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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III       Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în 
interiorul pieței unice
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0164),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0092/2012),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 20121, 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2013), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 299, 4.10.2012, p.89
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Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 
29 aprilie 1999 privind documentele de 
înmatriculare pentru vehicule armonizează 
forma și conținutul certificatului de 
înmatriculare, în scopul de a ușura 
înțelegerea acestuia și de a facilita astfel 
libera circulație, pe teritoriul celorlalte 
state membre, a vehiculelor înregistrate 
într-un stat membru. În temeiul directivei 
respective, certificatul de înmatriculare 
emis de un stat membru trebuie să fie 
recunoscut de celelalte state membre 
pentru identificarea vehiculului în traficul 
internațional sau pentru reînmatricularea 
acestuia în alt stat membru. Cu toate 
acestea, Directiva 1999/37/CE nu conține 
dispoziții privind stabilirea statului 
membru competent pentru înmatriculare 
sau privind formalitățile și procedurile 
aplicabile. Prin urmare, în vederea 
eliminării obstacolelor în calea liberei 
circulații a autovehiculelor în cadrul pieței 
interne, este necesar să se stabilească 
norme armonizate separate pentru 
stabilirea statului membru în care trebuie 
să fie înmatriculate autovehiculele și pentru 
simplificarea procedurilor de 
reînmatriculare a autovehiculelor 
înmatriculate în alt stat membru.

(3) Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 
29 aprilie 1999 privind documentele de 
înmatriculare pentru vehicule armonizează 
forma și conținutul certificatului de 
înmatriculare, în scopul de a ușura 
înțelegerea acestuia și de a facilita astfel 
libera circulație, pe teritoriul celorlalte 
state membre, a vehiculelor înregistrate 
într-un stat membru. În temeiul directivei 
respective, certificatul de înmatriculare 
emis de un stat membru trebuie să fie 
recunoscut de celelalte state membre 
pentru identificarea vehiculului în traficul 
internațional sau pentru reînmatricularea 
acestuia în alt stat membru. Cu toate 
acestea, Directiva 1999/37/CE nu conține 
dispoziții privind stabilirea statului 
membru competent pentru înmatriculare 
sau privind formalitățile și procedurile 
aplicabile. Prin urmare, în vederea 
eliminării obstacolelor în calea liberei 
circulații a autovehiculelor în cadrul pieței 
interne, este necesar să se stabilească 
norme armonizate separate pentru 
stabilirea statului membru în care trebuie 
să fie înmatriculate autovehiculele și pentru 
simplificarea și accelerarea procedurilor 
de reînmatriculare a autovehiculelor 
înmatriculate în alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la consolidarea principiilor și a 
măsurilor de protecție legate de siguranța 
rutieră. Astfel cum se prevede în legislația 
Uniunii, normele armonizate privind 
inspecția tehnică a autovehiculelor și a 
remorcilor acestora constituie un element 
esențial pentru reducerea sarcinii 
administrative pentru cetățeni și 
întreprinderi, asigurându-se, totodată, 
dezvoltarea dinamică a unor metode de 
testare și a conținutului testelor. 
Inspecțiile tehnice efectuate la nivel 
național ar trebui să fie recunoscute 
reciproc de statele membre. 
Recunoașterea reciprocă a controalelor 
tehnice de către statele membre necesită 
definiții comune și standarde de inspecție 
comparabile, respectate de toate statele 
membre.

Or. en

Justificare

Pentru ca acest regulament să poată fi aplicat cu adevărat, în acest amendament se 
subliniază că este necesar ca legislația Uniunii în vigoare să fie pusă în aplicare pe deplin, 
iar statele membre să coopereze.

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) 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 aliniat 
în toate statele membre, în conformitate 
cu Directiva 1999/37/CE a Consiliului.
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Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Având în vedere faptul că lipsa unei 
asigurări de răspundere civilă reprezintă, 
în temeiul prezentului regulament, un 
motiv de refuzare a înmatriculării, se cade 
să se asigure faptul că cetățenii și 
întreprinderile beneficiază de asigurare, 
inclusiv de prime de asigurare reduse.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Noile tehnologii ar trebui să 
contribuie la continuarea îmbunătățirii 
aplicării legii și a prevenirii fraudelor în 
legătură cu transferul transfrontalier și 
reînmatricularea autovehiculelor.

Or. en

Justificare

Tehnologiile noi și inovatoare, precum camerele inteligente montate în trafic și etichetarea 
RFID, sunt instrumente eficiente de combatere a fraudelor comise în legătură cu plăcuțele de 
înmatriculare și cu vehicule.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a atinge obiectivul schimbului 
de informații între statele membre prin 
mijloace interoperabile, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene în vederea adoptării 
modificărilor anexelor I și II la prezentul 
regulament pentru a le adapta la progresul 
tehnic, în special pentru a ține seama de 
modificările la Directiva 1999/37/CE sau 
de modificările altor acte ale Uniunii 
relevante în mod direct pentru actualizarea 
anexelor I și II, cu privire la condițiile pe 
care trebuie să le respecte întreprinderile 
care folosesc certificate de înmatriculare 
profesională a vehiculelor pentru a 
îndeplini cerințele privind buna reputație și 
competența profesională necesară și cu 
privire la durata valabilității certificatelor 
de înmatriculare profesională a vehiculelor.
Este deosebit de important ca, în cursul 
activității sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(13) Pentru a atinge obiectivul schimbului 
de informații între statele membre prin 
mijloace interoperabile, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene în vederea adoptării 
modificărilor anexelor I și II la prezentul 
regulament pentru a le adapta la progresul 
tehnic, în special pentru a ține seama de 
modificările la Directiva 1999/37/CE sau 
de modificările altor acte ale Uniunii 
relevante în mod direct pentru actualizarea 
anexelor I și II, cu privire la condițiile pe 
care trebuie să le respecte întreprinderile 
care folosesc certificate de înmatriculare 
profesională a vehiculelor pentru a 
îndeplini cerințele privind buna reputație și 
competența profesională necesară, cu 
privire la durata valabilității certificatelor 
de înmatriculare profesională a vehiculelor
și cu privire la dispoziția privind 
identificarea prin radiofrecvență (RFID) 
a fiecărui produs ca măsură împotriva 
utilizării frauduloase a plăcuțelor de 
înmatriculare. Este deosebit de important 
ca, în cursul activității sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 14
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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 cu privire la 
vehicule și la 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

Amendamentul 8
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
sau persoana fizică sau juridică care 
deține temporar, pe baza unui contract, 
un vehicul;
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Or. en

Justificare

Posesorul certificatului de înmatriculare este persoana fizică sau juridică ce a luat un vehicul 
în leasing, nu o societate internațională care doar acordă leasingul. Prin urmare, vehiculele 
nu pot fi înmatriculate de o societate internațională dintr-un stat membru și utilizate în alt 
stat membru pentru a evita impozitarea sau alte costuri administrative. Prin adăugarea ideii 
de „deținere temporară” se stabilește că societatea de leasing deține în mod legal vehiculul și 
este, prin urmare, proprietarul de drept al acestuia. Este foarte important ca această 
chestiune să fie adăugată în anexa I.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „certificat de înmatriculare” 
înseamnă documentul care certifică 
faptul că un vehicul este înmatriculat 
într-un stat membru;

Or. en

Justificare

Definiție conformă cu Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind 
documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „punct național de contact” înseamnă 
un organism desemnat de fiecare stat 
membru responsabil de registrul oficial al 
vehiculelor pe teritoriul acestuia și de 
schimbul de informații privind 
înmatricularea vehiculelor.

Or. en
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Justificare

Într-un stat membru pot exista una sau mai multe autorități de înmatriculare. Pentru a 
simplifica înmatricularea la nivel transfrontalier, s-au introdus noțiunea de „punct național 
de contact” și definiția acestuia. Acest punct ar trebui să aibă rolul de punct unic de contact 
pentru schimbul de informații privind înmatricularea vehiculelor.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul unei societăți sau al altui 
organism, constituit sau nu ca persoană 
juridică, statul membru în care se află
administrația centrală;

(a) în cazul unei societăți sau al altui 
organism, constituit sau nu ca persoană 
juridică, statul membru în care se află
sediul administrației centrale;

Or. en

Justificare

Criteriul privind sediul este obiectiv și verificabil, mai clar decât utilizarea locației în 
prezentul regulament.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul unei sucursale, agenții sau 
oricărei alte unități a unei societăți sau a 
altui organism, statul membru în care se 
află sucursala, agenția sau unitatea în 
cauză;

(b) în cazul unei sucursale, agenții sau 
oricărei alte unități a unei societăți sau a 
altui organism, statul membru în care se 
află sediul sucursalei, al agenției sau al 
unității în cauză;

Or. en

Justificare

Criteriul privind sediul este obiectiv și verificabil, mai clar decât utilizarea locației în 
prezentul regulament.
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Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) locul în care o persoană locuiește de 
obicei, și anume cel puțin 185 de zile pe an 
calendaristic, în virtutea unor legături 
personale și profesionale sau, în cazul unei 
persoane fără legături profesionale, în 
virtutea unor legături personale care indică 
o legătură strânsă între persoana respectivă 
și locul în care locuiește;

(i) locul în care o persoană este 
înregistrată sau are altă dovadă a 
reședinței și în care locuiește de obicei, și 
anume cel puțin 185 de zile pe an 
calendaristic, în virtutea unor legături 
personale și profesionale sau, în cazul unei 
persoane fără legături profesionale, în 
virtutea unor legături personale care indică 
o legătură strânsă între persoana respectivă 
și locul în care locuiește;

Or. en

Justificare

Societățile, cetățenii și alte entități juridice ar trebui să poată transfera un vehicul în alt stat 
membru numai dacă sunt înregistrați sau dețin altă dovadă a reședinței în celălalt stat 
membru.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiția prevăzută la litera (ii) nu se aplică 
în cazul în care persoana locuiește într-un 
stat membru pentru a desfășura o activitate 
de durată determinată. Frecventarea unei 
universități sau a unei școli nu implică 
transferul reședinței obișnuite.

Condiția prevăzută la litera (ii) nu se aplică 
în cazul în care persoana locuiește într-un 
stat membru pentru a desfășura o activitate 
de o durată maximă de 185 de zile.
Frecventarea unei universități sau a unei 
școli nu implică transferul reședinței 
obișnuite.

Or. en

Justificare

În prezentul regulament ar trebui definită clar durata determinată a activității.
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Amendamentul 15
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 identifică 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

Justificare

În cazul în care un stat membru are dubii cu privire la înmatricularea sau situația unui 
vehicul, ar trebui să fie întotdeauna posibil ca un stat membru care primește o nouă solicitare 
de înmatriculare a unui vehicul să identifice vehiculul respectiv. Statele membre ar trebui să 
poată să efectueze o inspecție tehnică pentru a afla într-un mod transparent pe baza căror 
fapte un vehicul a fost aprobat în alt stat membru.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă sunt necesare inspecții tehnice 
auto în cazul în care vehiculul și-a 
schimbat proprietarul sau în cazul
vehiculelor grav deteriorate.

(d) în cazul vehiculelor grav deteriorate.

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul în care vehiculul nu are un 
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certificat de inspecție tehnică valabil.

Or. en

Justificare

Dacă este depășită data la care trebuia efectuată inspecția tehnică, autoritatea de 
înmatriculare a vehiculelor trebuie să realizeze o inspecție a vehiculului în cauză în vederea 
asigurării siguranței rutiere.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a putea respecta dispozițiile de la 
primul paragraf litera (c), statele membre 
se asigură că procedurile naționale 
detaliate pe care le folosesc pentru 
aprobarea națională și individuală a 
vehiculelor în conformitate cu Directiva 
2007/46/CE se publică online.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre recunosc reciproc 
inspecțiile tehnice realizate 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)).
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Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Când un stat membru primește o 
înștiințare privind înmatricularea unui 
vehicul în alt stat membru, astfel cum se 
prevede la alineatul (5), acesta anulează 
imediat înmatricularea vehiculului 
respectiv pe teritoriul său în conformitate 
cu Directiva 2013/xx/UE1.
__________________
1 Propunere de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 1999/37/CE privind 
documentele de înmatriculare pentru 
vehicule (2012/0185(COD)).

Or. en

Justificare

În regulament ar trebui să se prevadă în mod clar faptul că statele membre trebuie să 
informeze alte state membre atunci când un vehicul este reînmatriculat pentru a se asigura că 
un vehicul nu este niciodată înmatriculat de două ori în state membre diferite.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Până la ...*, statele membre introduc 
un sistem de înmatriculare online pentru 
vehicule prin intermediul unei baze de 
date online sigure. Înmatricularea se face 
direct în baza de date națională a statului 
membru în care vehiculul este înregistrat.
* JO: a se introduce data: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
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regulament.

Or. en

Justificare

O bază de date sigură va permite, prin folosirea unor tehnici moderne, înmatricularea unui 
vehicul fără documente suport de hârtie, deoarece toate documentele și informațiile necesare 
ar putea fi găsite în bazele de date interconectate (EUCARIS). O înmatriculare fără 
documente suport de hârtie va reduce timpul alocat și costurile pentru cetățenii europeni și 
va fi garantată de mecanisme de control electronice.

Amendamentul 22
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 posibilitatea 
înmatriculării unui vehicul cu o plăcuță 
de înmatriculare în culorile naționale sau 
ale 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) 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 
folosi o culoare comună pentru plăcuțele de înmatriculare 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.
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Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile de înmatriculare a 
vehiculelor refuză să înmatriculeze un 
vehicul înmatriculat în alt stat membru:
(a) dacă lipsesc documentele de 
înmatriculare ale vehiculului, cu excepția 
cazului în care persoana fizică sau 
juridică poate demonstra în mod clar că 
este posesoarea certificatului de 
înmatriculare;
(b) dacă vehiculul nu a trecut cu succes 
inspecțiile tehnice prevăzute la articolul 4 
alineatul (4);
(c) dacă posesorul certificatului de 
înmatriculare nu poate face dovada 
identității sale;
(d) dacă posesorul certificatului de 
înmatriculare nu are reședința obișnuită, 
astfel cum se menționează la articolul 3 
alineatul (2), în statul membru în care 
dorește să înmatriculeze vehiculul.

Or. en

Justificare

Unele aspecte sunt așa de importante, încât ar trebui să fie evident pentru cetățeni că un 
vehicul nu poate fi înmatriculat dacă lipsesc documentele de înmatriculare ale vehiculului, 
dacă vehiculul nu a trecut inspecțiile tehnice, dacă posesorul certificatului de înmatriculare 
nu poate face dovada identității sale sau dacă posesorul certificatului de înmatriculare nu are 
o reședință înregistrată în statul membru în care urmează să fie înmatriculat vehiculul.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) după caz, dacă nu s-au plătit taxele 
aferente;

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă vehiculul nu a trecut controalele 
fizice prevăzute la articolul 4 alineatul 
(4);

eliminat

Or. en

Justificare

Trecerea cu succes a inspecției tehnice ar trebui să fie o condiție prealabilă obligatorie 
pentru înmatriculare și ar trebui, prin urmare, să fie inclusă la alineatul (-1a) de la prezentul 
articol.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) vehiculul este deteriorat grav, furat sau
distrus;

(i) vehiculul este deteriorat grav, furat, 
distrus sau a fost obținut în mod 
fraudulos;

Or. en

Justificare

S-a adăugat textul „obținut în mod fraudulos” pentru a extinde definiția și a asigura faptul că 
pentru un vehicul obținut în mod fraudulos se poate refuza reînmatricularea.
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Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) documentele de înmatriculare ale 
vehiculului au fost furate, cu excepția 
cazului în care titularul certificatului de 
înmatriculare poate să demonstreze în 
mod clar că este proprietarul vehiculului;

eliminat

Or. en

Justificare

Această situație este inclusă la alineatul (-1a) de la prezentul articol.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) data la care ar fi trebuit să fie emis 
următorul certificat de inspecție tehnică 
obligatorie a expirat.

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui să se considere că acest amendament are legătură cu amendamentul la articolul 4, 
adică autoritatea de înmatriculare ar trebui să poată să realizeze o inspecție tehnică a unui 
vehicul dacă certificatul de inspecție tehnică obligatorie este expirat.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul în care pentru un vehicul nu 
se permite accesul într-o zonă ecologică 
dintr-un stat membru sau în care un 
vehicul nu respectă standardele de mediu 
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prevăzute în dreptul Uniunii și în cel 
național în vigoare, cu excepția cazului în 
care vehiculul respectiv poate fi inclus în 
categoria vehiculelor de interes istoric, 
astfel cum sunt definite în 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

Justificare

Statele membre ar trebui să poată refuza reînmatricularea vehiculelor care provoacă daune 
serioase sănătății și mediului.

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) în cazul în care pentru vehicul 
lipsește asigurarea de răspundere civilă, 
dacă aceasta este o condiție prealabilă 
pentru înmatricularea vehiculului.

Or. en

Justificare

Asigurarea de răspundere civilă auto contribuie în mare măsură la asigurarea protecției 
pentru victimele accidentelor rutiere și ar trebui, prin urmare, să fie folosită ca o condiție 
prealabilă pentru înmatriculare.

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2



PE508.284v01-00 22/38 PR\933447RO.doc

RO

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 și să includă informații 
privind procedura de recurs și termenele 
aferente. Persoana în cauză poate, în 
termen de șase săptămâni de la primirea 
deciziei negative, să solicite ca autoritatea 
competentă să își reexamineze decizia.
Cererea respectivă trebuie să cuprindă 
motivele acestei reexaminări. În termen de 
șase săptămâni de la primirea respectivei 
cereri, autoritatea competentă de 
înmatriculare a vehiculelor trebuie să 
confirme sau să infirme decizia. Când se 
refuză o înmatriculare, statul membru 
care a refuzat înmatricularea transmite 
informații privind refuzul statului 
membru în care fusese înmatriculat 
anterior vehiculul în cauză, în 
conformitate cu articolul 7.

Or. en

Justificare

Pentru a consolida cooperarea dintre statele membre, acestea ar trebui să se informeze 
reciproc în cazul refuzării unei reînmatriculări.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2.) La primirea cererii de eliberare a 
certificatului de înmatriculare temporară 
menționat la alineatul 1, autoritatea de 
înmatriculare a vehiculelor colectează 
imediat informațiile privind rubricile 
menționate în anexa I, direct de la 
autoritatea de înmatriculare a vehiculelor 
din statul membru în care este înmatriculat 

(2) La primirea cererii de eliberare a 
certificatului de înmatriculare temporară 
menționat la alineatul 1, autoritatea de 
înmatriculare a vehiculelor colectează 
imediat informațiile privind rubricile 
menționate în anexa I, direct de la 
autoritatea de înmatriculare a vehiculelor 
din statul membru în care a fost
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vehiculul, în conformitate cu articolul 7, și 
transferă datele în propriul registru.

înmatriculat vehiculul ultima oară, în 
conformitate cu articolul 7, și transferă 
datele în propriul registru.

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care persoana care 
solicită înmatricularea vehiculului nu 
poate face dovada identității sale.

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care pentru un vehicul se 
emite un certificat de înmatriculare 
temporară, statul membru include datele 
privind vehiculul respectiv în registrul 
oficial electronic, în conformitate cu 
anexa I la prezentul regulament și cu 
anexa I la Directiva 1999/37/CE a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Certificatul de înmatriculare 
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temporară emis de un stat membru este 
recunoscut de celelalte state membre 
pentru identificarea vehiculului în 
traficul internațional sau pentru 
reînmatricularea acestuia în alt stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor 
din fiecare stat membru recunosc datele 
înregistrate în registrele oficiale privind 
vehiculele ale celorlalte state membre.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În sensul alineatului (1), statele 
membre desemnează un singur punct 
național de contact responsabil de 
schimbul de informații privind vehiculele 
și de informații privind chestiunile legate 
de omologarea de tip națională și 
individuală care au legătură cu 
reînmatricularea.

Or. en

Justificare

Într-un stat membru pot exista mai multe autorități de înmatriculare a vehiculelor sau una 
singură, dar ar trebui să existe un singur punct național de contact care să se ocupe de 
înmatricularea la nivel transfrontalier. De asemenea, ar trebui să existe un singur punct 
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național de contact pentru schimbul de informații privind chestiunile legate de omologarea de 
tip națională și individuală. Altfel va fi, practic, foarte dificil pentru alte state membre să 
găsească repede punctul de contact care să asigure un schimb de informații eficient între 
statele membre cu privire la chestiunile de natură transfrontalieră.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile de 
înmatriculare a vehiculelor utilizează
Sistemul european de informare cu 
privire la vehicule și la permisele de 
conducere (EUCARIS), astfel cum se 
prevede în anexa II, care este actualizat 
pentru a respecta cerințele din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Există deja o aplicație software complet funcțională - Sistemul european de informare cu 
privire la vehicule și la permisele de conducere (EUCARIS -, aplicație care este controlată de 
statele membre. Astfel cum s-a demonstrat la audierea organizată de Comisia IMCO cu 
privire la acest dosar, aplicația EUCARIS este deja folosită pentru reînmatriculare. Această 
abordare este mai eficientă și mai rentabilă decât introducerea unor sisteme noi, diferite de 
EUCARIS.

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai autoritățile de înmatriculare a 
vehiculelor pot avea acces direct la datele 
stocate și disponibile prin intermediul 
aplicației software. Autoritățile de 
înmatriculare a vehiculelor trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a evita:

Numai autoritățile de înmatriculare a 
vehiculelor și autoritățile de punere în 
aplicare a legii au acces direct la datele 
stocate și disponibile prin intermediul 
aplicației software. Autoritățile de 
înmatriculare a vehiculelor trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a evita:

Or. en
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Justificare

Și autoritățile precum poliția și vămile (autorități de punere în aplicare a legii) ar trebui să 
aibă acces la datele înregistrate ce pot fi verificate prin aplicația software cu privire la 
înmatricularea vehiculelor pentru a combate în mod eficient fraudele legate de
reînmatriculare.

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se constată că au fost 
furnizate informații incorecte sau 
informații care nu ar fi trebuit să fie 
furnizate, autoritatea de înmatriculare a 
vehiculelor care primește informațiile 
trebuie să fie informată imediat.
Autoritatea de înmatriculare a vehiculelor 
care primește informațiile șterge sau 
corectează apoi informațiile care au fost 
primite.

În cazul în care se constată că au fost 
furnizate informații incorecte sau 
informații care nu ar fi trebuit să fie 
furnizate, autoritatea de înmatriculare a 
vehiculelor care primește informațiile 
trebuie să fie informată imediat.
Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor
din statul membru în care vehiculul a fost 
înmatriculat ultima oară și din statul 
membru în care vehiculul este 
înmatriculat șterg sau corectează apoi 
informațiile care au fost primite.

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru a stabili procedurile și 
specificațiile comune necesare pentru 
aplicația software menționată la alineatul
(2), inclusiv formatul datelor schimbate, 
procedurile tehnice pentru consultarea 
electronică și accesul la registrele 
electronice naționale, procedurile de acces 
și mecanismele de securitate. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 

(4) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru a stabili procedurile și 
specificațiile comune necesare pentru 
aplicația software menționată la alineatul
(2) în vederea respectării cerințelor din 
prezentul regulament, inclusiv formatul 
datelor schimbate, procedurile tehnice 
pentru consultarea electronică și accesul la 
registrele electronice naționale, procedurile 
de acces și mecanismele de securitate.
Actele respective de punere în aplicare se 
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menționată la articolul 12 alineatul (2). adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 12 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia evaluează regulat cât de 
adecvate sunt măsurile de securitate luate 
în legătură cu protecția datelor schimbate, 
luând în considerare progresele 
tehnologice și evoluția riscurilor.

Or. en

Justificare

A se vedea avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 9 iulie 2012.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre informează Comisia cu 
privire la denumirile și datele de contact 
ale autorităților de înmatriculare a 
vehiculelor care sunt responsabile cu 
gestionarea registrelor auto oficiale pe 
teritoriul lor și cu aplicarea prezentului 
regulament.

(1) Statele membre informează Comisia cu
privire la denumirile și datele de contact 
ale punctelor naționale de contact și ale 
autorităților de înmatriculare a vehiculelor 
care sunt responsabile cu gestionarea 
registrelor auto oficiale pe teritoriul lor și 
cu aplicarea prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică o listă cu autoritățile de 
înmatriculare a vehiculelor, precum și orice 
actualizări ale acestei liste, pe site-ul său 
internet.

Comisia publică o listă cu autoritățile de 
înmatriculare a vehiculelor și cu punctele 
naționale de contact, precum și orice 
actualizări ale acestei liste, pe site-ul său 
internet.

Or. en

Amendamentul 45
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 de 
înmatriculare a vehiculelor, inclusiv 
termene, motive de refuz, documentele 
relevante necesare pentru 
reînmatriculare, precum și drepturile 
relevante ale cetățenilor Uniunii de a-și 
reînmatricula vehiculul în limba/limbile 
oficială/oficiale ale statului membru din 
care provin și în limba engleză, franceză 
sau germană, în statul membru în care se 
află autoritatea de înmatriculare a 
vehiculelor;

Or. en

Justificare

Dacă un cetățean sau o entitate juridică dorește să recurgă la reînmatriculare, ar trebui să 
dispună în prealabil de informații clare cu privire la termene, motive de refuz, documentele 
relevante necesare pentru reînmatriculare.

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) normele privind prelucrarea datelor 



PR\933447RO.doc 29/38 PE508.284v01-00

RO

legate de înmatricularea vehiculelor, 
inclusiv informații privind durata de 
stocare a acestora și informațiile necesare 
enumerate la articolele 10 și 11 din 
Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificare

Dacă un cetățean sau o entitate juridică dorește să recurgă la reînmatriculare, ar trebui să 
dispună în prealabil de informații clare cu privire la termene, motive de refuz, documentele 
relevante necesare pentru reînmatriculare.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Măsuri de protecție împotriva utilizării 

frauduloase a plăcuțelor de înmatriculare
(1) Când se înmatriculează un vehicul, 
pentru vehiculul respectiv și plăcuța sa de 
înmatriculare autoritatea de 
înmatriculare a vehiculelor furnizează o 
etichetă de identificare prin 
radiofrecvență (RFID).
(2) Autoritatea de înmatriculare a 
vehiculelor furnizează un set nou de 
etichete RFID în cazul pierderii plăcuței 
de înmatriculare originale sau a înlocuirii 
vehiculului cu alt vehicul.

Or. en

Justificare

Pentru a aborda infracțiunile legate de înmatricularea la nivel transfrontalier, statele 
membre ar trebui să asigure în cazul reînmatriculării o etichetă (un cip) cu un element de 
identificare prin radiofrecvență. Autoritățile de punere în aplicare a legii pot astfel verifica 
întotdeauna dacă o plăcuță de înmatriculare corespunde unui vehicul.
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Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) formatul datelor schimbate, 
procedurile tehnice, procedurile de 
accesare și mecanismele de securitate, 
precum și formatul și modelul etichetelor 
RFID menționate la articolul 9a.

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței prevăzute la 
articolul 10 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă nedeterminată, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea competenței prevăzute la 
articolul 10 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de cinci ani, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 
Cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani, Comisia 
elaborează un raport privind delegarea de 
competențe. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit pe perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune unei astfel de prelungiri cel târziu 
cu șase luni înainte de sfârșitul fiecărei 
perioade.

Or. en

Justificare

Reflectă poziția obișnuită a Parlamentului, conform căreia delegarea nu ar trebui să aibă loc 
pentru o perioadă nedeterminată de timp, iar Comisia ar trebui să prezinte rapoarte cu 
privire la modul în care și-a folosit competențele înainte de a se lua în calcul o extindere.
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie

Rubrică Codurile 
armonizat

e din 
Directiva 
1999/37/C

E
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. Vehiculul: marca (D.1)
7. Vehiculul: tipul
- Variantă (dacă este disponibilă);
- Versiune (dacă este disponibilă)

(D.2)

8. Vehiculul: 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 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 (N.5)
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masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 5 (în kg), 
acolo unde este cazul
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 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 distrugere1 --

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 --

                                               
1 După cum se menționează în Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 
septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34), astfel cum a fost modificată. 
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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 

Amendamentul

Rubrică Codurile 
armonizat

e din 
Directiva 
1999/37/C

E
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 --
4a. Deținător înregistrat (B)
4b. Interes financiar înregistrat (dacă e cazul) --
5. Denumirea autorității emitente a certificatului de înmatriculare --
6. Vehiculul: marca (D.1)
7. Vehiculul: tipul
- Variantă (dacă este disponibilă)
- Versiune (dacă este disponibilă)

(D.2)

8. Vehiculul: 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)
13a. Certificat de conformitate (CoC) (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)
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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)
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 --
51. Vehicul distrus (da/nu) --
52. Data eliberării certificatului de distrugere1 --

53. Instituția sau societatea care eliberează certificatul de distrugere --
54. Motivul distrugerii --

                                               
1 După cum se menționează în Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 
septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34), astfel cum a fost modificată. 
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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 --
59a. Vehicul modificat (da/nu) --
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 
61a. Vehicul exportat (da/nu)
61b. Data emiterii certificatului de înmatriculare temporară
61c. Kilometrajul la data emiterii certificatului de înmatriculare temporară

Or. en

Justificare

Referitor la punctul 4b: În cazul anumitor tipuri de leasing, dreptul legal este transferat celui 
care ia vehiculul în leasing. Cu toate acestea, pe durata contractului de leasing, conducătorul 
auto nu poate reînmatricula vehiculul. Statele membre în care se oferă aceste produse tind să 
înregistreze partea care are un „interes financiar”. Referitor la punctul 13a: 
Importul/exportul de vehicule nu este posibil fără certificatul de conformitate (CoC). 
Referitor la punctul 50: Statele membre ar trebui să facă schimb de informații cu privire la 
kilometrajul unui vehicul în cazul reînmatriculării acestuia pentru a combate fraudele. 
Referitor la punctul 59a: Vehiculele luate în leasing sau închiriate nu sunt, în general, 
clasificate ca „furate”. Majoritatea serviciilor de poliție folosesc clasificarea „modificate”.

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 1

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
EUCARIS.

Or. en
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Justificare

Există deja informații complet funcționale pe care statele membre le folosesc și le dețin. 
Aplicația EUCARIS este deja folosită pentru reînmatriculare, astfel cum s-a demonstrat la 
audierea organizată de Comisia IMCO cu privire la acest dosar. Această abordare este mai 
eficientă și mai rentabilă decât introducerea unor sisteme noi, diferite de EUCARIS.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru ca un punct de 
pornire bun și susține eforturile de creare a unui cadru juridic la nivelul UE pentru 
reînmatricularea vehiculelor. Cu toate acestea, raportorul consideră că atât obiectivele, cât și 
conținutul propunerii de regulament ar putea fi și mai clare și că este important ca legislatorii 
să examineze cu atenție întregul conținut al propunerii. Numai așa reînmatricularea 
vehiculelor în Uniunea Europeană poate fi complet funcțională. 

În 2011, transferul unui autovehicul în altă țară a fost identificat ca una dintre principalele 20 
de preocupări ale cetățenilor cu privire la obstacolele de pe piața internă. Prin urmare, 
raportorul dorește să reducă la minimum formalitățile de înmatriculare a unui autovehicul în 
altă țară din UE, asigurând, totodată, cooperarea între autoritățile de înmatriculare a 
vehiculelor. Principalul obiectiv al propunerii este acela de a se asigura că un vehicul este 
înmatriculat acolo unde estre utilizat în mod obișnuit. Pentru a împiedica fraudele și 
evaziunea fiscală, raportorul dorește să garanteze că societățile internaționale nu-și vor 
înmatricula vehiculele într-un stat membru, utilizându-le apoi în altul. 

Propunerea va fi în interesul celor care cumpără sau vând un autovehicul la mâna a doua în 
altă țară, deoarece nu vor mai fi obligați să efectueze o nouă inspecție tehnică, acestea fiind 
recunoscute reciproc de statele membre. În vederea creșterii siguranței rutiere, raportorul face 
o diferență între motivele obligatorii și cele opționale de refuzare a unei reînmatriculări. Iar 
dacă un vehicul nu este asigurat, posesorului certificatului de înmatriculare i se poate refuza 
reînmatricularea vehiculului.

Cetățenii se confruntă adesea cu probleme atunci când utilizează un certificat de înmatriculare 
temporară pentru a transfera un vehicul dintr-un stat membru în altul. Aceste probleme trebuie 
abordate. În plus, raportorul consideră că cetățenii și întreprinderile ar trebui să poată opta 
pentru culorile naționale sau culorile Uniunii în ceea ce privește plăcuțele de înmatriculare, 
astfel încât acestea ar putea avea un aspect uniform, înmatricularea având în continuare un 
caracter național.

Pentru raportor, progresul tehnologic și rentabilitatea sunt extrem de importante. Prin urmare, 
schimbul de informații privind datele referitoare la înmatricularea vehiculelor trebuie realizat 
pe cale electronică, prin intermediul sistemului deja existent numit EUCARIS - Sistemul 
european de informare cu privire la vehicule și la permisele de conducere -,utilizat de 
majoritatea statelor membre. Utilizarea EUCARIS nu numai că eficientizează procesul de 
înmatriculare, dar și ajută la combaterea furturilor de autovehicule și a fraudelor legate de 
înmatriculare. Atunci când sugerează să se utilizeze metode electronice de reînmatriculare a 
vehiculelor, raportorul acordă cea mai mare atenție chestiunilor legate de protecția datelor.  
Din acest motiv, măsurile de securitate legate de protecția datelor schimbate vor trebui 
evaluate și actualizate în mod regulat.

Și nu în ultimul rând, pentru a limita utilizarea frauduloasă a plăcuțelor de înmatriculare, 
raportorul propune ca plăcuțele de înmatriculare și vehiculele să fie dotate cu o etichetă (cip) 
cu un element de identificare prin radiofrecvență. 
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