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Subiect: Proiect de concluzii ale Consiliului privind evaluarea impactului eventualei 

introduceri a marcării eficiente a pieselor ca măsură obligatorie pentru toate 
vehiculele nou fabricate şi importate/înregistrate în Uniunea Europeană.

1. Identificarea imediată a unui vehicul şi/sau a pieselor acestuia este esenţială în lupta împotriva 

criminalităţii referitoare la vehicule.  Introducerea marcării eficiente a pieselor ca măsură 

obligatorie ar furniza, aşadar, un instrument important în combaterea acestui tip de 

criminalitate. Cu toate acestea, se recunoaşte că introducerea unei astfel de legislaţii necesită o 

pregătire şi un studiu minuţios al tuturor diferitelor aspecte ale acestei măsuri. Prin urmare, s-

a prezentat proiectul de concluzii ale Consiliului care invită Comisia să efectueze o evaluare a 

impactului cu privire la această chestiune.

2. Grupul de lucru pentru cooperare poliţienească a examinat această propunere în detaliu în 

cadrul reuniunii sale din 28 martie 2008 şi a convenit asupra unor modificări minore. 

Comitetul articolului 36 a aprobat propunerea în cadrul reuniunii sale din 2-3 aprilie 2008.

3. Prin urmare, COREPER este invitat să prezinte spre aprobare Consiliului proiectul de 

concluzii ale Consiliului privind evaluarea impactului eventualei introduceri a marcării 

eficiente a pieselor ca măsură obligatorie pentru toate vehiculele nou fabricate şi 

importate/înregistrate în Uniunea Europeană, astfel cum este prevăzut în anexă.
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Context:

Furtul organizat de vehicule îi costă scump pe europeni, atât în ceea ce priveşte costurile economice 

directe, cât şi în ceea ce priveşte costul daunelor proprietăţii, al infracţiunilor conexe şi, chiar mai 

rău, al vătămării corporale şi al pagubelor de ordin emoţional suportate.  Criminalitatea organizată 

este responsabilă de 30 până la 40% din totalitatea vehiculelor furate în UE. Acest tip de furt de 

vehicule este profesionist, utilizând mijloace sofisticate şi violente. Mai mult, infractorii 

profesionişti contracarează eficienţa controalelor prin schimbarea identităţii vehiculului sau prin 

demontarea vehiculelor şi vânzarea pieselor neidentificabile. 

Marcarea eficientă a pieselor (MEP) este o măsură care face impracticabilă falsificarea identităţii 

vehiculului şi care identifică piesele unui vehicul.  Pe scurt, această măsură va acţiona ca un factor de 

descurajare a furturilor, va permite identificarea imediată a vehiculului şi/sau a pieselor acestuia şi va 

furniza dovezi pentru urmărirea penală indiferent de ţara din care este furat vehiculul sau de ţara în care 

acesta este recuperat.

Avantajele punerii în aplicare a directivei MEP

Deoarece producătorii de vehicule sunt reticenţi cu privire la introducerea MEP din proprie 

iniţiativă, adoptarea unei directive la nivel de UE privind MEP obligatorie, ca o urmare logică şi 

proporţională a Deciziei 2004/919/CE a Consiliului, ar avea următoarele avantaje:

- Metode de identificare precise şi simple ale unui vehicul sau ale pieselor acestuia care 

accelerează procesul de recuperare şi care reduc pentru Comunitate timpul şi costurile asociate 

cu tehnicile existente necesare pentru a dovedi identitatea unui vehicul.

- Reducerea comerţului cu vehicule ilegale prin faptul că schimbarea identităţii întregului vehicul 

şi construirea unui vehicul din piese furate sau ilegale devin prea dificile. 

- Posibilitatea identificării complete a unui vehicul pornind de la o singură piesă componentă şi 

furnizarea de dovezi care să ajute urmărirea penală şi anchetatorii.

- Utilizată făţiş, MEP funcţionează ca măsură de prevenire a furturilor, ceea ce este avantajos din

punct de vedere economic pentru toate părţile, consumator, asigurator şi producător.  Aceasta 

înseamnă că MEP reduce în mod indirect riscul consumatorilor de a deveni victime, astfel 

reducând alte costuri. 
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ANEXĂ

Propunere de

CONCLUZII ALE CONSILIULUI

privind evaluarea impactului eventualei 

introduceri a marcării eficiente a pieselor ca măsură obligatorie

pentru toate vehiculele nou fabricate şi importate / înregistrate în Uniunea Europeană,

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

1. Reafirmând importanţa prevenirii şi combaterii criminalităţii, organizate sau de orice alt tip, 

pentru a oferi cetăţenilor un nivel ridicat de siguranţă într-un spaţiu de libertate, securitate şi 

justiţie,

2. Considerând că în Uniunea Europeană costurile economice directe şi costul daunelor 

proprietăţii, al infracţiunilor conexe şi al vătămării personale datorate criminalităţii şi furtului 

transfrontalier de vehicule sunt intolerabile şi, prin urmare, ar trebui intensificată lupta 

împotriva furtului de vehicule transfrontalier organizat,

3. Reamintind Decizia 2004/919/CE a Consiliului privind combaterea criminalităţii referitoare la 

vehicule şi având implicaţii transfrontaliere,

4. Convins că utilizarea marcării eficiente a pieselor va fi eficientă cu privire la reducerea 

furtului organizat,

5. Subliniind ipoteza că avantajele economice şi sociale, precum şi avantajele privind aplicarea 

legii ale unor astfel de soluţii ar avea un efect pozitiv asupra costurilor financiare, 
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Invită Comisia să prezinte o evaluare a impactului în scopul investigării posibilităţii unei propuneri 

de directivă a Consiliului de introducere a marcării eficiente a pieselor ca măsură obligatorie pentru 

toate vehiculele nou fabricate şi importate/înregistrate în Uniunea Europeană, echilibrând prin 

aceasta cerinţele aplicării legii cu aspectele tehnice, financiare şi economice, precum şi aspectele 

privind comerţul internaţional, inclusiv o estimare a termenului-limită posibil în cazul unei astfel de 

măsuri. 


