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Amendamentul 52
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate statele membre au un sistem de 
înmatriculare pentru autovehicule care 
permite autorizarea administrativă a 
înscrierii lor în traficul rutier, în cadrul 
căruia vehiculul este identificat și îi este 
atribuit un număr de înmatriculare. Cu 
toate acestea, multe dintre reglementările 
naționale privind înregistrarea vehiculelor 
sunt contradictorii, complexe și 
împovărătoare. Ca urmare, problemele 
legate de înmatricularea vehiculelor 
creează obstacole pe piața internă și 
împiedică libera circulație, în cadrul 
Uniunii, a autovehiculelor înmatriculate în 
alt stat membru.

(1) Toate statele membre au un sistem de 
înmatriculare pentru autovehicule care 
permite autorizarea administrativă a 
înscrierii lor în traficul rutier, în cadrul 
căruia vehiculul este identificat și îi este 
atribuit un număr de înmatriculare. Cu 
toate acestea, multe dintre reglementările 
naționale privind înregistrarea vehiculelor 
sunt contradictorii, complexe și 
împovărătoare. Ca urmare, problemele 
legate de înmatricularea vehiculelor 
creează obstacole pe piața internă, în 
special în ceea ce privește circulația forței 
de muncă și împiedică libera circulație, în 
cadrul Uniunii, a autovehiculelor 
înmatriculate în alt stat membru.

Or. de

Amendamentul 53
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Înmatricularea autovehiculelor 
înmatriculate în alt stat membru este 
afectată de formalități de înmatriculare 
greoaie în statele membre, în special de 
obligația de a supune aceste vehicule la 
teste complementare pentru a evalua starea 
lor generală înainte de înmatriculare sau 
pentru a le identifica. Prin urmare, este 

(5) Înmatricularea autovehiculelor 
înmatriculate în alt stat membru este 
afectată de formalități de înmatriculare 
greoaie în statele membre, în special de 
obligația de a supune aceste vehicule la 
teste complementare pentru a evalua starea 
lor generală înainte de înmatriculare sau 
pentru a le identifica. Prin urmare, este 
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necesar să se reducă aceste formalități 
pentru a asigura libera circulație a 
autovehiculelor și pentru a reduce povara 
administrativă pentru cetățeni, întreprinderi 
și autoritățile de înmatriculare. În special 
pentru cetățenii sau întreprinderile care 
achiziționează un autovehicul înmatriculat 
în alt stat membru, este necesar să se 
prevadă o procedură de înmatriculare 
simplificată care să includă recunoașterea 
documentelor eliberate și a inspecției 
tehnice auto efectuate în alt stat membru și 
să prevadă cooperarea administrativă între 
autoritățile competente privind schimbul de 
date lipsă.

necesar să se reducă aceste formalități 
pentru a asigura libera circulație a 
autovehiculelor și pentru a reduce povara 
administrativă pentru cetățeni, întreprinderi 
și autoritățile de înmatriculare. În special 
pentru cetățenii sau întreprinderile care 
achiziționează un autovehicul înmatriculat 
în alt stat membru, este necesar să se 
prevadă o procedură de înmatriculare 
simplificată și facilă pentru utilizatori, 
care să includă recunoașterea documentelor 
eliberate și a inspecției tehnice auto 
efectuate în alt stat membru și să prevadă 
cooperarea administrativă între autoritățile 
competente privind schimbul de date lipsă.

Or. de

Amendamentul 54
Othmar Karas, Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru ca cetățenii și întreprinderile, 
în special cei care achiziționează un 
autovehicul înmatriculat în alt stat 
membru, să recunoască cu mai multă 
ușurință certificatul de înmatriculare, 
formatul acestuia ar trebui să fie 
uniformizat în toate statele membre, în 
conformitate cu Directiva 1999/37/CE a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Uniformitatea certificatelor de înmatriculare facilitează identificarea proprietarului unui 
vehicul în cazul accidentelor rutiere.
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Amendamentul 55
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cetățenii și întreprinderile ar trebui 
să aibă și posibilitatea de a alege între 
culorile naționale și culorile Uniunii 
pentru plăcuța de înmatriculare sau 
pentru plăcuța de înmatriculare 
temporară, în scopul reînmatriculării 
vehiculelor achiziționate în alt stat 
membru sau, după caz, al înmatriculării 
temporare a vehiculelor în vederea 
tranzitului.

Or. en

Amendamentul 56
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prezentul regulament ar trebui să ia 
în considerare faptul că anumite vehicule 
de interes istoric nu au documentația 
originală completă, fie deoarece 
vehiculele respective au fost casate și apoi 
recuperate, fie deoarece au fost fabricate 
înaintea instituirii sistemelor de 
înmatriculare în statele membre sau 
deoarece, la origine, erau vehicule 
militare sau de curse. Prezentul 
regulament ar trebui să asigure transferul 
legitim al acestor vehicule dintr-un stat 
membru în altul și reînmatricularea lor, 
în baza documentelor disponibile 
referitoare la data fabricației sau a primei 
înmatriculări, în cazul vehiculelor care au 
cel puțin 30 de ani vechime.
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Or. en

Justificare

Este necesară o excepție pentru vehiculele istorice.

Amendamentul 57
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se acorde Comisiei 
competențe de executare pentru a stabili 
proceduri și specificații comune pentru 
aplicația software care este necesară pentru 
schimbul electronic de date privind 
înmatricularea vehiculelor, inclusiv 
formatul datelor schimbate, procedurile 
tehnice necesare pentru consultarea 
electronică și accesul la registrele 
electronice naționale, procedurile de acces 
și mecanismele de securitate, precum și 
pentru a stabili formatul și modelul 
certificatului de înmatriculare profesională 
pentru vehicule. Competențele respective 
ar trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

(14) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se acorde Comisiei 
competențe de executare pentru a stabili 
proceduri și specificații comune pentru 
aplicația software, și anume Sistemul 
european de informare privind vehiculele 
și permisele de conducere (EUCARIS),
care este necesară pentru schimbul 
electronic de date privind înmatricularea 
vehiculelor, inclusiv formatul datelor 
schimbate, procedurile tehnice necesare 
pentru consultarea electronică și accesul la 
registrele electronice naționale, procedurile 
de acces și mecanismele de securitate, 
precum și pentru a stabili formatul și 
modelul certificatului de înmatriculare 
profesională pentru vehicule. Competențele 
respective ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. en
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Amendamentul 58
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia și statele membre ar trebui 
să se asigure că Sistemul european de 
informare privind vehiculele și permisele 
de conducere (EUCARIS) este pe deplin 
aplicat și operațional, pentru a putea fi 
utilizat în scopurile prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar fi trebuit să pună în aplicare 
EUCARIS pentru schimbul de informații privind vehiculele și permisele de conducere până în 
2013. Acest lucru nu s-a întâmplat, în principal din motive organizatorice și juridice.

Amendamentul 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament nu afectează 
drepturile fiscale suverane ale statelor 
membre de a percepe și încasa taxele 
aplicabile vehiculelor care fac obiectul 
regulamentului.

Or. en

Justificare

Este de preferat să se introducă acest text la articolul 1, pentru a garanta faptul că drepturile 
fiscale nu vor fi afectate de introducerea regulamentului. Întrucât scopul propunerii de 
regulament este acela de a simplifica formalitățile și condițiile de înmatriculare a vehiculelor 
deja înmatriculate în alte state membre, nu ar trebui, prin urmare, să fie influențat deloc 
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dreptul de a percepe taxe pentru vehiculele introduse într-un anumit stat membru.

Amendamentul 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Prezentul regulament nu afectează 
dreptul statelor membre de a lua măsurile 
legale necesare pentru prevenirea 
evaziunii fiscale în cazul vehiculelor care 
fac obiectul regulamentului.

Or. en

Justificare

Ar fi de preferat ca referirea la dreptul statelor membre de a lua măsurile necesare în 
situațiile de evaziune fiscală să fie inclusă la articolul 1, pentru a preveni apariția unor 
situații în care propunerea de regulament ar conduce, în mod neintenționat, la practici care 
determină evaziunea fiscală.

Amendamentul 61
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „posesor al certificatului de 
înmatriculare” înseamnă persoana pe 
numele căreia s-a înmatriculat vehiculul 
într-un stat membru;

3. „posesor al certificatului de 
înmatriculare” înseamnă persoana fizică 
sau juridică pe numele căreia s-a 
înmatriculat vehiculul într-un stat membru; 
în cazul leasingului, „posesor al 
certificatului de înmatriculare” înseamnă 
și persoana fizică sau juridică în custodia 
căreia se află temporar vehiculul, 
conform contractului;

Or. en



AM\938979RO.doc 9/42 PE513.178v01-00

RO

Amendamentul 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „deținătorul vehiculului” înseamnă o 
persoană care apare pe certificatul de 
înmatriculare și care nu este persoana 
înregistrată.

Or. hu

Justificare

La articolul 2 punctul 3 din propunerea Comisiei, persoana pe numele căreia s-a înmatriculat 
vehiculul într-un stat membru este definită drept posesor al certificatului de înmatriculare. În 
practică, însă, persoana care apare pe certificatul de înmatriculare poate să nu fie persoana 
pe numele căreia este înmatriculat vehiculul. Un exemplu în acest sens sunt vehiculele în 
leasing: persoana care apare pe certificatul de înmatriculare este proprietarul, iar posesorul 
certificatului de înmatriculare este deținătorul vehiculului.

Amendamentul 63
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru poate solicita 
înmatricularea pe teritoriul său a unui 
vehicul înmatriculat într-un alt stat membru 
doar în cazul în care titularul certificatului 
de înmatriculare își are reședința obișnuită 
pe teritoriul său.

(1) Un stat membru poate solicita 
înmatricularea pe teritoriul său a unui 
vehicul înmatriculat într-un alt stat membru 
doar în cazul în care titularul certificatului 
de înmatriculare sau utilizatorul 
vehiculului își are reședința obișnuită pe 
teritoriul său

Or. fi
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Amendamentul 64
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în care titularul 
certificatului de înmatriculare își are 
reședința obișnuită este oricare dintre 
următoarele:

Statul membru în care titularul 
certificatului de înmatriculare sau 
utilizatorul vehiculului își are reședința 
obișnuită este oricare dintre următoarele:

Or. fi

Amendamentul 65
Daniël van der Stoep

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile prevăzute la punctele (i) și (ii) 
nu aduc atingere dreptului statelor 
membre de a impune cerințe suplimentare 
prin intermediul legislației naționale, în 
ceea ce privește stabilirea reședinței 
obișnuite a persoanelor fizice.

Or. nl

Amendamentul 66
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă optează pentru acest lucru, un 
stat membru poate dispune ca 
înregistrarea în registrul de evidență a 
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populației să fie singurul criteriu de 
reședință pentru persoanele fizice. Totuși, 
în cazul unei sucursale sau al oricărui alt 
sediu al unei persoane juridice, 
înregistrarea este valabilă doar pentru 
circulația în statul membru respectiv. Un 
stat membru poate aplica aceeași restricție 
pentru a permite cetățenilor Uniunii, dar 
care nu sunt rezidenți ai statului în cauză, 
să înmatriculeze vehicule pe care doresc 
să le poată utiliza pe teritoriul acestui stat.

Or. it

Justificare

Conform dispozițiilor europene privind reședința în statele membre, cetățenii pot fi 
înregistrați în registrul de evidență a populației dacă șederea lor depășește trei luni. În aceste 
condiții, același criteriu, care constituie o formă de înregistrare și conferă siguranță, ar 
trebui să fie permis și pentru stabilirea dreptului de a înmatricula un vehicul. De asemenea, 
din rațiuni evidente, o persoană ar trebui să poată păstra un vehicul în alt stat membru, 
indiferent de locul său de reședință.

Amendamentul 67
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Dacă un vehicul circulă peste 
graniță, conducătorul auto trebuie să 
poată prezenta documente care să ateste 
faptul că vehiculul este deținut și utilizat 
în mod legal. Statele membre pot prevedea 
și reglementa verificări privind vehiculele 
înmatriculate în alte state membre care 
circulă pe teritoriul lor, în scopul obținerii 
de informații. Atunci când consideră 
necesar, statele membre pot retrage un 
certificat de înmatriculare pentru o 
perioadă de maximum 30 de zile, dar 
autorizează circulația temporară a 
vehiculului în cazul în care conducătorul 
auto este o persoană fizică cu rezidență 
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sau care deține un permis de conducere 
emis de un stat membru sau dacă 
documentele aflate în posesia 
conducătorului nu demonstrează 
rezidența străină sau indică motivul 
deținerii vehiculului. Dacă se constată că 
utilizarea sau înmatricularea vehiculului 
s-a realizat în mod necorespunzător, 
certificatul se retrage permanent. Statul 
membru de înmatriculare este informat cu 
privire la retragerea temporară și 
permanentă a certificatului.

Or. it

Justificare

Aceasta este doar o modalitate simplă și eficace de prevenire a eludării legii și a altor 
infracțiuni de acest tip, în ceea ce privește posesia și utilizarea vehiculelor (și, prin urmare, 
de reglementare a înmatriculării acestora) pe teritoriul UE. Responsabilitatea aparține 
proprietarilor și conducătorilor vehiculelor care călătoresc în altă țară decât cea în care sunt 
înmatriculate vehiculele lor: acest fapt va facilita controalele.

Amendamentul 68
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care titularul certificatului de 
înmatriculare își schimbă reședința 
obișnuită într-un alt stat membru, el ar 
trebui să solicite înmatricularea 
vehiculului înregistrat în alt stat membru în 
termen de șase luni de la sosire.

În cazul în care titularul certificatului de 
înmatriculare își schimbă reședința 
obișnuită într-un alt stat membru, el:

(a) informează imediat autoritatea de 
înmatriculare competentă din statul 
membru în cauză;
(b) solicită înmatricularea vehiculului 
înregistrat în alt stat membru în termen de 
trei luni de la sosire.

Or. en
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Amendamentul 69
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care titularul certificatului de
înmatriculare își schimbă reședința 
obișnuită într-un alt stat membru, el ar 
trebui să solicite înmatricularea vehiculului 
înregistrat în alt stat membru în termen de 
șase luni de la sosire.

În cazul în care titularul certificatului de 
înmatriculare sau deținătorul vehiculului 
își schimbă reședința obișnuită într-un alt 
stat membru, el ar trebui să solicite 
înmatricularea vehiculului înregistrat în alt 
stat membru în termen de trei luni de la 
sosire.

Or. hu

Justificare

Potrivit articolului 7 din Directiva 2004/38/CE, cetățenii UE au dreptul să aibă reședința în 
alt stat membru. În practică, este necesară o perioadă de trei luni de la solicitarea rezidenței 
pentru a înmatricula un vehicul.

Amendamentul 70
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care titularul certificatului de 
înmatriculare își schimbă reședința 
obișnuită într-un alt stat membru, el ar 
trebui să solicite înmatricularea vehiculului 
înregistrat în alt stat membru în termen de 
șase luni de la sosire.

În cazul în care titularul certificatului de 
înmatriculare își schimbă reședința
obișnuită într-un alt stat membru, el ar 
trebui să solicite înmatricularea vehiculului 
înregistrat în alt stat membru în termen de 
trei luni de la sosire.

Or. de
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Amendamentul 71
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care titularul certificatului de 
înmatriculare își schimbă reședința 
obișnuită într-un alt stat membru, el ar 
trebui să solicite înmatricularea vehiculului 
înregistrat în alt stat membru în termen de 
șase luni de la sosire.

În cazul în care titularul certificatului de 
înmatriculare își schimbă reședința
obișnuită într-un alt stat membru, el ar 
trebui să solicite înmatricularea vehiculului 
înregistrat în alt stat membru în termen de 
șase luni de la sosire. Statele membre pot 
impune un termen mai scurt pentru 
depunerea cererilor de reînmatriculare.

Or. en

Justificare

Întrucât prezentul document este un regulament, acesta se aplică direct în legislația statelor 
membre și este necesar să se prevadă situațiile în care este nevoie de o reînmatriculare 
imediată sau de un termen mai scurt.

Amendamentul 72
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul schimbării proprietarului unui 
vehicul înmatriculat într-un stat membru 
și al transferului acestui vehicul într-un 
alt stat membru în care se află reședința 
obișnuită a noului proprietar al 
vehiculului, noul proprietar solicită 
înmatricularea vehiculului în termen de 
30 de zile de la transferul acestuia.

Or. en
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Amendamentul 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cursul perioadei menționate la primul 
paragraf, nu trebuie să fie restricționată 
utilizarea vehiculului.

În cursul perioadelor menționate la primul 
și al doilea paragraf, nu trebuie să fie 
restricționată utilizarea vehiculului din 
rațiuni legate de înmatricularea acestuia.

Or. en

Amendamentul 74
Othmar Karas, Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre impun sancțiuni 
eficace, proporționale și disuasive dacă 
titularul certificatului de înmatriculare nu 
își reînmatriculează vehiculul în termenul 
prevăzut la articolul 4 alineatul (1). 
Aceste sancțiuni pot include penalități sau 
restricționarea utilizării vehiculului până 
la aprobarea solicitării de 
reînmatriculare.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe anumite stimulente pentru respectarea cerințelor prezentului regulament 
sau penalități pentru proprietarii de vehicule care nu își reînmatriculează vehiculele la timp.

Amendamentul 75
Preslav Borissov
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de înmatriculare a vehiculelor 
recunoaște certificatele de inspecție 
tehnică emise în alte state membre, în 
conformitate cu Regulamentul 
2013/xx/UE1.
__________________
1 Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de 
abrogare a Directivei 2009/40/CE 
(2012/0184(COD)). 

Or. en

Amendamentul 76
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care se primește o cerere 
de reînmatriculare a unui vehicul, iar 
vehiculul provine din alt stat membru, 
autoritățile de înmatriculare recunosc 
certificatul ITP după ce verifică 
validitatea sa în momentul 
reînmatriculării. Recunoașterea este 
valabilă pentru aceeași perioadă ca cea 
stabilită în certificatul original, cu 
excepția cazului în care perioada de 
valabilitate inițială depășește durata 
maximă legală în statul membru în care 
este reînmatriculat vehiculul. În acest caz, 
valabilitatea este redusă și calculată de la 
data la care vehiculul a primit certificatul 
ITP inițial. Înaintea datei intrării vigoare 
a prezentului regulament, statele membre 
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își comunică reciproc formatul 
certificatului ITP recunoscut de 
autoritățile lor competente, precum și 
instrucțiunile privind modalitatea de 
verificare a autenticității acestuia.

Or. en

Justificare

Acesta este textul adoptat de Comisia TRAN în legătură cu regulamentul privind inspecția 
tehnică, în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a certificatelor ITP. Prezentul 
amendament asigură coerența în ceea ce privește această dispoziție, al cărei scop principal 
era de a facilita reînmatricularea autovehiculelor în cadrul Uniunii Europene.

Amendamentul 77
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile de înmatriculare a 
vehiculelor nu pot efectua controale fizice
ale vehiculului înregistrat în alt stat 
membru înainte de înmatriculare decât în 
următoarele cazuri:

(4) Autoritățile de înmatriculare a 
vehiculelor pot identifica un vehicul din 
alt stat membru înainte de a-l înmatricula.
Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor 
nu pot efectua inspecții tehnice ale 
vehiculului înregistrat în alt stat membru 
înainte de înmatriculare decât în 
următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 78
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dacă statul membru primește un 
raport în care se menționează că un 
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vehicul a fost înmatriculat în alt stat 
membru, astfel cum este prevăzut la 
alineatul (5), acesta anulează imediat 
înmatricularea vehiculului pe teritoriul 
său. Această dispoziție nu aduce atingere 
procedurilor naționale de radiere utilizate 
pentru registrele auto. 

Or. it

Justificare

Fără a aduce atingere raportării automate, procedurile naționale pentru radierea vehiculelor 
din registrele naționale ar trebui să rămână valabile, pentru a reduce posibilitatea fraudelor 
și, în principal, pentru a proteja creditele auto garantate și creditele garantate cu însuși 
vehiculul în cauză (de exemplu creditele în rate care încă nu au fost achitate integral). 

Amendamentul 79
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Alegerea plăcuței de înmatriculare a unui 

vehicul
(1) Statele membre oferă opțiunea de 
reînmatriculare a unui vehicul cu plăcuță 
de înmatriculare în culorile naționale sau 
ale Uniunii, personalizat atunci când se 
dorește acest lucru. 
(2) În cazul în care se oferă o plăcuță de 
înmatriculare cu culorile Uniunii, aceasta 
este compusă din coduri galbene pe 
fundal albastru, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 2411/98 al 
Consiliului.
(3) Opțiunea menționată la alineatul (1) 
nu aduce atingere dreptului statelor 
membre de a stabili propriile reglementări 
naționale în materie de coduri.
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Or. it

Justificare

Pentru anumite tipuri de societăți, precum societățile de închirieri auto și de leasing, ar fi util 
să poată folosi o culoare comună pentru plăcuțele de înmatriculare pentru vehiculele lor. 
Astfel, parcurile lor auto vor avea un aspect uniform. Înmatricularea va ține în continuare de 
competența statului membru în care este înmatriculat vehiculul. De asemenea, societățile 
menționate mai sus, dar și orice alte persoane, vor putea obține plăcuțe de înmatriculare 
personalizate, această opțiune fiind deja disponibilă în unele state membre.

Amendamentul 80
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) vehiculul nu are asigurare de 
răspundere civilă.

Or. en

Amendamentul 81
Daniël van der Stoep

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) atunci când legislația națională a 
unui stat membru permite refuzul, 
indiferent de motiv.

Or. nl

Amendamentul 82
Daniël van der Stoep

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice decizie luată de o autoritate de 
înmatriculare a vehiculelor de a refuza 
înmatricularea unui vehicul înmatriculat 
în alt stat membru trebuie să fie motivată 
în mod corespunzător. Persoana în cauză 
poate, în termen de o lună de la primirea 
deciziei negative, să solicite autorității 
competente de înmatriculare a vehiculelor 
să își reexamineze decizia. Cererea 
respectivă trebuie să cuprindă motivele 
acestei reexaminări. În termen de o lună 
de la primirea respectivei cereri, 
autoritatea competentă de înmatriculare a 
vehiculelor trebuie să confirme sau să 
infirme decizia.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 83
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice decizie luată de o autoritate de 
înmatriculare a vehiculelor de a refuza 
înmatricularea unui vehicul înmatriculat în 
alt stat membru trebuie să fie motivată în 
mod corespunzător. Persoana în cauză 
poate, în termen de o lună de la primirea 
deciziei negative, să solicite autorității 
competente de înmatriculare a vehiculelor 
să își reexamineze decizia. Cererea 
respectivă trebuie să cuprindă motivele 
acestei reexaminări. În termen de o lună de 
la primirea respectivei cereri, autoritatea 
competentă de înmatriculare a vehiculelor 
trebuie să confirme sau să infirme decizia.

(2) Orice decizie luată de o autoritate de 
înmatriculare a vehiculelor de a refuza 
înmatricularea unui vehicul înmatriculat în 
alt stat membru trebuie să fie motivată în 
mod corespunzător. Persoana în cauză 
poate, în termen de trei luni de la primirea 
deciziei negative, să solicite autorității
competente de înmatriculare a vehiculelor 
să își reexamineze decizia. Cererea 
respectivă trebuie să cuprindă motivele 
acestei reexaminări. În termen de trei luni
de la primirea respectivei cereri, autoritatea 
competentă de înmatriculare a vehiculelor 
trebuie să confirme sau să infirme decizia.

Or. de
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Amendamentul 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice decizie luată de o autoritate de 
înmatriculare a vehiculelor de a refuza 
înmatricularea unui vehicul înmatriculat în 
alt stat membru trebuie să fie motivată în 
mod corespunzător. Persoana în cauză 
poate, în termen de o lună de la primirea 
deciziei negative, să solicite autorității 
competente de înmatriculare a vehiculelor 
să își reexamineze decizia. Cererea 
respectivă trebuie să cuprindă motivele 
acestei reexaminări. În termen de o lună de 
la primirea respectivei cereri, autoritatea 
competentă de înmatriculare a vehiculelor 
trebuie să confirme sau să infirme decizia.

(2) Orice decizie luată de o autoritate de 
înmatriculare a vehiculelor de a refuza 
înmatricularea unui vehicul înmatriculat în 
alt stat membru trebuie să fie motivată în 
mod corespunzător. Persoana în cauză 
poate, în termen de o lună de la primirea 
deciziei negative, să solicite autorității 
competente de înmatriculare a vehiculelor 
să își reexamineze decizia. Cererea 
respectivă trebuie să cuprindă motivele 
acestei reexaminări. În termen de o lună de 
la primirea respectivei cereri, autoritatea 
competentă de înmatriculare a vehiculelor 
trebuie să confirme sau să infirme decizia. 
În termenul de o lună de la primirea 
solicitării de către autoritatea de 
înmatriculare competentă, vehiculul nu se 
utilizează pe drumurile publice.

Or. en

Justificare

Dacă vehiculul este deteriorat grav sau distrus sau dacă data la care ar fi trebuit să fie 
eliberat următorul certificat de inspecție tehnică obligatorie a expirat, vehiculul nu ar trebui 
utilizat pe drumurile publice din rațiuni de siguranță rutieră.

Amendamentul 85
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice decizie luată de o autoritate de (2) Orice decizie luată de o autoritate de 
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înmatriculare a vehiculelor de a refuza 
înmatricularea unui vehicul înmatriculat în 
alt stat membru trebuie să fie motivată în 
mod corespunzător. Persoana în cauză 
poate, în termen de o lună de la primirea 
deciziei negative, să solicite autorității 
competente de înmatriculare a vehiculelor 
să își reexamineze decizia. Cererea 
respectivă trebuie să cuprindă motivele 
acestei reexaminări. În termen de o lună de 
la primirea respectivei cereri, autoritatea 
competentă de înmatriculare a vehiculelor 
trebuie să confirme sau să infirme decizia.

înmatriculare a vehiculelor de a refuza 
înmatricularea unui vehicul înmatriculat în 
alt stat membru trebuie să fie motivată în 
mod corespunzător. Persoana în cauză 
poate, în termen de o lună de la primirea 
deciziei negative, să solicite autorității 
competente de înmatriculare a vehiculelor 
să își reexamineze decizia. Cererea 
respectivă trebuie să cuprindă motivele 
acestei reexaminări. În termen de o lună de 
la primirea respectivei cereri, autoritatea 
competentă de înmatriculare a vehiculelor 
trebuie să confirme sau să infirme decizia.
În perioada de reexaminare a refuzului, 
vehiculul nu se utilizează pe drumurile 
publice.

Or. en

Amendamentul 86
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aplică penalități
proporționale și disuasive pentru 
nesolicitarea reînmatriculării în termenul 
prevăzut la articolul 4 alineatul (1). 
Aceste penalități pot include o amendă și 
confiscarea temporară a vehiculului până 
la aprobarea solicitării de 
reînmatriculare. Penalitățile nu se aplică 
sau sunt returnate dacă nerealizarea 
reînmatriculării se datorează unei erori a 
autorității competente din statul membru.

Or. en

Amendamentul 87
Ildikó Gáll-Pelcz
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o persoană a cumpărat, 
în alt stat membru, un vehicul care nu are 
certificat de înmatriculare, poate solicita 
autorității de înmatriculare a vehiculelor să 
elibereze un certificat de înmatriculare 
temporară a vehiculului în vederea 
transferului său în alt stat membru. 
Certificatul de înmatriculare temporară este 
valabil pentru o perioadă de 30 de zile.

(1) În cazul în care o persoană a cumpărat, 
în alt stat membru, un vehicul care nu are 
certificat de înmatriculare, poate solicita 
autorității de înmatriculare a vehiculelor 
din statul membru în care este 
înmatriculat vehiculul să elibereze un 
certificat de înmatriculare temporară a 
vehiculului în vederea transferului său în 
alt stat membru. Certificatul de 
înmatriculare temporară este valabil pentru 
o perioadă de 30 de zile.

Or. hu

Justificare

Țara de destinație nu deține datele privind vehiculul achiziționat. Aceste date se află în țara 
în care a fost înmatriculat pentru ultima dată vehiculul (țara de origine). Prin urmare, este 
logic ca autoritățile din țara respectivă să elibereze certificatul de înmatriculare temporară.

Amendamentul 88
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o persoană a cumpărat, 
în alt stat membru, un vehicul care nu are 
certificat de înmatriculare, poate solicita 
autorității de înmatriculare a vehiculelor să 
elibereze un certificat de înmatriculare 
temporară a vehiculului în vederea 
transferului său în alt stat membru. 
Certificatul de înmatriculare temporară este 
valabil pentru o perioadă de 30 de zile.

(1) În cazul în care o persoană a cumpărat, 
în alt stat membru, un vehicul care nu are 
certificat de înmatriculare, poate solicita 
autorității de înmatriculare a vehiculelor să 
elibereze un certificat de înmatriculare 
temporară a vehiculului în vederea 
transferului său în alt stat membru. 
Certificatul de înmatriculare temporară este 
valabil pentru o perioadă de 30 de zile și 
este recunoscut de toate statele membre.

Or. en
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Amendamentul 89
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o persoană a cumpărat, 
în alt stat membru, un vehicul care nu are 
certificat de înmatriculare, poate solicita 
autorității de înmatriculare a vehiculelor să 
elibereze un certificat de înmatriculare 
temporară a vehiculului în vederea 
transferului său în alt stat membru. 
Certificatul de înmatriculare temporară este 
valabil pentru o perioadă de 30 de zile.

(1) În cazul în care o persoană a cumpărat, 
în alt stat membru, un vehicul care nu are 
certificat de înmatriculare, poate solicita 
autorității de înmatriculare a vehiculelor 
din statul membru respectiv să elibereze 
un certificat de înmatriculare temporară a 
vehiculului în vederea transferului său în 
statul membru de reședință, pentru a fi 
înmatriculat acolo. Certificatul de 
înmatriculare temporară este valabil pentru 
o perioadă de 30 de zile.

Or. it

Justificare

Oricine ar trebui să poată înmatricula temporar un vehicul, dar acest lucru ar trebui să se 
facă doar în scopuri explicite și astfel încât să se evite orice posibilitate de abuz sau 
speculații.

Amendamentul 90
Othmar Karas, Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă vehiculele achiziționate, primul 
paragraf se aplică și în cazul vehiculelor 
moștenite, câștigate sau primite cadou, 
atât timp cât proprietarul poate demonstra 
că utilizează sau că posedă vehiculul în 
mod legal.

Or. en
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Amendamentul 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) După expirarea certificatului de 
înmatriculare temporară, proprietarul 
vehiculului are obligația de a își 
înregistra vehiculul în statul membru de 
destinație.

Or. en

Justificare

Trebuie să fie clar faptul că, după expirarea certificatului de înmatriculare temporară, 
mașina tot trebuie să fie înmatriculată conform legii în statul membru de destinație.

Amendamentul 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care nu s-a încheiat o 
asigurare de răspundere civilă pentru 
vehicul, dacă aceasta este o condiție 
prealabilă pentru înmatricularea 
vehiculului.

Or. en

Justificare

Acest motiv de refuz introdus pentru articolul 5 ar trebui să fie valabil și pentru emiterea unui 
certificat de înmatriculare temporară, întrucât asigurările de răspundere auto contribuie la 
protecția în cazul accidentelor rutiere.
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Amendamentul 93
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă vehiculul nu are asigurare de 
răspundere civilă.

Or. en

Amendamentul 94
Daniël van der Stoep

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când legislația națională a 
unui stat membru permite refuzul, 
indiferent de motiv.

Or. nl

Amendamentul 95
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea înmatriculării unui vehicul 
înmatriculat într-un alt stat membru, 
autoritățile de înmatriculare a vehiculelor 
acordă autorităților de înmatriculare a 
vehiculelor din celelalte state membre 
dreptul de accesa datele stocate în 
registrele auto oficiale referitoare la 
rubricile stabilite în anexa I.

(1) În vederea înmatriculării unui vehicul 
înmatriculat într-un alt stat membru, 
autoritățile de înmatriculare a vehiculelor 
acordă autorităților de înmatriculare a 
vehiculelor din celelalte state membre 
dreptul de accesa datele stocate în 
registrele auto oficiale referitoare la 
rubricile stabilite la punctele 1-34, 44 și 
48-60 din anexa I. Acestea pot acorda 
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autorităților de înmatriculare a 
vehiculelor din celelalte state membre 
dreptul de a accesa datele stocate în 
registrele auto oficiale referitoare la 
rubricile stabilite la punctele 35-43, 45-47 
și 61 din anexa I. 
În scopurile primului paragraf, 
autoritățile de înmatriculare a vehiculelor 
colectează date referitoare la rubricile 
prevăzute la punctele 1-34, 44 și 48-60 din 
anexa I. Acestea pot colecta date 
referitoare la rubricile prevăzute la 
punctele 35-43, 45-47 și 61 din anexa I.

Or. en

Amendamentul 96
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1), autoritățile de 
înmatriculare a vehiculelor utilizează 
aplicația software prevăzută la anexa II.

În sensul alineatului (1), autoritățile de 
înmatriculare a vehiculelor utilizează 
Sistemul european de informare privind 
vehiculele și permisele de conducere 
(EUCARIS), astfel cum este prevăzut la 
anexa II.

Or. en

Amendamentul 97
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre se asigură că 
Sistemul european de informare privind 
vehiculele și permisele de conducere este 
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implementat în toate statele membre și 
este complet operațional.

Or. en

Justificare

În prezent, o serie de state membre fac schimb de date privind vehiculele și permisele de 
conducere prin intermediul EUCARIS, însă sistemul nu este implementat și operațional în 
toate statele membre. Prin urmare, pentru eficientizarea prezentului regulament, Comisia 
Europeană trebuie să se asigure că sistemul EUCARIS funcționează în întreaga Uniune 
Europeană.

Amendamentul 98
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) căutarea sau transmiterea neautorizată 
de informații;

(c) căutarea, transmiterea sau publicarea 
neautorizată de informații;

Or. de

Amendamentul 99
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O autoritate de înmatriculare a 
vehiculelor poate elibera unul sau mai 
multe certificate de înmatriculare 
profesională a vehiculelor oricărei 
întreprinderi care respectă următoarele 
criterii:

(1) O autoritate de înmatriculare a 
vehiculelor poate elibera unul sau mai 
multe certificate de înmatriculare 
profesională a vehiculelor producătorilor 
de vehicule, producătorilor de piese auto, 
atelierelor de reparații auto, 
distribuitorilor, serviciilor tehnice și 
autorităților de inspecție.

(a) are sediul pe teritoriul său;
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(b) distribuie vehicule sau prestează 
servicii de reparații, întreținere sau testare 
pentru vehicule;
(c) are o bună reputație și competența 
profesională necesară.

Or. en

Amendamentul 100
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) distribuie vehicule sau prestează 
servicii de reparații, întreținere sau testare 
pentru vehicule;

(b) distribuie vehicule, le transportă peste 
graniță sau prestează servicii de reparații, 
întreținere sau testare pentru vehicule;

Or. en

Justificare

Și întreprinderile care transportă vehicule peste graniță pentru distribuitori ar trebui să fie 
incluse în regimul înmatriculării profesionale.

Amendamentul 101
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile de înmatriculare a 
vehiculelor se asigură că datele privind 
vehiculele, menționate la anexa I, sunt 
înregistrate în registrul lor pentru fiecare 
înmatriculare profesională a vehiculelor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 102
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Vehiculele prevăzute cu un certificat de 
înmatriculare profesională a vehiculelor 
pot fi folosite doar dacă nu reprezintă un 
pericol direct și iminent pentru siguranța 
rutieră. Vehiculele respective nu pot fi 
folosite pentru transportul comercial de 
persoane sau mărfuri.

(3) Vehiculele prevăzute cu un certificat de 
înmatriculare profesională a vehiculelor 
pot fi folosite doar dacă nu reprezintă un 
pericol direct și iminent pentru siguranța 
rutieră și dacă există un certificat de 
inspecție tehnică obligatorie pentru 
vehicul. Vehiculele respective nu pot fi 
folosite pentru transportul comercial de 
persoane sau mărfuri.

Or. pl

Amendamentul 103
Daniël van der Stoep

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu pot împiedica, din 
motive legate de înmatricularea 
vehiculului, libera circulație a vehiculelor 
prevăzute cu un certificat de înmatriculare 
profesională a vehiculului.

(4) Statele membre pot împiedica, din 
motive legate de înmatricularea 
vehiculului, libera circulație a vehiculelor 
prevăzute cu un certificat de înmatriculare 
profesională a vehiculului.

Or. nl

Amendamentul 104
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Certificatele de înmatriculare 
profesională a vehiculelor sunt 
recunoscute reciproc în toate statele 
membre pentru deplasările în scopuri de 
transfer, verificare și inspecție.

Or. en

Amendamentul 105
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Certificatele de înmatriculare 
profesională a vehiculelor eliberate 
într-un stat membru sunt recunoscute în 
toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 106
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Durata valabilității certificatelor de 
înmatriculare profesională a vehiculelor 
nu depășește trei luni. Valabilitatea expiră 
de îndată ce nu mai este îndeplinit unul 
dintre criteriile prevăzute la primul 
alineat al prezentului articol.

Or. en
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Justificare

Durata valabilității certificatelor de înmatriculare profesională a vehiculelor ar trebui să fie 
determinată în mod clar.

Amendamentul 107
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Alegerea plăcuței de înmatriculare a unui 

vehicul
(1) Statele membre oferă opțiunea de 
reînmatriculare, înmatriculare temporară 
în scopuri de tranzit sau înmatriculare 
profesională a unui vehicul, cu plăcuța de 
înmatriculare în culorile naționale sau în 
culorile Uniunii.
(2) În cazul în care se oferă o plăcuță de 
înmatriculare cu culorile Uniunii, aceasta 
este compusă din coduri galbene pe 
fundal albastru, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 2411/98 al 
Consiliului.
(3) În cazul în care se oferă o plăcuță de 
înmatriculare temporară cu culorile 
Uniunii, aceasta este compusă din coduri 
galbene pe fundal albastru, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 2411/98 al Consiliului.
(4) Opțiunea menționată la alineatul (1) 
nu aduce atingere dreptului statelor 
membre de a stabili care sunt 
mecanismele lor naționale de coduri.

Or. en

Justificare

Pentru anumite sectoare, precum societățile de închirieri auto și de leasing, ar fi util să poată 
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folosi o culoare comună pentru plăcuțele de înmatriculare sau plăcuțele de înmatriculare 
temporară pentru vehiculele lor. Astfel, societățile ar avea posibilitatea să aleagă un aspect 
uniform pentru parcul lor auto. Înmatricularea vehiculelor ține în continuare de competența 
statului membru în care vehiculul este înmatriculat.

Amendamentul 108
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile privind înmatricularea 
vehiculului în statul membru în care se află 
autoritatea relevantă;

(a) informațiile privind procedurile legate 
de înmatricularea vehiculului, precum și 
documentele care trebuie prezentate în 
statul membru în care se află autoritatea 
relevantă;

Or. en

Amendamentul 109
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile privind înmatricularea 
vehiculului în statul membru în care se află 
autoritatea relevantă;

(a) informațiile privind înmatricularea 
vehiculului în statul membru în care se află 
autoritatea relevantă, în special 
documentele necesare, taxele, durata 
preconizată de așteptare pentru o decizie 
și procedurile asociate;

Or. pl

Amendamentul 110
Malcolm Harbour
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Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la xxxx [a se completa data: 
un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament].

Se aplică de la xxxx [a se completa data: 
trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament].

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a prezentului regulament va necesita mai mult de în an. În special, 
autoritățile naționale de înmatriculare vor trebui să introducă mai multe câmpuri de date, 
pentru a putea colecta toate datele prevăzute în proiectul de regulament pentru vehiculele 
care se reînmatriculează pentru prima dată într-un anumit stat membru al UE. Ar trebui să 
fie solicitate de la producători încă cel puțin 10 câmpuri de date, precum și alte date care 
impun dezvoltarea de noi sisteme, eventual și în domeniul asigurărilor.

Amendamentul 111
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie

Rubrică Codurile armonizate din Directiva 
1999/37/CE

1. Țara de înmatriculare --

2. Număr de înmatriculare (A)

3. Data primei înmatriculări a vehiculului (B)

4. Numărul (numerele) de identificare a 
certificatului de înmatriculare

--

5. Denumirea autorității emitente a 
certificatului de înmatriculare

--

6. Vehicul: marca (D.1)

7. Vehicul: tipul (D.2)

- Variantă (dacă este disponibilă)

- Versiune (dacă este disponibilă)
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8. Vehicul: descrierea comercială (descrieri 
comerciale)

(D.3)

9. Numărul de identificare al vehiculului 
(NIV)

(E)

10. Masa: masa încărcată maxim admisă 
din punct de vedere tehnic, cu excepția 
motocicletelor

(F.1)

11. Masa: masa încărcată maxim admisă a 
vehiculului în exploatare în statul membru 
în care s-a făcut înmatricularea

(F.2)

12. Masa vehiculului în exploatare cu 
caroserie și cu dispozitiv de cuplare în 
cazul unui vehicul de tractare în exploatare 
din orice altă categorie în afară de M1

(G)

13. Perioada de valabilitate, dacă nu este 
nelimitată

(H)

14. Data înmatriculării la care se referă 
acest certificat

(I)

15. Numărul omologării de tip (dacă este 
disponibil)

(K)

16. Numărul de osii (L)

17. Distanța între osii (în mm) (M)

18. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 
osii: osia 1 (în kg)

(N.1)

19. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 
osii: osia 2 (în kg), acolo unde este cazul

(N.2)

20. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 
osii: osia 3 (în kg), acolo unde este cazul

(N.3)

21. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 

(N.4)
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osii: osia 4 (în kg), acolo unde este cazul

22. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 
osii: osia 5 (în kg), acolo unde este cazul

(N.5)

23. Masa de remorcare maxim admisă din 
punct de vedere tehnic a remorcii: cu frână 
(în kg)

(O.1)

24. Masa de remorcare maxim admisă din 
punct de vedere tehnic a remorcii: fără 
frână (în kg)

(O.2)

25. Motor: capacitatea (în cm³) (P.1)

26. Motor: puterea netă maximă (în kW) 
(dacă este disponibilă)

(P.2)

27. Motor: tipul de combustibil sau sursă 
de putere

(P.3)

28. Motor: viteză nominală (în min - 1) (P.4)

29. Numărul de identificare al motorului (P.5)

30. Raportul putere/greutate (în kW/kg) 
(numai pentru motociclete)

(Q)

31. Culoarea vehiculului (R) 

32. Număr de locuri: numărul de locuri, 
inclusiv locul șoferului

(S.1)

33. Număr de locuri: număr de locuri în 
picioare (acolo unde este cazul)

(S.2)

34. Viteza maximă (în km/oră) (T)

35. Nivelul de zgomot: staționar[în dB(A)] (U.1)

36. Nivelul de zgomot: viteza motorului (în 
min-1)

(U.2)

37. Nivelul de zgomot: în mers [în dB(A)] (U.3)

38. Gaze de eșapament: CO (în g/km sau 
g/kWh)

(V.1)

39. Gaze de eșapament: HC (în g/km sau 
g/kWh)

(V.2)

40. Gaze de eșapament: NOx (în g/km sau 
g/kWh)

(V.3)

41. Gaze de eșapament: HC+NOx (în (V.4)
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g/km)

42. Gaze de eșapament: particule pentru 
motoare diesel (în g/km sau g/kWh)

(V.5)

43. Gaze de eșapament: coeficientul de 
absorbție corectat pentru motoare diesel (in 
min-1)

(V.6)

44. Gaze de eșapament: CO2 (în g/km) (V.7)

45. Gaze de eșapament: consumul de 
combustibil combinat (în l/100 km)

(V.8)

46. Gaze de eșapament: indicații privind 
categoria de mediu a omologării CE de tip; 
trimitere la versiunea aplicabilă în 
conformitate cu Directiva 70/220/CEE sau 
Directiva 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacitatea rezervorului 
(rezervoarelor) de combustibil (în litri)

(W)

48. Data ultimei inspecții tehnice auto --

49. Data următoarei inspecții tehnice auto --

50. Kilometraj (dacă este disponibil) --

51. Vehicul distrus (da/nu) --

52. Data eliberării certificatului de 
distrugere

--

53. Instituția sau societatea care eliberează 
certificatul de distrugere 

--

54. Motivul distrugerii --

55. Vehicul furat (da/nu) --

56. Certificat(e) și/sau plăcuțe de 
înmatriculare furate (da/nu)

--

57. Înmatriculare inactivă --

58. Înmatriculare suspendată --

59. Schimbarea numărului de înmatriculare --

60. Inspecție tehnică necesară după un 
accident care a produs avarii grave

--

61. Teste suplimentare solicitate după 
schimbarea sau modificarea oricăror dintre 
elementele de la rubricile 9 - 47 
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Amendamentul

Rubrică Codurile armonizate din Directiva 
1999/37/CE

1. Țara de înmatriculare --

2. Număr de înmatriculare (A)

3. Data primei înmatriculări a vehiculului1 (B)

4. Numărul (numerele) de identificare a 
certificatului de înmatriculare

--

5. Denumirea autorității emitente a 
certificatului de înmatriculare

--

6. Vehicul: marca (D.1)

7. Vehicul: tipul (D.2)

- Variantă (dacă este disponibilă)

- Versiune (dacă este disponibilă)

8. Vehicul: descrierea comercială (descrieri 
comerciale)

(D.3)

9. Numărul de identificare al vehiculului 
(NIV)

(E)

10. Masa: masa încărcată maxim admisă 
din punct de vedere tehnic, cu excepția 
motocicletelor

(F.1)

11. Masa: masa încărcată maxim admisă a 
vehiculului în exploatare în statul membru 
în care s-a făcut înmatricularea

(F.2)

12. Masa vehiculului în exploatare cu 
caroserie și cu dispozitiv de cuplare în 
cazul unui vehicul de tractare în exploatare 
din orice altă categorie în afară de M1

(G)

13. Perioada de valabilitate, dacă nu este 
nelimitată

(H)

14. Data înmatriculării la care se referă 
acest certificat

(I)

15. Numărul omologării de tip (dacă este 
disponibil)

(K)

16. Numărul de osii (L)

17. Distanța între osii (în mm) (M)
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18. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 
osii: osia 1 (în kg)

(N.1)

19. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 
osii: osia 2 (în kg), acolo unde este cazul

(N.2)

20. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 
osii: osia 3 (în kg), acolo unde este cazul

(N.3)

21. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 
osii: osia 4 (în kg), acolo unde este cazul

(N.4)

22. Pentru vehiculele cu o masă totală 
admisibilă mai mare de 3 500 kg, 
distribuția masei încărcate maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic pe 
osii: osia 5 (în kg), acolo unde este cazul

(N.5)

23. Masa de remorcare maxim admisă din 
punct de vedere tehnic a remorcii: cu frână 
(în kg)

(O.1)

24. Masa de remorcare maxim admisă din 
punct de vedere tehnic a remorcii: fără 
frână (în kg)

(O.2)

25. Motor: capacitatea (în cm³) (P.1)

26. Motor: puterea netă maximă (în kW) 
(dacă este disponibilă)

(P.2)

27. Motor: tipul de combustibil sau sursă 
de putere

(P.3)

28. Motor: viteză nominală (în min - 1) (P.4)

29. Numărul de identificare al motorului (P.5)

30. Raportul putere/greutate (în kW/kg) 
(numai pentru motociclete)

(Q)

31. Culoarea vehiculului (R) 
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32. Număr de locuri: numărul de locuri, 
inclusiv locul șoferului

(S.1)

33. Număr de locuri: număr de locuri în 
picioare (acolo unde este cazul)

(S.2)

34. Viteza maximă (în km/oră) (T)

35. Nivelul de zgomot: staționar[în dB(A)] (U.1)

36. Nivelul de zgomot: viteza motorului (în 
min-1)

(U.2)

37. Nivelul de zgomot: în mers [în dB(A)] (U.3)

38. Gaze de eșapament: CO (în g/km sau 
g/kWh)

(V.1)

39. Gaze de eșapament: HC (în g/km sau 
g/kWh)

(V.2)

40. Gaze de eșapament: NOx (în g/km sau 
g/kWh)

(V.3)

41. Gaze de eșapament: HC+NOx (în 
g/km)

(V.4)

42. Gaze de eșapament: particule pentru 
motoare diesel (în g/km sau g/kWh)

(V.5)

43. Gaze de eșapament: coeficientul de 
absorbție corectat pentru motoare diesel (in 
min-1)

(V.6)

44. Gaze de eșapament: CO2 (în g/km) (V.7)

45. Gaze de eșapament: consumul de 
combustibil combinat (în l/100 km)

(V.8)

46. Gaze de eșapament: indicații privind 
categoria de mediu a omologării CE de tip; 
trimitere la versiunea aplicabilă în 
conformitate cu Directiva 70/220/CEE sau 
Directiva 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacitatea rezervorului 
(rezervoarelor) de combustibil (în litri)

(W)

48. Data ultimei inspecții tehnice auto --

49. Data următoarei inspecții tehnice auto --

50. Kilometraj (dacă este disponibil) --

51. Vehicul distrus (da/nu) --

52. Data eliberării certificatului de 
distrugere

--
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53. Instituția sau societatea care eliberează 
certificatul de distrugere 

--

54. Motivul distrugerii --

55. Vehicul furat (da/nu) --

56. Certificat(e) și/sau plăcuțe de 
înmatriculare furate (da/nu)

--

57. Înmatriculare inactivă --

58. Înmatriculare suspendată --

59. Schimbarea numărului de înmatriculare --

60. Inspecție tehnică necesară după un 
accident care a produs avarii grave

--

61. Teste suplimentare solicitate după 
schimbarea sau modificarea oricăror dintre 
elementele de la rubricile 9 - 47 

_____________
1 Pentru vehiculele de interes istoric, 
astfel cum sunt definite în Regulamentul 
2013/xx/UE (Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de 
abrogare a Directivei 2009/40/CE 
(2012/0184(COD)), în absența unui 
document de înmatriculare, autoritatea 
competentă poate folosi documentele 
disponibile privind data fabricației sau 
data primei înmatriculări.

Or. en

Justificare

Prezenta dispoziție permite reînmatricularea vehiculelor istorice.

Amendamentul 112
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Schimbul de informații are loc prin 
intermediul unor mijloace electronice 
interoperabile, fără ca să se schimbe 
informații prin intermediul altor baze de 
date. Schimbul de informații trebuie să fie 
realizat într-un mod economic și sigur și să 
asigure securitatea și protecția datelor 
transmise, în măsura posibilului utilizând 
aplicațiile software existente.

1. Schimbul de informații are loc prin 
intermediul unor mijloace electronice 
interoperabile, fără ca să se schimbe 
informații prin intermediul altor baze de 
date. Schimbul de informații trebuie să fie 
realizat într-un mod economic și sigur și să 
asigure securitatea și protecția datelor 
transmise, în măsura posibilului utilizând 
aplicațiile software existente. În scopul 
prezentului regulament, se folosește 
Sistemul european de informare privind 
vehiculele și permisele de conducere 
(EUCARIS).
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Amendamentul 113
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fiecare stat membru suportă costurile 
proprii care decurg din administrarea, 
utilizarea și întreținerea aplicației software 
menționate la punctul 1.

3. Fiecare stat membru suportă costurile 
proprii care decurg din administrarea, 
utilizarea și întreținerea aplicației software 
menționate la punctul 1, fără a determina 
sarcini financiare suplimentare 
cetățenilor și întreprinderilor.
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