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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea stabilește norme armonizate actualizate ale UE privind inspecția tehnică a 
autovehiculelor și remorcilor în vederea consolidării standardelor minime referitoare la 
siguranță și emisii pentru inspecția tehnică periodică (ITP). Propunerea urmărește să 
contribuie la reducerea la jumătate a deceselor provocate de accidentele rutiere în UE până 
2020 în conformitate cu orientările de politică ale UE privind siguranța rutieră. În plus, 
propunerea urmărește să contribuie la reducerea emisiilor provocate de întreținerea 
necorespunzătoare a vehiculelor.

Raportorul susține aceste obiective esențiale și, având în vedere diferențele între practicile 
statelor membre, sprijină armonizarea specifică în conformitate cu principiul subsidiarității și, 
prin urmare, își exprimă îndoiala în legătură cu utilizarea instrumentului regulamentului, care 
oferă mai puțină flexibilitate statelor membre pentru a adapta normele la nivel național.

De asemenea, raportorul consideră că reducerea deceselor provocate de accidentele rutiere ar 
trebui realizată cu respectarea proporționalității și sprijină soluțiile adaptate bazate pe dovezi 
solide. Astfel, raportorul dorește să atragă atenția asupra incertitudinilor subliniate de Unitatea 
de evaluare a impactului a Parlamentului European în privința faptului că „presupunerea că 
inspecțiile tehnice periodice mai frecvente și mai bune ar duce la reducerea defectelor la 
vehicule nu pare să fie bazată deloc pe dovezi”.  

Raportorul subliniază, de asemenea, că domeniul de aplicare a fost extins dincolo de 
dispozițiile Directivei 2009/40/CE pentru a include noi categorii de vehicule, în special 
bicicluri și tricicluri motorizate, remorci ușoare sub 3,5 tone și tractoarele cu o viteză prin 
construcție care depășește 40 km/h. Propunerea mărește, de asemenea, frecvența inspecțiilor 
în cazul vehiculelor mai vechi sau cu un kilometraj ridicat. 

Raportorul nu a propus modificări în legătură cu forma sau domeniul de aplicare al propunerii 
de act legislativ sau cu perioada la care se fac inspecțiile, întrucât acestea sunt aspecte de care 
se ocupă comisia competentă în fond și a decis să-și concentreze amendamentele asupra 
aspectelor legate de piața unică. Din perspectiva IMCO, printre cele mai relevante aspecte 
sunt:

1. Definirea „inspecției tehnice”

Raportorul propune un amendament pentru modificarea definiției termenului inspecție 
tehnică, care în prezent poate fi folosit în mod necorespunzător pentru a limita concurența 
transfrontalieră în comerțul cu vehicule vândute la mâna a doua. Mai exact, definiția Comisiei 
creează insecuritate juridică deoarece reafirmă într-o definiție generală cerința realizării 
inspecției în conformitate cu criteriile omologării de tip în general, având în vedere că 
criteriile relevante în materie de omologare de tip sunt deja definite în anexe. S-ar deduce că 
toate componentele unui vehicul pot fi inspectate, întrucât se poate constata o dimensiune a 
siguranței în cazul tuturor componentelor unui vehicul. Ar trebui să fie relevantă numai 
testarea componentelor omologate pentru siguranță și emisii. Există preocuparea că anumiți 
actori ar putea exploata acest vid pentru a proteja piața națională de vehicule la mâna a doua și 
pentru a respinge vehicule fără motive întemeiate. 
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2. Măsuri pentru identificarea și prevenirea fraudării odometrului 

Pentru al treilea an consecutiv, dintre toate produsele, autovehiculele la mâna a doua au 
obținut, în tabloul de bord al piețelor de consum, cel mai slab scor pentru performanța pe 
piață, dar, mai ales, cel mai slab loc în privința încrederii. Prin urmare, raportorul propune 
consolidarea măsurilor pentru combaterea fraudării odometrelor, prin extinderea domeniului 
de aplicare al platformei electronice care conține informațiile despre vehicule pentru a garanta 
că o platformă web conține toate informațiile privind kilometrajul vehiculului. În plus, 
raportorul își exprimă preocuparea în legătură cu faptul că propunerea Comisiei interzice 
orice corectare a odometrului, inclusiv ajustările prin majorare, care ar evita pierderea inutilă 
de valoare de piață a vehiculelor în cauză.

3. Accesul la rezultatele inspecțiilor tehnice din registrele naționale, accesul la 
informațiile tehnice și cerințele minime pentru echipamentele de inspecție

Regulamentul introduce posibilitatea stabilirii unui sistem armonizat de schimb de date al UE, 
care să permită centrelor ITP din UE să aibă acces la informațiile privind reparațiile și 
întreținerea vehiculului. Raportorul consideră însă că accesul la acest registru nu ar trebui 
limitat la autoritățile competente și la centrele ITP. Pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile, raportorul propune ca și producătorii de echipamente de întreținere să aibă acces la 
aceste informații pentru că acest lucru le-ar permite să producă echipamente de inspecție 
competitive și eficiente. Raportorul propune, de asemenea, să se permită derularea unor 
procese alternative de inspecție care pot fi vitale pentru a facilita inspectarea rentabilă a 
vehiculelor a căror inspectare este dificilă. 

4. Scutiri

Raportorul salută scutirea „vehiculelor istorice”. Totuși consideră că definiția este prea strictă 
și recomandă stabilirea unei cerințe pe baza vechimii vehiculului. În plus, propune menținerea 
libertății statelor membre de a stabili derogările de la regulament conform practicii actuale.

5. Recunoașterea reciprocă

Inspecția tehnică este legată de reînmatricularea autovehiculelor, având în vedere că o mai 
mare armonizare a ITP ar trebui să simplifice reînmatricularea vehiculelor dintr-un stat 
membru în alt stat membru. Prin urmare, raportorul a introdus o nouă propunere care prevede 
recunoașterea reciprocă obligatorie a certificatelor ITP la nivelul Uniunii.

6. Revizuirea și monitorizarea

Pentru a consolida în continuare piața unică, raportorul a introdus o clauză de revizuire pentru 
a investiga, la cinci ani de la adoptarea prezentei propunerii, posibilitatea facilitării 
schimbului de date privind rezultatele ITP între statele membre.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
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) Pentru a asigura urmărirea 
corespunzătoare a rezultatelor 
inspecțiilor, după fiecare inspecție ar 
trebui să se elibereze un certificat ITP și 
acesta ar trebui creat și în format 
electronic, cu aceleași detalii în privința 
identității vehiculului și a rezultatelor 
inspecției ca cele din certificatul ITP 
original. În plus, statele membre ar trebui
să colecteze și să păstreze aceste informații 
într-o bază de date centralizată pentru a 
garanta că autenticitatea rezultatelor 
inspecțiilor tehnice periodice poate fi 
verificată cu ușurință.

Or. en

Justificare

Certificatele ITP ar trebui eliberate în format tipărit, precum și electronic pentru a evita 
falsificarea sau fraudarea și pentru a facilita schimbul de informații care va permite 
dezvoltarea unei platforme electronice de informații privind vehiculele.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Se estimează că fraudarea odometrului 
afectează între 5 % și 12 % din mașinile 
uzate vândute, fapt care determină un cost 
societal foarte mare, care se ridică la mai 
multe miliarde de euro anual și o evaluare 
incorectă a capacității de a participa la 
trafic a unui vehicul. Pentru a combate 

(23) Se estimează că fraudarea odometrului 
afectează între 5 % și 12 % din mașinile 
uzate vândute, fapt care determină un cost 
societal foarte mare, care se ridică la mai 
multe miliarde de euro anual și o evaluare 
incorectă a capacității de a participa la 
trafic a unui vehicul. Pentru a combate 
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fraudele legate de odometru, înregistrarea 
kilometrajului în certificatul ITP, împreună 
cu obligația de a prezenta certificatul ITP 
anterior, ar facilita depistarea măsluirii sau 
manipulării kilometrajului. De asemenea, 
fraudarea odometrului ar trebui considerată 
în mod mai sistematic drept contravenție 
pasibilă de sancțiune.

fraudele legate de odometru, înregistrarea 
kilometrajului în certificatul ITP, împreună 
cu obligația de a prezenta certificatul ITP 
anterior, ar facilita depistarea măsluirii sau 
manipulării kilometrajului și ar îmbunătăți 
funcționarea pieței unice în sectorul 
comerțului transfrontalier cu 
autovehicule la mâna a doua. Într-adevăr, 
în cea de-a opta ediție a tabloului de bord 
al piețelor de consum din decembrie 2012 
intitulat „Pentru o mai bună funcționare 
a piețelor în interesul consumatorilor”, 
pentru al treilea an consecutiv, acest 
segment de piață a obținut cel mai slab 
scor pentru performanța pe piață, dar, 
mai ales, cel mai slab loc în privința 
încrederii. De asemenea, fraudarea 
odometrului ar trebui considerată în mod 
mai sistematic drept contravenție pasibilă 
de sancțiune.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „vehicul de epocă” înseamnă orice 
vehicul care îndeplinește toate condițiile 
următoare:

7. „vehicul de epocă” înseamnă orice 
vehicul care a fost fabricat sau 
înmatriculat prima data cu cel puțin 30 de 
ani în urmă și este considerat istoric de 
autoritățile statului membru competente 
pentru înmatricularea vehiculelor.

Or. en

Justificare

Definiția vehiculului de epocă elaborată de Comisie este inutil de detaliată și un număr mult 
prea mare de vehicule ar intra în mod necorespunzător sub incidența domeniului de aplicare 
al regulamentului. O simplă cerință privind vechimea, în timp ce restul specificațiilor pot fi 
lăsate în competența statelor membre, oferă suficientă flexibilitate și este în conformitate cu 
practicile actuale.
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Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– a fost fabricat în urmă cu minimum 30 
de ani;

eliminat

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este întreținut prin utilizarea unor piese 
de schimb care reproduc componentele 
istorice ale vehiculului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– nu a suferit nicio modificare a 
caracteristicilor tehnice ale 
componentelor sale principale precum 
motorul, frânele, direcția ori suspensiile și

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– are aspectul exterior nemodificat. eliminat

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9

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, în conformitate cu anexa II și 
anexa III la prezentul regulament, pentru 
a garanta că un vehicul poate fi folosit în 
condiții de siguranță pe drumurile publice 
și respectă caracteristicile de mediu 
obligatorii;

Or. en

Justificare

Definiția Comisiei creează insecuritate juridică deoarece reafirmă într-o definiție generală 
cerința realizării inspecției în conformitate cu criteriile omologării de tip în general, având în 
vedere că criteriile relevante în materie de omologare de tip (în ceea ce privește inspecția 
pentru siguranță și emisii) sunt deja definite în anexele la prezentul regulament. În lipsa 
prezentului amendament, orice componentă de vehicul cu omologare de tip ar putea fi 
identificată pentru inspecția în privința siguranței și, prin urmare, anumite vehicule ar putea 
fi respinse în mod inutil.

Amendamentul 9
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 

(3) Constructorii de vehicule oferă
centrelor de inspecție, fabricanților de 
echipamente de testare și, după caz, 
autorităților competente, acces la 
informațiile tehnice necesare pentru ITP, 
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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),

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

Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, prin prezentul amendament se propune ca 
fabricanții de echipamente de testare să beneficieze de accesul la datele tehnice ITP pentru 
proiectarea și fabricarea de echipamente de testare eficiente și competitive. Există 
preocupări privind faptul că trimiterile la anexa I ar putea duce la cerințe disproporționate 
de informații pentru fabricanți deoarece anexa I este mult mai largă decât cerințele pentru 
ITP. De asemenea, pot fi propuse alte modificări în amendamentele la prezentul aviz.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) 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 se acordă 
pentru aceeași perioadă ca cea stabilită în 
certificatul original, cu excepția cazului 
în care perioada de valabilitate inițială 
este mai mare decât durata maximă legală 
în statul membru în care este 
reînmatriculat vehiculul. În acest caz 
valabilitatea este ajustată prin reducere și 
calculată de la data la care vehiculul a 
primit certificatul ITP inițial. Înaintea 
datei de intrare în vigoare a prezentului 
regulament, statele membre își comunică 
formatul certificatului ITP recunoscut de 
autoritățile lor competente, precum și 
instrucțiunile privind modalitatea de 
verificare a autenticității acestuia.

Or. en
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Justificare

Pentru a facilita reînmatricularea autovehiculelor la nivelul Uniunii, prezentul amendament 
introduce un sistem de recunoaștere reciprocă a certificatelor ITP între statele membre, cu 
efect de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 11
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 
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 
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 într-o bază de date centralizată
timp de 36 de luni de la data primirii lor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește facilitarea schimbului de informații care va permite 
dezvoltarea unei platforme electronice de informații privind vehiculele.

Amendamentul 12
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 

Comisia examinează fezabilitatea, costurile 
și beneficiile instituirii unei metode de 
facilitare a accesului la informațiile 
privind rezultatele inspecțiilor tehnice, la 
lecturile odometrului și la informațiile de 
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legate de ITP între autoritățile competente 
ale statelor membre responsabile de 
inspecția, înmatricularea și omologarea 
vehiculelor, centrele de inspecție și 
constructorii de vehicule.

înmatriculare a vehiculului între 
autoritățile competente ale statelor membre 
responsabile de inspecția, înmatricularea și 
omologarea vehiculelor, centrele de 
inspecție și constructorii de vehicule. 
Comisia folosește soluțiile informatice 
existente în ceea ce privește datele 
publice.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament propune examinarea accesului reciproc la datele inspecțiilor în 
întreaga UE, plecând de la informațiile pe care multe state membre deja le pun la dispoziție 
online în prezent pentru a reduce costurile la minimum și a evita dublarea eforturilor. 
Autoritățile competente din alte state membre au deja acces la aceste informații și studiile de 
fezabilitate ar trebui să se concentreze pe datele minime necesare.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Raportarea

Până la [cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament și efectele acestuia, în special 
în ceea ce privește eficacitatea 
dispozițiilor referitoare la domeniul de 
aplicare, la frecvența inspecțiilor și la 
rezultatele examinării fezabilității 
introducerii unei platforme electronice de 
informații privind vehiculele, astfel cum 
se menționează la articolul 15 și 
implementarea recunoașterii reciproce a 
certificatelor ITP. Raportul include și o 
analiză a necesității actualizării anexelor 
la prezentul regulament în funcție de 
progresele și practicile tehnice. Acest 
raport este prezentat după consultarea 
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comitetului menționat la articolul 16 și 
este însoțit, după caz, de propuneri 
legislative.

Or. en

Justificare

Clauza de revizuire propusă este mecanismul esențial de supraveghere pentru a asigura 
punerea în aplicare eficace a regulamentului propus și furnizarea beneficiilor maxime către 
consumatori și întreprinderi pe piața unică.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
manipularea sau fraudarea odometrului 
este considerată o contravenție pasibilă de 
sancțiuni eficiente, proporționale, disuasive 
și nediscriminatorii.

(2) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
manipularea sau fraudarea odometrului 
este considerată o contravenție pasibilă de 
sancțiuni eficiente, proporționale, disuasive 
și nediscriminatorii, cu excepția ajustărilor 
prin majorare ale valorilor odometrelor, 
autorizate de un centru de inspecție sau 
de autoritatea competentă pentru a 
corecta manipulări ilegale anterioare.

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează că valorile odometrelor manipulate în mod ilegal pot fi 
ajustate prin majorare în mod legal de către centrele de inspecție sau autoritățile competente 
pentru a garanta că vehiculele afectate nu sunt respinse efectiv și că pot trece inspecțiile 
tehnice periodice în viitor.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În situații excepționale, în cazul în care 
construcția specifică a vehiculului nu este 
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compatibilă cu aplicarea metodelor de 
inspecție stabilite în prezenta anexă, 
inspecția este realizată în conformitate cu 
metodele de inspecție alternative 
recomandate de autoritățile competente 
ale statutului membru. Orice metodă de 
inspecție utilizată, care nu este specificată 
în prezenta anexă, trebuie să fie aprobată 
în scris de autoritatea competentă 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Anumite vehicule, cum ar fi tractoarele rapide și vehiculele cu remorci, pot fi deosebit de 
dificil de inspectat, ca urmare a caracteristicilor construcției sau pentru că centrele de 
inspecție sunt atât de îndepărtate încât costul modernizării echipamentelor pentru a deservi 
anumite vehicule rare ar fi disproporționat. Așadar, metode de inspecție alternative sau 
nestandardizate, dar aprobate în mod clar de autoritatea competentă corespunzătoare, 
trebuie să fie disponibile.


