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Amendamentul 16
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de abrogare 
a Directivei 2009/40/CE

privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de abrogare 
a Directivei 2009/40/CE

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 17
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de abrogare 
a Directivei 2009/40/CE

privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de abrogare 
a Directivei 2009/40/CE
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(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. fr

Amendamentul 18
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deși pe teritoriul Uniunii au fost 
adoptate standarde și cerințe tehnice 
referitoare la siguranța vehiculelor, se 
dovedește necesar să se asigure, prin 
periodicitatea inspecțiilor tehnice, că după 
introducerea pe piață autovehiculele 
continuă să îndeplinească standardele de 
siguranță pe toata durata ciclului lor de 
viață. Această periodicitate a inspecțiilor 
trebuie să se aplice categoriilor de 
vehicule definite în Directiva 2002/24/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 martie 2002 privind omologarea 
autovehiculelor cu două sau trei roți și de 
abrogare a Directivei 92/61/CEE a 
Consiliului, 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 și 
Directiva 2003/37/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 mai 2003 
privind omologarea de tip a tractoarelor 
agricole sau forestiere, a remorcilor 
acestora și a echipamentului remorcat 
interschimbabil, împreună cu sistemele, 
componentele și unitățile lor tehnice 
separate și de abrogare a 
Directivei 74/150/CEE.

(4) Deși pe teritoriul Uniunii au fost 
adoptate standarde și cerințe tehnice 
referitoare la siguranța vehiculelor, se 
dovedește necesar să se asigure, prin 
periodicitatea inspecțiilor tehnice, că după 
introducerea pe piață autovehiculele 
continuă să îndeplinească standardele de 
siguranță pe toata durata ciclului lor de 
viață. Statele membre ar putea introduce 
exigențe naționale privind inspecția 
tehnică a categoriilor de vehicule definite 
în Directiva 2002/24/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
18 martie 2002 privind omologarea 
autovehiculelor cu două sau trei roți și de 
abrogare a Directivei 92/61/CEE a 
Consiliului. Această măsură ar trebui să 
se aplice categoriilor de vehicule stabilite 
în 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 și 
Directiva 2003/37/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 mai 2003 
privind omologarea de tip a tractoarelor 
agricole sau forestiere, a remorcilor 
acestora și a echipamentului remorcat 
interschimbabil, împreună cu sistemele, 
componentele și unitățile lor tehnice 
separate și de abrogare a 
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Directivei 74/150/CEE.

Or. fr

Amendamentul 19
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Există o legătură foarte clară între 
nivelul siguranței rutiere și numărul 
deficiențelor tehnice ale vehiculelor. În 
2009, numărul deceselor în urma 
accidentelor rutiere din UE a fost de 
35 000. Presupunând că deficiențele 
tehnice contribuie la numărul deceselor 
proporțional cu ponderea pe care o dețin 
în producerea accidentelor, înseamnă că 
aceste deficiențe pot provoca moartea a 2 
000 de oameni pe an pe teritoriul Uniunii. 
Pe baza studiilor disponibile, între 900 și 
1 100 dintre aceștia ar fi supraviețuit dacă 
sistemul ITP ar fi fost îmbunătățit 
corespunzător.

(5) Se presupune că există o legătură 
foarte clară între nivelul siguranței rutiere 
și deficiențele tehnice ale vehiculelor. În 
2009, numărul deceselor în urma 
accidentelor rutiere din UE a fost de 
35 000. Îmbunătățirea corespunzătoare a 
sistemului ITP poate contribui la 
reducerea numărului de decese în urma 
accidentelor rutiere.

Or. de

Justificare 

Teza științifică este îndoielnică. Luând în calcul doar Germania, anchetele poliției estimează 
că influența defectelor tehnice ale vehiculelor asupra urmărilor accidentelor este mult mai 
redusă.

Amendamentul 20
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O componentă însemnată a emisiilor 
totale produse de sectorul transporturilor 

(6) O componentă însemnată a emisiilor 
totale produse de sectorul transporturilor 
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rutiere, în special a emisiilor de CO2, 
provine de la un număr mic de vehicule cu 
sisteme deficitare de control al emisiilor. 
Se estimează că 5 % din parcul auto 
provoacă 25 % din totalul emisiilor de 
poluanți. Prin urmare, periodicitatea 
inspecțiilor tehnice ar contribui și la 
îmbunătățirea stării mediului prin 
reducerea mediei emisiilor generate de 
autovehicule.

rutiere, în special a emisiilor de CO2, 
provine de la un număr mic de vehicule cu 
sisteme deficitare de control al emisiilor. 
Se estimează că 5 % din parcul auto 
provoacă 25 % din totalul emisiilor de 
poluanți.

Acest fapt se aplică unei creșteri la nivelul 
pulberilor în suspensie și emisiilor de 
NOx generate de motoarele de concepție 
modernă, care necesită o verificare mai 
cuprinzătoare a nivelului de emisii, 
inclusiv o verificare electronică a 
integrității și funcționalității sistemului de 
diagnosticare montat la bordul 
vehiculului (OBD), verificat prin testarea 
țevii de eșapament, pentru a asigura o 
testare completă și exactă a sistemului de 
emisii, întrucât OBD nu reprezintă un test 
fiabil.
Prin urmare, periodicitatea inspecțiilor 
tehnice ar contribui și la îmbunătățirea 
stării mediului prin reducerea mediei 
emisiilor generate de autovehicule.

Or. en

Justificare

Sistemul OBD nu reprezintă o metodă garantată de evaluare a emisiilor; din acest motiv, 
sistemul trebuie verificat prin măsurarea emisiilor de gaze de evacuare la nivelul țevii de 
eșapament.

Amendamentul 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Rezultatele unor anchete solide arată eliminat
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că 8 % din accidentele de motocicletă sunt 
provocate sau legate de defecțiuni tehnice. 
Motocicliștii reprezintă categoria de 
participanți la trafic cu cel mai mare risc 
și cu un număr tot mai mare de decese. 
Conducătorii mopedurilor sunt 
suprareprezentați în numărul deceselor, 
cu mai mult de 1 400 de persoane 
decedate în accidente rutiere în 2008. Prin 
urmare, gama vehiculelor supuse 
inspecției se va extinde la categoria de 
participanți la trafic cu risc maxim, 
respectiv la vehiculele motorizate cu două 
sau trei roți.

Or. fr

Justificare

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la latitudinea statelor 
membre posibilitatea extinderii aplicării inspecțiilor tehnice la vehiculele motorizate cu două 
sau trei roți. Pe de altă parte, datele CE în materie de accidentologie pentru vehiculele cu 
două sau trei roți nu sunt corelate cu alte studii efectuate anterior.

Amendamentul 22
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Rezultatele unor anchete solide arată 
că 8% din accidentele de motocicletă sunt 
provocate sau legate de defecțiuni tehnice.
Motocicliștii reprezintă categoria de 
participanți la trafic cu cel mai mare risc și 
cu un număr tot mai mare de decese. 
Conducătorii mopedurilor sunt 
suprareprezentați în numărul deceselor, cu 
mai mult de 1 400 de persoane decedate în 
accidente rutiere în 2008. Prin urmare, 
gama vehiculelor supuse inspecției se va 
extinde la categoria de participanți la trafic 
cu risc maxim, respectiv la vehiculele 
motorizate cu două sau trei roți.

(7) Motocicliștii reprezintă categoria de 
participanți la trafic cu cel mai mare risc și 
cu un număr tot mai mare de decese. 
Conducătorii mopedurilor sunt 
suprareprezentați în numărul deceselor, cu 
mai mult de 1 400 de persoane decedate în 
accidente rutiere în 2008. Prin urmare, 
gama vehiculelor supuse inspecției se va 
extinde la categoria de participanți la trafic 
cu risc maxim, respectiv la vehiculele 
motorizate cu două sau trei roți.
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Or. de

Justificare 

(A se vedea și justificarea la amendamentul la considerentul 5) Teza științifică este 
îndoielnică. Luând în calcul doar Germania, anchetele poliției estimează că influența 
defectelor tehnice ale vehiculelor asupra urmărilor accidentelor este mult mai redusă. Însă, 
corect este ca domeniul de aplicare să fie lărgit.

Amendamentul 23
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Rezultatele unor anchete solide arată 
că 8 % din accidentele de motocicletă sunt
provocate sau legate de defecțiuni tehnice.
Motocicliștii reprezintă categoria de 
participanți la trafic cu cel mai mare risc 
și cu un număr tot mai mare de decese.
Conducătorii mopedurilor sunt 
suprareprezentați în numărul deceselor, cu 
mai mult de 1 400 de persoane decedate în 
accidente rutiere în 2008. Prin urmare, 
gama vehiculelor supuse inspecției se va 
extinde la categoria de participanți la 
trafic cu risc maxim, respectiv la 
vehiculele motorizate cu două sau trei 
roți.

(7) Studiile privind accidentele de 
motocicletă provocate sau legate de 
defecțiuni tehnice prezintă rezultate foarte 
diferite. Conducătorii de motocicletă sunt 
recunoscuți, în general, ca păstrându-și 
vehiculul în stare bună de funcționare, cu 
puține accidente legate de aspectele 
mecanice. Conducătorii mopedurilor sunt 
suprareprezentați în numărul deceselor, cu 
mai mult de 1 400 de persoane decedate în 
accidente rutiere în 2008.

Or. fr

Amendamentul 24
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) ITP este o activitate suverană și, ca 
atare, trebuie realizată de statele membre 

(10) ITP este o activitate suverană și, ca 
atare, ar trebui realizată de statele membre 
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sau de organisme însărcinate de statele 
membre, sub supravegherea acestora. 
Statele membre trebuie să rămână 
responsabile de ITP în orice situație, chiar 
și atunci când sistemul național permite 
autorizarea organismelor private (inclusiv a 
celor implicate în activitățile de reparație).

sau de organisme însărcinate de statele 
membre, sub supravegherea acestora. 
Statele membre ar trebui să rămână 
responsabile de organizarea ITP în orice 
situație, chiar și atunci când sistemul 
național permite autorizarea organismelor 
private (inclusiv a celor implicate în 
activitățile de reparație).

Or. fr

Amendamentul 25
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a se obține o înaltă calitate a 
inspecțiilor pe întreg teritoriul Uniunii, atât 
echipamentele utilizate la ITP, cât și 
întreținerea și calibrarea lor trebuie 
specificate la nivelul Uniunii.

(12) Pentru a se obține o înaltă calitate a 
inspecțiilor pe întreg teritoriul Uniunii, atât 
echipamentele utilizate la ITP, cât și 
întreținerea și calibrarea lor trebuie 
specificate la nivelul Uniunii. Ar trebui 
încurajată inovarea în ceea ce privește 
sistemele de inspecție, procedurile și 
echipamentele, permițând reducerea în 
continuare a costurilor și maximizarea 
beneficiilor.

Or. bg

Amendamentul 26
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 12 а (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12а) Pentru a se asigura uniformitatea 
standardelor și a controalelor calității în 
întreaga Uniune Europeană, inspecțiile 
tehnice, echipamentele necesare acestor 
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inspecții, precum si procedurile și 
rezultatele obținute ar trebui supuse unor 
măsuri armonizate.

Or. bg

Amendamentul 27
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Rezultatele unei inspecții nu pot fi 
modificate în scopuri comerciale. Ele pot fi 
modificate de organismul de supraveghere 
numai dacă se constată că sunt flagrant 
incorecte.

(14) Rezultatele unei inspecții nu pot fi 
modificate în scopuri comerciale. Ele pot fi 
modificate de organismul de supraveghere 
numai dacă se constată că sunt flagrant 
incorecte, fiind sancționată persoana care 
a eliberat certificatul.

Or. bg

Amendamentul 28
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O calitate înaltă a ITP necesită un 
nivel înalt de abilități și competențe ale 
personalului care efectuează inspecțiile. 
Trebuie să se introducă un sistem de 
formare care să cuprindă, pe lângă 
formarea inițială, formări ulterioare 
periodice cu scopul reîmprospătării 
cunoștințelor. Trebuie definită o perioadă 
de tranziție care să permită o trecere lină a 
personalului de inspecție existent în 
sistemul de formare periodică.

(15) O calitate înaltă a ITP necesită un 
nivel înalt de abilități și competențe ale 
personalului care efectuează inspecțiile. 
Trebuie să se introducă un sistem de 
formare paneuropean care să cuprindă, pe 
lângă formarea inițială, formări ulterioare 
periodice cu scopul reîmprospătării 
cunoștințelor. Trebuie definită o perioadă 
de tranziție care să permită o trecere lină a 
personalului de inspecție existent în 
sistemul de formare periodică.

Or. bg
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Amendamentul 29
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) După fiecare inspecție se eliberează 
un certificat ITP care trebuie să cuprindă, 
printre altele, informații legate de 
identitatea vehiculului și de rezultatele 
inspecției. Statele membre trebuie să 
integreze/colecteze și să păstreze aceste 
informații într-o bază de date, în vederea 
unei monitorizări ulterioare 
corespunzătoare a acestor inspecții.

(22) După fiecare inspecție se eliberează 
un certificat ITP electronic, care trebuie să 
cuprindă, printre altele, informații legate de 
identitatea vehiculului și de rezultatele 
inspecției. Statele membre ar trebui să 
integreze/colecteze și să păstreze aceste 
informații într-o bază de date, în vederea
unei monitorizări ulterioare 
corespunzătoare a acestor inspecții.

Or. en

Amendamentul 30
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 22 а (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22а) În urma armonizării la nivelul 
echipamentelor, procedurilor, 
monitorizării și instruirii personalului 
care efectuează examinarea, certificatele 
de inspecție tehnică eliberate în diferite 
state membre ar trebui reciproc 
recunoscute. Acest lucru ar permite ca 
inspecțiile periodice să fie efectuate în 
orice stat membru al Uniunii Europene, 
fără obligația ca vehiculul să revină în 
țara în care acesta este înmatriculat. De 
asemenea, aceasta ar scuti companiile și 
consumatorii de costuri inutile și ar 
reduce impactul negativ al transportului 
rutier asupra mediului și riscul de 
accidente.
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Or. bg

Amendamentul 31
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Inspecția tehnică este o componentă a 
unui sistem de reglementare mai amplu, la 
care vehiculele participă pe toată durata 
ciclului lor de viață, de la omologare, 
trecând prin înmatriculare și inspecții 
tehnice, până la casare. Dezvoltarea și 
interconectarea bazelor de date electronice 
naționale cu cele ale constructorilor ar 
trebui să contribuie, în principiu, la 
îmbunătățirea eficienței întregului lanț
administrativ și la reducerea costurilor și a 
poverilor administrative. În acest scop, 
Comisia trebuie să efectueze un studiu 
privind fezabilitatea, costurile și 
beneficiile instituirii unei platforme 
electronice europene care să conțină
informațiile despre vehicule.

(25) Inspecția tehnică este o componentă a 
unui sistem de reglementare mai amplu, la 
care vehiculele participă pe toată durata 
ciclului lor de viață, de la omologare, 
trecând prin înmatriculare și inspecții 
tehnice, până la casare. Dezvoltarea și 
interconectarea bazelor de date electronice 
naționale cu cele ale constructorilor ar 
trebui să contribuie, în principiu, la 
îmbunătățirea eficienței întregului lanț
administrativ și la reducerea costurilor și a 
poverilor administrative. În acest scop, 
Comisia trebuie să efectueze un studiu 
privind optimizarea platformelor 
electronice deja existente, care conțin
informațiile despre vehicule, cum ar fi 
Registrul european al întreprinderilor de 
transport rutier (ERRU), precum și 
adaptarea acestor platforme la normele 
legale prezente.

Or. bg

Amendamentul 32
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Pentru a completa prezentul 
regulament cu detalii tehnice, competența 
de a adopta acte delegate în conformitate

(26) Pentru a completa prezenta directivă
cu detalii tehnice, competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
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cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene trebuie 
delegată Comisiei, pentru a se ține cont, 
dacă este cazul, de evoluția legislației 
europene în materie de omologare de tip 
față de categoriile de vehicule, precum și 
de necesitatea actualizării anexelor în 
funcție de cele mai recente progrese 
tehnice. Este deosebit de important ca, pe 
parcursul activităților pregătitoare, Comisia 
să desfășoare consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia 
trebuie să asigure transmiterea simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene trebuie delegată 
Comisiei, pentru a se ține cont, dacă este 
cazul, de evoluția legislației europene în 
materie de omologare de tip față de 
categoriile de vehicule, precum și de 
necesitatea actualizării anexelor în funcție 
de cele mai recente progrese tehnice. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 33
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) În scopul de a se asigura condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei trebuie 
să i se confere competențe de executare. 
Respectivele competențe de executare ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 

(27) În cazul în care sunt necesare condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, Comisiei trebuie să i se 
confere competențe de executare . 
Respectivele competențe de executare ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
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normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 34
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Dat fiind că obiectivul prezentului 
regulament, și anume crearea unor cerințe 
și norme comune minime privind 
efectuarea ITP la vehiculele înmatriculate 
pe teritoriul Uniunii, nu poate fi realizat în 
mod suficient de statele membre și ar putea 
fi, așadar, mai bine realizat la nivelul 
Uniunii, Comisia poate lua măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
enunțat la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezentul regulament
nu depășește ceea ce este necesar în 
vederea atingerii acestui obiectiv.

(29) Dat fiind că obiectivul prezentei 
directive, și anume crearea unor cerințe și 
norme comune minime privind efectuarea 
ITP la vehiculele înmatriculate pe teritoriul 
Uniunii, nu poate fi realizat în mod 
suficient de statele membre și ar putea fi, 
așadar, mai bine realizat la nivelul Uniunii, 
Comisia poate lua măsuri în conformitate 
cu principiul subsidiarității enunțat la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității prevăzut la 
articolul menționat anterior, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
pentru atingerea acestui obiectiv.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
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un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 35
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, astfel cum se menționează la 
articolul 6 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 36
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, astfel 
cum se menționează la articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

(30) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, astfel cum se 
menționează la articolul 6 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
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un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 37
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Prezentul regulament actualizează 
cerințele tehnice cuprinse în Directiva 
2009/40/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 mai 2009 privind 
inspecția tehnică auto pentru autovehicule 
și remorcile acestora și îi extinde domeniul 
de aplicare pentru a include în special 
înființarea unor centre de inspecție și a 
organismelor de supraveghere aferente, 
precum și desemnarea inspectorilor 
însărcinați cu efectuarea ITP. Prin urmare, 
această directivă trebuie abrogată. În plus, 
prezentul regulament integrează normele 
conținute în Recomandarea 2010/378/UE a 
Comisiei din 5 iulie 2010 privind evaluarea 
defecțiunilor în cadrul inspecțiilor tehnice 
auto, în conformitate cu Directiva 
2009/40/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind inspecția tehnică auto 
pentru autovehicule și remorcile acestora 
cu scopul de a reglementa mai bine 
metodele de inspecție tehnică. 

(31) Prezenta directivă actualizează 
cerințele tehnice cuprinse în Directiva 
2009/40/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 mai 2009 privind 
inspecția tehnică auto pentru autovehicule 
și remorcile acestora și îi extinde domeniul 
de aplicare pentru a include în special 
înființarea unor centre de inspecție și a 
organismelor de supraveghere aferente, 
precum și desemnarea inspectorilor 
însărcinați cu efectuarea ITP. Prin urmare, 
această directivă trebuie abrogată. În plus, 
prezentul regulament integrează normele 
conținute în Recomandarea 2010/378/UE a 
Comisiei din 5 iulie 2010 privind evaluarea 
defecțiunilor în cadrul inspecțiilor tehnice 
auto, în conformitate cu Directiva 
2009/40/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind inspecția tehnică auto 
pentru autovehicule și remorcile acestora 
cu scopul de a reglementa mai bine 
metodele de inspecție tehnică. 

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.
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Amendamentul 38
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor.

Prezenta directivă instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 39
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor.

Prezenta directivă instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor, 
aplicat pe baza unor cerințe și standarde 
tehnice minime, cu scopul de a asigura un 
nivel înalt de siguranță rutieră și de 
protecție a mediului.

Or. en

Justificare

O directivă stabilește standarde minime comune pentru inspecția tehnică periodică, însă ține 
seama, în același timp, de diferențele dintre statele membre. Sunt permise cerințe și standarde 
tehnice mai ridicate.
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Amendamentul 40
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezentul regulament se aplică 
vehiculelor care au o vitează de proiectare 
care depășește 25 km/h și fac parte din 
categoriile de mai jos, după cum se 
precizează în Directiva 2002/24/CE, în 
Directiva 2007/46/CE și în Directiva 
2003/37/CE:

(1) Prezenta directivă se aplică vehiculelor 
care au o vitează prin construcție care 
depășește 25 km/h și fac parte din 
categoriile de mai jos, după cum se 
precizează în Directiva 2002/24/CE, în 
Directiva 2007/46/CE și în Directiva 
2003/37/CE:

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 41
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
vehiculelor care au o vitează de proiectare 
care depășește 25 km/h și fac parte din 
categoriile de mai jos, după cum se 
precizează în Directiva 2002/24/CE, în 
Directiva 2007/46/CE și în 
Directiva 2003/37/CE:

(1) Prezenta directivă se aplică vehiculelor 
care au o vitează de proiectare care 
depășește 25 km/h și fac parte din 
categoriile de mai jos, după cum se 
precizează în Directiva 2002/24/CE, în 
Directiva 2007/46/CE și în 
Directiva 2003/37/CE:

Or. en
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Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 42
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
vehiculelor care au o vitează de proiectare 
care depășește 25 km/h și fac parte din 
categoriile de mai jos, după cum se 
precizează în Directiva 2002/24/CE, în 
Directiva 2007/46/CE și în 
Directiva 2003/37/CE:

(1) Prezentul regulament se aplică 
vehiculelor care au o vitează de proiectare 
care depășește 25 km/h și fac parte din 
categoriile de mai jos, după cum se 
precizează în Directiva 2007/46/CE și în 
Directiva 2003/37/CE:

Or. fr

Amendamentul 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– bicicluri sau tricicluri – categoriile L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e și L7e;

eliminat

Or. fr

Justificare

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, posibilitatea extinderii aplicării 
inspecțiilor tehnice la vehiculele motorizate cu două sau trei roți trebuie lăsată la latitudinea 
statelor membre. Pe de altă parte, datele CE în materie de accidentologie pentru vehiculele 
cu două sau trei roți nu sunt corelate cu alte studii efectuate anterior.
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Amendamentul 44
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– bicicluri sau tricicluri – categoriile L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e și L7e;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 45
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prezentul regulament nu se aplică: (2) Prezenta directivă nu se aplică:

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 46
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică: (2) Prezenta directivă nu se aplică:
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Or. en

Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 47
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

bicicluri sau tricicluri – categoriile L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e și L7e;

Or. fr

Amendamentul 48
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot introduce cerințe 
naționale privind ITP la vehiculele 
enumerate la alineatul (2) și înmatriculate 
pe teritoriul lor.

(3) Statele membre pot introduce cerințe 
naționale privind ITP la vehiculele 
enumerate la alineatul (1) liniuța 7 și la
alineatul (2) și înmatriculate pe teritoriul 
lor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este, în mod automat, un rezultat al transpunerii regulamentului în 
directivă. Totuși, este important să se menționeze acest lucru în acest stadiu, în mod explicit. 
Statele membre care aplică un sistem de inspecții tehnice ar trebui să le poată menține. 
Statele membre care nu aplică un sistem de inspecții tehnice nu ar trebui obligate să 
introducă acest tip de inspecții.
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Amendamentul 49
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se aplică 
următoarele definiții:

În sensul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiții:

Or. en

Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „bicicluri sau tricicluri” înseamnă 
orice autovehicul pe două roți, cu sau 
fără ataș, tricicluri sau cvadricicluri;

eliminat

Or. fr

Justificare

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, posibilitatea extinderii aplicării 
inspecțiilor tehnice la vehiculele motorizate cu două sau trei roți trebuie lăsată la latitudinea 
statelor membre. Pe de altă parte, datele CE în materie de accidentologie pentru vehiculele 
cu două sau trei roți nu sunt corelate cu alte studii efectuate anterior.

Amendamentul 51
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „inspecție tehnică auto” înseamnă o 
verificare a faptului că piesele și 
componentele unui vehicul respectă 
caracteristicile de siguranță și de mediu pe 
care le prezentau la momentul 
omologării, al primei înmatriculări sau al 
punerii în circulație ori la momentul 
postechipării;

9. „inspecție tehnică auto” înseamnă o 
inspecție prin care se asigură că un 
vehicul poate circula pe drumurile publice 
în condiții de siguranță și respectă 
caracteristicile obligatorii de mediu;

Or. en

Justificare

Inspecția tehnică a pieselor și a componentelor în raport cu nivelul stabilit de cerințele 
privind omologarea de tip este neadecvată și ineficace. De asemenea, aceasta ar putea 
conduce, în plus și în mod semnificativ, la eliminarea unor piese competitive de calitate 
corespunzătoare de pe piață.

Amendamentul 52
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul 

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
inclusiv cele care fac reparații auto,
autorizate de un stat membru să efectueze 
ITP;

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
autorizate de un stat membru să efectueze 
ITP;

Or. de

Justificare 

Dacă înainte sau după efectuarea inspecției vehiculului de către o entitate care face reparații 
auto are loc o reparație a vehiculului, respectiv înlăturarea deficiențelor găsite, în cazul
entității respective există un real conflict de interese care nu permite o inspecție 
corespunzătoare.
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Amendamentul 53
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Autovehiculele și remorcile se vor 
inspecta periodic, conform prezentului 
regulament, în statul membru de 
înmatriculare.

(1) Autovehiculele și remorcile se vor 
inspecta periodic, conform prezentei 
directive, în statul membru de 
înmatriculare.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei directive este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, 
trebuie preferată directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 54
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autovehiculele și remorcile se vor 
inspecta periodic, conform prezentului 
regulament, în statul membru de 
înmatriculare.

(1) Statele membre asigură că 
autovehiculele și remorcile sunt inspectate
periodic, conform prezentei directive.

Or. en

Justificare

Condiția propusă ar fi prea restrictivă pentru derularea inspecțiilor tehnice în alt stat 
membru decât cel în care este înmatriculat vehiculul.
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Amendamentul 55
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Constructorii de vehicule trebuie să 
ofere centrelor de inspecție sau, dacă este 
cazul, autorității competente, acces la 
informațiile tehnice necesare pentru ITP, 
după cum se stabilește în anexa I. Comisia 
trebuie să adopte norme detaliate privind 
procedurile de acces la informațiile tehnice 
din anexa I, în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 16 
alineatul (2),

(3) Constructorii de vehicule oferă
centrelor de inspecție și operatorilor 
independenți sau, dacă este cazul, 
autorității competente, acces la informațiile 
tehnice necesare pentru ITP, după cum se 
stabilește în anexa I. Comisia adoptă
norme detaliate privind procedurile de 
acces la informațiile tehnice din anexa I, în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 16 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Mai mulți operatori independenți sunt implicați în pregătirea vehiculului anterior inspecției 
și pentru orice reparații necesare în cazul în care inspecția vehiculului se soldează cu un 
rezultat negativ. Acești operatori au nevoie de criteriile „de acceptare și de respingere” 
pentru a pregăti sau a repara vehiculele în mod adecvat. Aceste informații sunt importante 
întrucât vehiculele devin într-o măsură tot mai mare specifice modelelor constructorilor.

Amendamentul 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculele din categoriile L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e și L7e: la patru ani de la 
data la care vehiculul a fost înmatriculat 
pentru prima dată; apoi, o dată la doi ani 
și după aceea anual;

eliminat

Or. fr
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Justificare

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, posibilitatea extinderii aplicării 
inspecțiilor tehnice la vehiculele motorizate cu două sau trei roți trebuie lăsată la latitudinea 
statelor membre. Pe de altă parte, datele CE în materie de accidentologie pentru vehiculele 
cu două sau trei roți nu sunt corelate cu alte studii efectuate anterior.

Amendamentul 57
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculele din categoriile L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e și L7e: la patru ani de la 
data la care vehiculul a fost înmatriculat 
pentru prima dată; apoi, o dată la doi ani 
și după aceea anual;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 58
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

–vehiculele din categoriile L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e și L7e: la patru ani de la 
data la care vehiculul a fost înmatriculat 
pentru prima dată; apoi, o dată la doi ani și
după aceea anual;

– vehiculele din categoriile L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e și L7e: la patru ani de la 
data la care vehiculul a fost înmatriculat 
pentru prima dată; apoi, o dată la doi ani;

Or. de

Justificare 

Având în vedere frecvența inspecțiilor, pe lângă posibila îmbunătățire trebuie luate în calcul 
și costurile inspecției pe care trebuie să le suporte consumatorii. Defecțiunile tehnice pot fi 
descoperite doar prin intensificarea „intensității inspecțiilor”, sporirea frecvenței acestora 
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nu ajută cu nimic dacă inspecția este efectuată superficial.

Amendamentul 59
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– vehiculele din categoriile M1, N1 și O2: 
la patru ani de la data la care vehiculul a 
fost înmatriculat pentru prima dată; apoi, o 
dată la doi ani și după aceea anual;

– vehiculele din categoriile M1, N1 și O2:
la patru ani de la data la care vehiculul a 
fost înmatriculat pentru prima dată; apoi, o 
dată la doi ani;

Or. de

Justificare 

Având în vedere frecvența inspecțiilor, pe lângă posibila îmbunătățire trebuie luate în calcul 
și costurile inspecției pe care trebuie să le suporte consumatorii. Defecțiunile tehnice pot fi 
descoperite doar prin intensificarea „intensității inspecțiilor”, sporirea frecvenței acestora 
nu ajută cu nimic dacă inspecția este efectuată superficial.

Amendamentul 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculele din categoriile M1, N1 și O2: 
la patru ani de la data la care vehiculul a 
fost înmatriculat pentru prima dată; apoi, o 
dată la doi ani și după aceea anual;

– vehiculele din categoriile M1, N1 și O2: 
la patru ani de la data la care vehiculul a 
fost înmatriculat pentru prima dată; apoi o 
dată la doi ani;

Or. fr

Justificare

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, posibilitatea sporirii frecvenței 
inspecțiilor tehnice trebuie lăsată la latitudinea statelor membre. Pe de altă parte, costul 
suplimentar generat de anualizarea inspecțiilor tehnice nu pare a fi justificat în raport cu 
valoarea adăugată reală a unei astfel de măsuri.
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Amendamentul 61
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din 
categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4: 
la un an de la data la care vehiculul a fost 
folosit prima dată și ulterior, anual.

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din 
categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4: 
la doi ani de la data la care vehiculul a fost 
înmatriculat pentru prima dată și ulterior o 
dată la doi ani;

Or. de

Justificare 

Defecțiunile tehnice pot fi descoperite doar prin intensificarea „intensității inspecțiilor”, 
sporirea frecvenței acestora nu ajută cu nimic dacă inspecția este efectuată superficial. Nu 
există vreun efect considerabil pe care să îl aibă numărul mare al inspecțiilor.

Amendamentul 62
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Dacă un vehicul din categoria M1 sau 
N1 atinge sau depășește un kilometraj de 
160 000 km la prima ITP de după prima 
înmatriculare, trebuie supus ulterior unei 
ITP anuale.

eliminat

Or. de

Justificare 

Este puțin probabil să existe o legătură între kilometrajul sau vechimea vehiculelor și lipsa 
siguranței rutiere. Vehiculele mai vechi nu sunt implicate mai des în accidente decât cele noi.
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Amendamentul 63
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Indiferent de data ultimei ITP, 
autoritatea competentă poate solicita ca 
un vehicul să fie supus unei ITP sau unei 
verificări suplimentare înainte de data 
menționată la alineatele (1) și (2), în 
următoarele cazuri:

eliminat

– după un accident care a provocat avarii 
majore principalelor componente de 
siguranță a vehiculului precum roțile, 
suspensiile, zonele de deformare, direcția 
sau frânele;
– atunci când sistemele și componentele 
de siguranță și cele legate de protecția 
mediului ale vehiculului au fost 
transformate sau modificate;
– în cazul schimbării deținătorului 
certificatului de înmatriculare al 
vehiculului.

Or. de

Justificare 

Tema centrală a acestui proiect de lege este îmbunătățirea inspecțiilor tehnice. Nu poate fi 
dedus de ce ar exista dintr-o dată suspiciunea de defecțiune tehnică în cazul schimbării 
proprietarului vehiculului.

Amendamentul 64
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

în urma unei inspecții a drumului;
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Or. fr

Amendamentul 65
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă care a 
efectuat ITP la un vehicul eliberează un 
certificat ITP acelui vehicul, conținând cel 
puțin elementele prevăzute în anexa IV.

(1) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă care a 
efectuat ITP la un vehicul eliberează un 
certificat ITP acelui vehicul, conținând cel 
puțin elementele prevăzute în anexa IV. 
Certificatele de inspecție tehnică eliberate 
în diferite state membre sunt reciproc 
recunoscute în întreaga Uniune 
Europeană, în urma armonizării 
normelor și a inspecțiilor tehnice.

Or. bg

Justificare

Viitoarea recunoaștere reciprocă a inspecțiilor tehnice, în urma armonizării la nivelul 
Uniunii Europene, ar ajuta companiile și consumatorii să își reducă cheltuielile inutile legate 
de aducerea vehiculelor în țara în care acestea sunt înmatriculate, în vederea efectuării 
inspecției tehnice.

Amendamentul 66
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă care a 
efectuat ITP la un vehicul eliberează un 
certificat ITP acelui vehicul, conținând cel 
puțin elementele prevăzute în anexa IV.

(1) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă care a 
efectuat ITP la un vehicul eliberează un 
certificat ITP electronic acelui vehicul, 
conținând cel puțin elementele prevăzute în 
anexa IV. 

Or. en



AM\931274RO.doc 31/62 PE508.009v01-00

RO

Amendamentul 67
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă furnizează 
certificatul ITP persoanei care prezintă 
vehiculul la inspecție sau, în cazul 
certificatelor ITP electronice, o copie 
certificată a acestui certificat, în format 
imprimat.

(2) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă furnizează 
fără întârziere certificatul ITP persoanei 
care prezintă vehiculul la inspecție sau, în 
cazul certificatelor ITP electronice, o copie 
certificată a acestui certificat, în format 
imprimat.

Or. en

Amendamentul 68
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentului regulament și cel mai târziu la 
trei ani de la această dată, centrele de 
inspecție comunică electronic autorității 
competente dintr-un stat membru 
informațiile menționate în certificatele ITP 
pe care le eliberează. Această comunicare 
trebuie să aibă loc într-un termen rezonabil 
de la eliberarea certificatelor ITP. Până la 
această dată, centrele de inspecție pot 
comunica autorității competente aceste 
informații prin orice alte mijloace. 
Autoritatea competentă păstrează aceste 
informații timp de 36 de luni de la data 
primirii lor.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei directive și cel mai târziu la trei 
ani de la această dată, centrele de inspecție 
comunică electronic autorității competente 
dintr-un stat membru informațiile 
menționate în certificatele ITP pe care le 
eliberează. Această comunicare are loc 
într-un termen rezonabil de la eliberarea 
certificatelor ITP. Până la această dată, 
centrele de inspecție pot comunica 
autorității competente aceste informații 
prin orice alte mijloace. Autoritatea 
competentă păstrează aceste informații 
timp de 36 de luni de la data primirii lor.

Or. de
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Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 69
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentului regulament și cel mai târziu la 
trei ani de la această dată, centrele de 
inspecție comunică electronic autorității 
competente dintr-un stat membru 
informațiile menționate în certificatele ITP 
pe care le eliberează. Această comunicare 
trebuie să aibă loc într-un termen rezonabil 
de la eliberarea certificatelor ITP. Până la 
această dată, centrele de inspecție pot 
comunica autorității competente aceste 
informații prin orice alte mijloace. 
Autoritatea competentă păstrează aceste 
informații timp de 36 de luni de la data 
primirii lor.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei directive și cel mai târziu la trei 
ani de la această dată, centrele de inspecție 
comunică electronic autorității competente 
dintr-un stat membru informațiile 
menționate în certificatele ITP pe care le 
eliberează. Această comunicare are loc 
într-un termen rezonabil de la eliberarea 
certificatelor ITP. Până la această dată, 
centrele de inspecție pot comunica 
autorității competente aceste informații 
prin orice alte mijloace. Autoritatea 
competentă păstrează aceste informații 
timp de 36 de luni de la data primirii lor.

Or. en

Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 70
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rezultatele ITP se notifică autorității de 
înmatriculare a autovehiculului. 
Notificarea conține informațiile menționate 
în certificatul ITP.

(5) Rezultatele ITP se notifică fără 
întârziere autorității de înmatriculare a 
autovehiculului. Notificarea conține 
informațiile menționate în certificatul ITP.

Or. en

Amendamentul 71
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Inspectorii care sunt deja angajați de 
autoritățile competente ale statelor membre 
sau de un centru de inspecție la data 
aplicării prezentului regulament sunt 
exceptați de la cerințele prevăzute în anexa 
VI la punctul I. Statele membre eliberează 
acestor inspectori un certificat de 
echivalență.

(3) Inspectorii care sunt deja angajați de 
autoritățile competente ale statelor membre 
sau de un centru de inspecție la data 
aplicării prezentei directive sunt exceptați 
de la cerințele prevăzute în anexa VI la 
punctul I. Statele membre eliberează 
acestor inspectori un certificat de 
echivalență.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 72
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Inspectorii care sunt deja angajați de 
autoritățile competente ale statelor membre 
sau de un centru de inspecție la data 
aplicării prezentului regulament sunt 
exceptați de la cerințele prevăzute în 
anexa VI la punctul I. Statele membre 
eliberează acestor inspectori un certificat 
de echivalență.

(3) Inspectorii care sunt deja angajați de 
autoritățile competente ale statelor membre 
sau de un centru de inspecție la data 
aplicării prezentei directive sunt exceptați 
de la cerințele prevăzute în anexa VI la 
punctul I. Statele membre eliberează 
acestor inspectori un certificat de 
echivalență.

Or. en

Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 73
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Centrul de inspecție informează 
persoana care prezintă vehiculul la 
inspecție cu privire la reparațiile care 
trebuie efectuate și nu modifică rezultatele 
inspecției în scopuri comerciale.

(5) Centrul de inspecție informează 
persoana care prezintă vehiculul la 
inspecție cu privire la reparațiile obiective 
care trebuie efectuate.

Or. en

Amendamentul 74
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre desemnează un punct 
de contact național responsabil de schimbul 

(1) Statele membre desemnează un punct 
de contact național responsabil de schimbul 
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de informații cu celelalte state membre și 
cu Comisia, în ceea ce privește aplicarea 
prezentului regulament.

de informații cu celelalte state membre și 
cu Comisia, în ceea ce privește aplicarea 
prezentei directive.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 75
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează un punct 
de contact național responsabil de schimbul 
de informații cu celelalte state membre și 
cu Comisia, în ceea ce privește aplicarea 
prezentului regulament.

(1) Statele membre desemnează un punct 
de contact național responsabil de schimbul 
de informații cu celelalte state membre și 
cu Comisia, în ceea ce privește aplicarea 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 76
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre transmit Comisiei 
numele și datele de contact ale punctului 

(2) Statele membre transmit Comisiei 
numele și datele de contact ale punctului 
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lor național de contact cel târziu la [un an 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] și o informează de îndată cu 
privire la orice modificare apărută. 
Comisia întocmește lista tuturor punctelor 
de contact naționale și o transmite statelor 
membre.

lor național de contact cel târziu la [un an 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și o informează de îndată cu 
privire la orice modificare apărută. 
Comisia întocmește lista tuturor punctelor 
de contact naționale și o transmite statelor 
membre.

Or. en

Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 77
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia trebuie să examineze 
fezabilitatea, costurile și beneficiile 
instituirii unei platforme electronice de 
informații privind vehiculele prin 
intermediul căreia să se schimbe informații 
privind datele legate de ITP între 
autoritățile competente ale statelor membre 
responsabile de inspecția, înmatricularea și 
omologarea vehiculelor, centrele de 
inspecție și constructorii de vehicule.

Comisia instituie o platformă electronică
de informații privind vehiculele prin 
intermediul căreia să se schimbe informații 
privind datele legate de ITP între 
autoritățile competente ale statelor membre 
responsabile de inspecția, înmatricularea și 
omologarea vehiculelor, centrele de 
inspecție, producătorii de echipamente de 
măsurare pentru inspecția tehnică în 
sensul prezentei directive, producătorii 
independenți de componente și sisteme ale 
vehiculelor și constructorii de vehicule.

Or. de

Justificare 

În vederea armonizării diferitelor standarde de inspecție este nevoie de o platformă de date 
comună. Trebuie lărgit domeniul de aplicare, deoarece menirea acestei platforme nu trebuie 
să fie o pură stocare de date de către Comisie, ci transmiterea înapoi la producătorii de date 
a informațiilor esențiale din setul de date care contribuie la îmbunătățirea vehiculelor, a 
verificării și inspecției acestora.
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Amendamentul 78
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să examineze fezabilitatea, 
costurile și beneficiile instituirii unei 
platforme electronice de informații privind 
vehiculele prin intermediul căreia să se 
schimbe informații privind datele legate de 
ITP între autoritățile competente ale 
statelor membre responsabile de inspecția, 
înmatricularea și omologarea vehiculelor, 
centrele de inspecție și constructorii de 
vehicule.

Comisia examinează posibilitatea de 
optimizare a platformelor electronice 
existente, care conțin informații privind 
vehiculele, și de adaptare la acest 
instrument a acestor platforme prin 
intermediul cărora să se schimbe informații 
privind datele legate de ITP între 
autoritățile competente ale statelor 
membre, responsabile de inspecția, 
înmatricularea și omologarea vehiculelor, 
centrele de inspecție și constructorii de 
vehicule.

Or. bg

Justificare

Utilizarea platformelor electronice existente, care conțin informații furnizate de statele 
membre ar reduce sarcina administrativă și financiară suplimentară aferentă creării unui 
nou instrument electronic și ar evita dublarea informațiilor.

Amendamentul 79
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să examineze fezabilitatea, 
costurile și beneficiile instituirii unei 
platforme electronice de informații privind 
vehiculele prin intermediul căreia să se 
schimbe informații privind datele legate de 
ITP între autoritățile competente ale 
statelor membre responsabile de inspecția, 
înmatricularea și omologarea vehiculelor, 
centrele de inspecție și constructorii de 
vehicule.

Comisia examinează fezabilitatea, costurile 
și beneficiile instituirii unei platforme 
electronice de informații privind vehiculele 
prin intermediul căreia să se schimbe 
informații privind datele legate de ITP între 
autoritățile competente ale statelor membre 
responsabile de inspecția, înmatricularea și 
omologarea vehiculelor, centrele de 
inspecție, constructorii de vehicule și 
producătorii de echipamente de inspecție.
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Or. en

Amendamentul 80
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să examineze fezabilitatea, 
costurile și beneficiile instituirii unei 
platforme electronice de informații privind 
vehiculele prin intermediul căreia să se 
schimbe informații privind datele legate de 
ITP între autoritățile competente ale 
statelor membre responsabile de inspecția, 
înmatricularea și omologarea vehiculelor, 
centrele de inspecție și constructorii de 
vehicule.

Comisia examinează fezabilitatea, costurile 
și beneficiile instituirii unei platforme 
electronice de informații privind vehiculele 
prin intermediul căreia să se schimbe 
informații privind datele legate de ITP între 
autoritățile competente ale statelor membre 
responsabile de inspecția, înmatricularea și 
omologarea vehiculelor, centrele de 
inspecție, constructorii de vehicule și 
operatorii independenți.

Or. en

Justificare

Accesul la rezultatele inspecției nu sunt restricționate numai la unii operatori de pe piață. 
Acest fapt le-ar asigura informații privilegiate și ar putea conduce la o situație 
anticoncurențială. Prin urmare, aceste informații ar trebui să fie disponibile și altor 
operatori afectați de pe piața pieselor de schimb.

Amendamentul 81
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să examineze fezabilitatea, 
costurile și beneficiile instituirii unei 
platforme electronice de informații privind 
vehiculele prin intermediul căreia să se 
schimbe informații privind datele legate de 
ITP între autoritățile competente ale 
statelor membre responsabile de inspecția, 

Comisia examinează fezabilitatea, costurile 
și beneficiile instituirii unei platforme 
electronice de informații privind vehiculele 
prin intermediul căreia să se schimbe 
informații privind datele legate de ITP între 
autoritățile competente ale statelor membre 
responsabile de inspecția, înmatricularea și 
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înmatricularea și omologarea vehiculelor, 
centrele de inspecție și constructorii de 
vehicule.

omologarea vehiculelor, centrele de 
inspecție, constructorii de vehicule și 
operatorii independenți.

Or. en

Justificare

Accesul la rezultatele inspecției nu sunt restricționate numai la unii operatori de pe piață 
(precum constructorii de vehicule). Acest fapt le-ar asigura informații privilegiate și ar putea 
conduce la o situație anticoncurențială. Prin urmare, aceste informații ar trebui să fie 
disponibile și altor operatori de pe piața pieselor de schimb afectați.

Amendamentul 82
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe baza examinării, Comisia trebuie să 
înainteze și să evalueze diverse opțiuni 
strategice, inclusiv posibilitatea de 
eliminare a cerinței referitoare la dovada 
inspecției, prevăzută la articolul 10. În 
termen de doi ani de la data aplicării 
prezentului regulament, Comisia trebuie 
să prezinte Parlamentului European și 
Consiliului rezultatele examinării, însoțite 
de o propunere legislativă, dacă este 
cazul.

Scopul acestei platforme este de a furniza
autorităților competente ale statelor 
membre responsabile de inspecția, 
înmatricularea și omologarea vehiculelor, 
centrelor de inspecție, producătorilor de 
echipamente de măsurare pentru 
inspecția tehnică în sensul prezentei 
directive, producătorilor independenți de 
componente și sisteme ale vehiculelor și 
constructorilor de vehicule, datele care le 
sunt necesare din culegerea acestor date 
pentru a îmbunătăți siguranța, respectiv 
inspecția vehiculului. Comisia se asigură 
că, în cadrul alimentării cu date, va sorta 
seturile de date în mod clar în funcție de 
utilizarea și de utilizatorul acestora și că 
va furniza doar datele necesare 
îmbunătățirii. În caz de îndoieli privind 
necesitatea datelor, decizia este luată de 
comitetul menționat la articolul 16.

Or. de
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Justificare 

În vederea armonizării diferitelor standarde de inspecție este nevoie de o platformă de date 
comună. Trebuie lărgit domeniul de aplicare, deoarece menirea acestei platforme nu trebuie 
să fie o pură stocare de date de către Comisie, ci transmiterea înapoi la producătorii de date 
a informațiilor esențiale din setul de date care contribuie la îmbunătățirea vehiculelor, a 
verificării și inspecției acestora.

Amendamentul 83
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza examinării, Comisia trebuie să 
înainteze și să evalueze diverse opțiuni 
strategice, inclusiv posibilitatea de 
eliminare a cerinței referitoare la dovada 
inspecției, prevăzută la articolul 10. În 
termen de doi ani de la data aplicării 
prezentului regulament, Comisia trebuie 
să prezinte Parlamentului European și 
Consiliului rezultatele examinării, însoțite 
de o propunere legislativă, dacă este cazul.

Pe baza examinării, Comisia înaintează și 
evaluează diverse opțiuni strategice, 
inclusiv posibilitatea de eliminare a cerinței 
referitoare la dovada inspecției, prevăzută 
la articolul 10. În termen de doi ani de la 
data aplicării prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului rezultatele examinării, însoțite 
de o propunere legislativă, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 84
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Delegarea competenței menționate la 
articolul 17 se acordă pe durată 
nedeterminată, începând de la [data intrării 

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 17 este acordată pentru o perioadă 
de timp nedeterminată începând de la [data 
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în vigoare a prezentului regulament]. intrării în vigoare a prezentei directive].

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 85
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționate la 
articolul 17 se acordă pe durată
nedeterminată, începând de la [data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 17 se acordă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentei 
directive]; Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea 
competenței se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. en

Justificare

O perioadă temporară pentru delegarea competenței este mai adecvată. Comisia ar trebui să 
elaboreze un raport privind funcționarea actelor delegate.



PE508.009v01-00 42/62 AM\931274RO.doc

RO

Amendamentul 86
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
asigurării punerii în aplicare a acestora. 
Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, 
proporționale, disuasive și 
nediscriminatorii.

(1) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentei directive și 
iau toate măsurile necesare asigurării
punerii în aplicare a acestora. Aceste 
sancțiuni trebuie să fie eficiente, 
proporționale, disuasive și 
nediscriminatorii.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 87
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
asigurării punerii în aplicare a acestora. 
Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, 
proporționale, disuasive și 
nediscriminatorii.

(1) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentei directive și 
iau toate măsurile necesare asigurării 
punerii în aplicare a acestora. Aceste 
sancțiuni sunt eficiente, proporționale, 
disuasive și nediscriminatorii.

Or. en
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Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 88
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre notifică dispozițiile în 
cauză Comisiei până la [un an de la data 
aplicării prezentului regulament] și 
notifică fără întârziere Comisia cu privire 
la orice modificare ulterioară a acestora.

(3) Statele membre notifică dispozițiile în 
cauză Comisiei până la [un an de la data 
aplicării prezentei directive] și notifică fără 
întârziere Comisia cu privire la orice 
modificare ulterioară a acestora.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 89
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică dispozițiile în 
cauză Comisiei până la [un an de la data 
aplicării prezentului regulament] și 
notifică fără întârziere Comisia cu privire 
la orice modificare ulterioară a acestora.

(3) Statele membre notifică dispozițiile în 
cauză Comisiei până la [un an de la data 
aplicării prezentei directive] și notifică fără 
întârziere Comisia cu privire la orice 
modificare ulterioară a acestora.

Or. en
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Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 90
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Infrastructura și echipamentele de 
inspecție menționate la articolul 11, care nu 
respectă cerințele minime stabilite în anexa 
V la [data aplicării prezentului 
regulament] pot fi utilizate pentru 
efectuarea ITP pentru o perioadă de 
maximum 5 ani de la această dată.

(1) Infrastructura și echipamentele de 
inspecție menționate la articolul 11, care nu 
respectă cerințele minime stabilite în anexa 
V la [data aplicării prezentei directive] pot 
fi utilizate pentru efectuarea ITP pentru o 
perioadă de maximum 5 ani de la această 
dată.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, 
trebuie preferată directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 91
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Infrastructura și echipamentele de 
inspecție menționate la articolul 11, care nu 
respectă cerințele minime stabilite în anexa 
V la [data aplicării prezentului 
regulament] pot fi utilizate pentru 
efectuarea ITP pentru o perioadă de 

(1) Infrastructura și echipamentele de 
inspecție menționate la articolul 11, care nu 
respectă cerințele minime stabilite în anexa 
V la [data aplicării prezentei directive] pot 
fi utilizate pentru efectuarea ITP pentru o 
perioadă de maximum 5 ani de la această 
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maximum 5 ani de la această dată. dată.

Or. en

Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 92
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre aplică cerințele stabilite 
în anexa VII începând cel târziu în al 
cincilea an de la data aplicării prezentului 
regulament.

(2) Statele membre aplică cerințele stabilite 
în anexa VII începând cel târziu în al 
cincilea an de la data aplicării prezentei 
directive.

Or. de

Justificare 

(A se vedea justificarea de la amendamentul titlu).

Amendamentul 93
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică cerințele stabilite 
în anexa VII începând cel târziu în al 
cincilea an de la data aplicării prezentului 
regulament.

(2) Statele membre aplică cerințele stabilite 
în anexa VII începând cel târziu în al 
cincilea an de la data aplicării prezentei 
directive.

Or. en
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Justificare

Terminologie conformă unei directive.

Amendamentul 94
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directiva 2009/40/CE și Recomandarea 
2010/378/UE a Comisiei se abrogă 
începând cu [data aplicării prezentului 
regulament].

Directiva 2009/40/CE și Recomandarea 
2010/378/UE a Comisiei se abrogă 
începând cu [data aplicării prezentei 
directive].

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 95
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2009/40/CE și 
Recomandarea 2010/378/UE a Comisiei se 
abrogă începând cu [data aplicării 
prezentului regulament].

Directiva 2009/40/CE și 
Recomandarea 2010/378/UE a Comisiei se 
abrogă începând cu [data aplicării 
prezentei directive].

Or. en
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Amendamentul 96
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 97
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 98
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la 
[12 luni de la intrarea sa în vigoare].

Prezenta directivă se aplică de la [24 de 
luni de la intrarea sa în vigoare].

Or. en

Amendamentul 99
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 
toate statele membre.

Prezenta directivă este obligatorie în toate 
elementele sale și se aplică direct în toate
statele membre .

Or. de

Justificare 

Regulamentul este un act neadecvat în situația de față. Scopul urmărit de această lege, de a 
reduce numărul accidentelor rutiere prin inspecția tehnică periodică, poate fi realizat și cu 
un instrument juridic care interferează mai puțin cu legislația statelor membre. Teza care stă 
la baza prezentei propuneri este îndoielnică. Deoarece aceste îndoieli nu pot fi eliminate, se 
preferă directiva, aceasta fiind instrumentul care respectă mai mult principiul 
proporționalității.

Amendamentul 100
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 
toate statele membre.

Prezenta directivă este obligatorie în toate 
elementele sale și se aplică direct în toate 
statele membre.

Or. en
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Amendamentul 101
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.1.2

Textul propus de Comisie

Centrul de focalizare 
al unui far nu se 
încadrează în limitele 
stabilite în cerințe.

4.1.2 Aliniere Se determină 
centrul de 
focalizare 
orizontal al 
fiecărui far cu 
lumină de 
întâlnire cu 
ajutorul unui 
dispozitiv sau 
ecran de 
focalizare a 
luminii.

Amendamentul Parlamentului

(a) Centrul de 
focalizare al unui far 
nu se încadrează în 
limitele stabilite în 
cerințe.

4.1.2 Aliniere Se determină 
centrul de 
focalizare 
orizontal și cel 
vertical al fiecărui 
far cu lumină de 
întâlnire cu 
ajutorul unui 
dispozitiv de 
focalizare a 
luminii și al unui 
dispozitiv 
electronic de 
comandă pentru 
a controla 
funcționalitatea 
dinamică, după 
caz.

(b) A se verifica 
alinierea și 
funcționarea 
farurilor sistemului 
dinamic.

Or. en

Justificare

Măsurătorile verticale reprezintă cele mai importante criterii privind alinierea și, prin 
urmare, ar trebui incluse.
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Pentru a asigura alinierea exactă a farurilor și ajustarea lungimii focale, este necesar un 
dispozitiv de focalizare a luminii, în special pentru sistemele controlate în mod dinamic și 
cele de iluminare cu lămpi cu descărcare de mare intensitate. Acest lucru nu poate fi realizat 
în mod adecvat dacă se folosește numai un ecran de focalizare. În cazul sistemelor de 
iluminare cu surse de lumină cu descărcare mare controlate în mod dinamic, ar trebui utilizat 
un dispozitiv de comandă electronic, alături de un dispozitiv adecvat de testare a alinierii 
farurilor.

Amendamentul 102
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.1.2

Textul propus de Comisie

(a) Comutator care nu 
funcționează în 
conformitate cu 
cerințele (un număr de 
faruri iluminate 
concomitent)

4.1.3 Comutare Inspecție vizuală 
și funcțională.

(b) Funcționarea 
dispozitivului de 
comandă este afectată.

Amendamentul Parlamentului

(a) Comutator care nu 
funcționează în 
conformitate cu 
cerințele (un număr de 
faruri iluminate 
concomitent)

4.1.3 Comutare Inspecție vizuală 
și funcțională cu 
ajutorul unui 
dispozitiv de 
comandă 
electronic, după 
caz. (b) Funcționarea 

dispozitivului de 
comandă este afectată.

Or. en

Justificare

Pentru a testa în mod adecvat comutarea automată a comenzilor farurilor (de exemplu, 
sistemul de fază lungă), inspecția ar trebui efectuată cu ajutorul unui dispozitiv electronic de 
comandă, pentru a verifica funcționalitatea corectă.
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Amendamentul 103
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.1.5

Textul propus de Comisie

(a) Nefuncționarea 
dispozitivului.

4.1.5. Dispozitive de 
corectare a orientării 
farurilor (acolo unde 
este obligatoriu)

Inspecție vizuală 
și în timpul 
funcționării, dacă 
este posibil. (b) Dispozitivul

manual nu poate fi 
acționat de pe scaunul 
conducătorului auto.

Amendamentul Parlamentului

(a) Nefuncționarea 
dispozitivului.

4.1.5. Dispozitive de 
corectare a orientării 
farurilor (acolo unde 
este obligatoriu)

Inspecție vizuală 
și în timpul 
funcționării cu 
ajutorul unui 
dispozitiv de 
comandă 
electronic, după 
caz.

(b) Dispozitivul 
manual nu poate fi 
acționat de pe scaunul 
conducătorului auto.

Or. en

Justificare

Pentru a testa în mod adecvat funcționarea dispozitivului de aliniere automată a farurilor, 
inspecția ar trebui efectuată cu ajutorul unui dispozitiv electronic de comandă, pentru a 
verifica funcționalitatea corectă a dispozitivului de aliniere.

Amendamentul 104
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.3.2

Textul propus de Comisie

4.3.2. Comutare Inspecție vizuală 
și funcțională.

(a) Nefuncționarea 
comutatorului în 
conformitate cu 



PE508.009v01-00 52/62 AM\931274RO.doc

RO

cerințele.
(b) Funcție sau 
dispozitiv de comandă 
defect.

Amendamentul Parlamentului

(a) Nefuncționarea 
comutatorului în 
conformitate cu 
cerințele.
(b) Funcție sau 
dispozitiv de comandă 
defect.

4.3.2 Comutare lampă 
de stop – lampă 
pentru frâna de 
urgență

Inspecție vizuală 
și funcțională cu 
ajutorul unui 
dispozitiv de 
comandă 
electronic pentru 
a varia valoarea 
senzorului 
pedalei de frână 
și a verifica, prin 
observație, 
funcționalitatea 
lămpii pentru 
frâna de urgență.

(c) Lampa pentru 
frâna de urgență nu 
funcționează sau nu 
funcționează corect.

Or. en

Justificare

Un dispozitiv de comandă electronic ar trebui folosit pentru a genera semnale ale senzorului 
pedalei de frână astfel încât să se verifice funcționalitatea corectă a lămpii pentru frâna de 
urgență (inclusiv acționarea automată a lămpii de avarie), care este, ulterior, verificată prin 
observație directă.

Amendamentul 105
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.5.2

Textul propus de Comisie

4.5.2 Aliniere (X)(2) Funcțională și cu 
ajutorul unui 
dispozitiv de 
focalizare a 
luminii

Deviere a lămpii de 
ceață față de la 
orientarea orizontală 
în momentul în care 
modelul de lumină are 
o linie întreruptă.
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Amendamentul Parlamentului

4.5.2 Aliniere (X)(2) Funcțională și cu 
ajutorul unui 
dispozitiv de 
focalizare a 
luminii

Deviere a lămpii de 
ceață față de la 
orientarea orizontală și 
cea verticală în 
momentul în care 
modelul de lumină are 
o linie întreruptă.

Or. en

Justificare

Măsurătorile verticale reprezintă cele mai importante criterii privind alinierea și, prin 
urmare, ar trebui incluse.

Amendamentul 106
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 5.3.2

Textul propus de Comisie

(a) Amortizoare 
atașate 
necorespunzător la 
șasiu sau punte.

5.3.2. Amortizoare Inspecție vizuală 
cu vehiculul urcat 
pe un elevator sau 
pe canal sau cu 
ajutorul unor 
echipamente 
speciale, dacă 
acestea sunt 
disponibile.

(b) Amortizor 
deteriorat prezentând 
semne grave de 
neetanșeitate sau 
funcționare 
necorespunzătoare.

Amendamentul Parlamentului

(a) Amortizoare 
atașate 
necorespunzător la 
șasiu sau punte.

5.3.2. Amortizoare Inspecție vizuală 
cu vehiculul urcat 
pe un elevator sau 
pe canal, cu 
ajutorul unor 
echipamente 
speciale.

(b) Amortizor 
deteriorat prezentând 
semne grave de 
neetanșeitate sau 
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funcționare 
necorespunzătoare.

Or. en

Justificare

Eficiența amortizării sistemului de suspensie al vehiculului poate fi evaluată în mod obiectiv 
numai cu ajutorul unui aparat de testare a amortizării. În cazul sistemelor de suspensie 
controlate electronic, ar trebui folosit un dispozitiv de comandă electronic pentru a controla 
sistemul de suspensie al vehiculului, în același timp fiind efectuate măsurători simultane cu 
ajutorul unui aparat de testare a amortizării, pentru a evalua în mod corect funcționalitatea 
sistemului. Se propune ca o diferență de 30 % între partea stângă și partea dreaptă ale 
aceleiași punți să reprezinte un criteriu practic și realist de acceptare/respingere.

Amendamentul 107
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 5.3.2.1

Textul propus de Comisie

(a) Diferențe 
semnificative între 
cele două direcții, 
stânga și dreapta.

5.3.2.1 Testarea 
eficienței amortizării

Se utilizează un 
echipament 
special și se 
compară 
diferențele dintre 
dreapta/stânga 
și/sau valorile 
absolute stipulate 
de producători.

(b) Neatingerea 
valorilor minime 
stipulate.

Amendamentul Parlamentului

(a) Diferențe 
semnificative între 
cele două direcții, 
stânga și dreapta.

(b) Nu sunt respectate 
valorile coeficientului 
de amortizare

5.3.2.1 Testarea 
eficienței amortizării

Se utilizează un
aparat de testare 
a amortizării și se 
compară 
diferențele dintre 
dreapta/stânga și 
valorile 
coeficientului de 
amortizare 
indicate de 
constructorii 
vehiculului, în 

(c) diferența dintre 
valorile măsurătorilor 
pe partea stângă și pe 
partea dreaptă ale 
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cazul în care 
aceste valori 
depășesc 
valoarea-limită 
generală a 
coeficientului de 
amortizare de 0,1.

aceleiași punți 
depășește 30 %.

Or. en

Justificare

Eficiența amortizării sistemului de suspensie al vehiculului poate fi evaluată în mod obiectiv 
numai cu ajutorul unui aparat de testare a amortizării. În cazul sistemelor de suspensie 
controlate electronic, ar trebui folosit un dispozitiv de comandă electronic pentru a controla 
sistemul de suspensie al vehiculului, în același timp fiind efectuate măsurători simultane cu 
ajutorul unui aparat de testare a amortizării, pentru a evalua în mod corect funcționalitatea 
sistemului.

Se propune ca o diferență de 30 % între partea stângă și partea dreaptă ale aceleiași punți să 
reprezinte un criteriu practic și realist de acceptare/respingere.

Amendamentul 108
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 8.2.2.2

Textul propus de Comisie

8.2.2.2 Vehiculele 
înmatriculate sau puse în 
circulație înainte de 
1 ianuarie 1980 sunt scutite
de această obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de întrerupere 
a alimentării, cu 
schimbătorul de viteză la 
punctul mort și ambreiajul 
cuplat;

(a) Pentru vehicule 
înmatriculate sau puse
în circulație pentru 
prima oară după data 
menționată în cerințe(1)

(b) Condiționarea prealabilă 
a vehiculului:

opacitatea depășește 
nivelul înregistrat pe 
placa constructorului de 
pe vehicul;
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1. Vehiculele pot fi testate 
fără condiționare prealabilă, 
cu toate că, din motive de 
siguranță, trebuie să se 
verifice dacă motorul este 
cald și într-o stare mecanică 
satisfăcătoare.

(b) Dacă această 
informație nu este 
disponibilă sau 
cerințele(1) nu permit 
utilizarea valorilor de 
referință,

2. Cerințele specifice 
condiționării prealabile:

pentru motoare cu 
aspirație naturală: 2,5 
m-1 ,

pentru motoare 
supraalimentate: 3,0 m-
1,

sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe 
sau

înmatriculate ori puse în 
circulație pentru prima 
dată după data 
menționată în cerințe(1)

(i) Motorul trebuie să fie 
complet încălzit; de 
exemplu, temperatura 
uleiului de motor măsurată 
printr-o sondă în tubul jojei 
de ulei să fie de cel puțin 
80 ºC sau temperatura 
normală de funcționare, dacă 
aceasta este mai scăzută, ori 
temperatura blocului motor, 
măsurată în funcție de 
nivelul de radiații infraroșii, 
să atingă cel puțin o 
temperatură echivalentă. 
Dacă, din cauza configurației 
vehiculului, această 
măsurătoare nu poate fi 
efectuată, temperatura 
normală de funcționare a 
motorului poate fi stabilită 
prin alte mijloace, de 
exemplu pe baza funcționării 
ventilatorului de răcire a 
motorului.

1,5 m-1.7

(ii) Sistemul de evacuare 
trebuie să fie purjat prin cel 
puțin trei cicluri de 
accelerare liberă sau printr-o 
metodă echivalentă.
(c) Procedura de încercare:

1. Motorul și orice 
turbocompresor instalat 
trebuie să se afle la turația de 
ralanti înainte de începerea 
fiecărui ciclu de accelerare 
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liberă. Pentru motoarele 
diesel ale vehiculelor grele, 
aceasta înseamnă să se 
aștepte cel puțin 10 secunde 
după eliberarea pedalei de 
accelerație.

2. Pentru inițierea fiecărui 
ciclu de accelerare liberă, 
pedala de accelerație trebuie 
să fie apăsată total, în mod 
rapid și continuu (în mai 
puțin de o secundă), dar nu 
brutal, pentru a se obține 
debitul maxim de la pompa 
de injecție.
3. În timpul fiecărui ciclu de 
accelerare liberă, motorul 
trebuie să atingă turația de 
întrerupere a alimentării sau, 
pentru vehicule cu transmisie 
automată, turația specificată 
de producător sau, dacă 
aceste date nu sunt 
disponibile, două treimi din 
turația de întrerupere a 
alimentării, înainte de 
eliberarea pedalei de 
accelerație. De exemplu, 
această condiție poate fi 
verificată prin monitorizarea 
turației motorului sau 
permițând trecerea unui timp 
suficient între apăsarea 
pedalei de accelerație și 
eliberarea sa, interval care, 
în cazul vehiculelor de 
categoria 1 și 2 din anexa 1, 
trebuie să fie de cel puțin 
două secunde;
4. Un vehicul poate fi 
respins doar dacă media 
aritmetică a cel puțin 
ultimelor trei cicluri de 
accelerare liberă depășește 
valoarea limită. Această 
medie poate fi calculată 
ignorând orice măsurătoare 
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care se abate semnificativ de 
la media măsurată sau poate 
rezulta din orice alt calcul 
statistic care ține seama de 
dispersia valorilor 
măsurate. Statele membre 
pot limita numărul ciclurilor 
de încercare.

5. Pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
respinge vehicule ale căror 
valori măsurate după mai 
puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mari decât 
valorile limită. Tot pentru a 
evita testările inutile, statele 
membre pot admite vehicule 
ale căror valori măsurate 
după mai puțin de trei cicluri 
de accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mici decât 
valorile limită.

Amendamentul Parlamentului

8.2.2.2 Vehiculele 
înmatriculate sau puse în 
circulație înainte de 
1 ianuarie 1980 sunt scutite
de această obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în timpul 
accelerării libere (mers în 
gol, de la ralanti până la 
turația de întrerupere a 
alimentării, cu schimbătorul 
de viteză la punctul mort și 
ambreiajul cuplat; Acest test 
al țevii de eșapament 
reprezintă metoda de bază 
pentru evaluarea emisiilor 
de gaze de evacuare, chiar 
dacă este combinat cu OBD.

(a) Pentru vehicule 
înmatriculate sau puse 
în circulație pentru 
prima oară după data 
menționată în cerințe(1)

(b) Condiționarea prealabilă a 
vehiculului:

opacitatea depășește 
nivelul înregistrat pe 
placa constructorului de 
pe vehicul;

1. Vehiculele pot fi testate 
fără condiționare prealabilă, 

(b) Dacă această 
informație nu este 
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cu toate că, din motive de 
siguranță, trebuie să se 
verifice dacă motorul este 
cald și într-o stare mecanică 
satisfăcătoare.

disponibilă sau 
cerințele(1) nu permit 
utilizarea valorilor de 
referință,

2. Cerințele specifice 
condiționării prealabile:

pentru motoare cu 
aspirație naturală: 2.5 
m-1 ,

pentru motoare 
supraalimentate: 3,0 m-
1,
sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe 
sau

înmatriculate ori puse 
în circulație pentru 
prima dată după data 
menționată în cerințe(1)

1,5 m-1.7

sau

(i) Motorul trebuie să fie 
complet încălzit; de exemplu, 
temperatura uleiului de motor 
măsurată printr-o sondă în 
tubul jojei de ulei să fie de 
cel puțin 80 ºC sau 
temperatura normală de 
funcționare, dacă aceasta este 
mai scăzută, ori temperatura 
blocului motor, măsurată în 
funcție de nivelul de radiații 
infraroșii, să atingă cel puțin 
o temperatură echivalentă. 
Dacă, din cauza configurației 
vehiculului, această 
măsurătoare nu poate fi 
efectuată, temperatura 
normală de funcționare a 
motorului poate fi stabilită 
prin alte mijloace, de 
exemplu pe baza funcționării 
ventilatorului de răcire a 
motorului.

0,2m-1

(ii) Sistemul de evacuare 
trebuie să fie purjat prin cel 
puțin trei cicluri de accelerare 
liberă sau printr-o metodă 
echivalentă.

(c) Procedura de încercare:

1. Motorul și orice 
turbocompresor instalat 
trebuie să se afle la turația de 
ralanti înainte de începerea 
fiecărui ciclu de accelerare 
liberă. Pentru motoarele 
diesel ale vehiculelor grele, 
aceasta înseamnă să se 
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aștepte cel puțin 10 secunde 
după eliberarea pedalei de 
accelerație.
2. Pentru inițierea fiecărui 
ciclu de accelerare liberă, 
pedala de accelerație trebuie 
să fie apăsată total, în mod 
rapid și continuu (în mai 
puțin de o secundă), dar nu 
brutal, pentru a se obține 
debitul maxim de la pompa 
de injecție.

3. În timpul fiecărui ciclu de 
accelerare liberă, motorul 
trebuie să atingă turația de 
întrerupere a alimentării sau, 
pentru vehicule cu transmisie 
automată, turația specificată 
de producător sau, dacă 
aceste date nu sunt 
disponibile, două treimi din 
turația de întrerupere a 
alimentării, înainte de 
eliberarea pedalei de 
accelerație. De exemplu, 
această condiție poate fi 
verificată prin monitorizarea 
turației motorului sau 
permițând trecerea unui timp 
suficient între apăsarea 
pedalei de accelerație și 
eliberarea sa, interval care, în 
cazul vehiculelor de categoria 
1 și 2 din anexa 1, trebuie să 
fie de cel puțin două secunde;

Nivelul de NOx nu este 
conform cu cerințele.

4. Un vehicul poate fi respins 
doar dacă media aritmetică a 
cel puțin ultimelor trei cicluri 
de accelerare liberă depășește 
valoarea-limită. Această 
medie poate fi calculată 
ignorând orice măsurătoare 
care se abate semnificativ de 
la media măsurată sau poate 
rezulta din orice alt calcul 
statistic care ține seama de 
dispersia valorilor măsurate. 

Valorile pulberilor în 
suspensie nu sunt în 
conformitate cu 
cerințele.
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Statele membre pot limita 
numărul ciclurilor de 
încercare.
5. Pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
respinge vehicule ale căror 
valori măsurate după mai 
puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mari decât 
valorile-limită. Tot pentru a 
evita testările inutile, statele
membre pot admite vehicule 
ale căror valori măsurate 
după mai puțin de trei cicluri 
de accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mici decât 
valorile-limită. Măsurători 
ale nivelurilor de NOx și de 
pulberi în suspensie cu 
ajutorul unui echipament 
adecvat/instrument de 
măsurare a fumului, adecvat 
echipat, folosind metoda 
existentă de testare a 
purjării.

Or. en

Justificare

OBD nu est o metodă garantată de evaluare a emisiilor, de aceea emisiile trebuie verificate 
prin măsurare la nivelul țevii de eșapament. NOx reprezintă o problemă îndeosebi pentru 
vehiculele cu motor diesel, în cazul cărora nivelurile scăzute de fum creează, în mod normal, 
niveluri ridicate de NOx. Pentru vehiculele dotate cu filtru de pulberi în suspensie diesel, este 
important să fie măsurat nivelul de pulberi în suspensie și nu valoarea opacității. Pentru a 
asigura măsurători exacte și armonizate, temperatura și viteza motorului ar trebui măsurate 
ținând seama de condițiile de testare prevăzute de constructorul vehiculului.

Amendamentul 109
Wim van de Camp

Propunere de regulament
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Partea tehnică – Anexa V – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Un dispozitiv de testare a eficienței 
amortizoarelor;

10. Un aparat de testare a amortizării 
pentru a măsura absorbția energiei 
oscilațiilor sistemului de suspensie al 
vehiculului, în vederea verificării 
eficienței, din punct de vedere al 
amortizării, a componentelor sistemului 
de suspensie al autovehiculului.

Or. en

Justificare

Eficiența amortizării sistemului de suspensie al vehiculului poate fi obiectiv evaluată numai 
cu ajutorul unui aparat de testare a amortizării, folosind valorile coeficientului de amortizare 
prevăzute de constructorul vehiculului în cazul în care valorile indicate de acesta depășesc 
valoarea-limită generală a coeficientului de amortizare de 0,1.


