobuzele și autocarele să fie 
echipate cu sisteme inteligente de asistență pentru controlul vitezei, pentru a avertiza 
conducătorii auto cu privire la depășirea limitei de viteză.

Concluzie

În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, este de competența 
autorităților statelor membre să stabilească limite de viteză, inclusiv o limită maximă de viteză 
pe autostrăzi.

Cu toate acestea, Comisia și statele membre fac periodic schimb de experiență cu privire la 
toate aspectele politicii de siguranță rutieră, inclusiv la normele care reglementează viteza, în 
cadrul unui grup european la nivel înalt privind siguranța rutieră și, în prezent, se desfășoară un 
proces de reflecție pentru a stabili dacă cele mai bune practici privind reglementarea și 
gestionarea vitezei ar putea fi împărtășite și promovate prin orientări la nivelul UE, de exemplu.

2 Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind 
utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, JO L 373, 
31.12.1991, pp. 26-28.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_ro.htm
4 Regulamentul (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind 
cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, 
componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța 
generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, JO L 325, 
16.12.2019, pp. 1-40.
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