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Amendamentul 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

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

privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de abrogare 
a Directivei 2009/40/CE
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ; adoptarea sa impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. fr

Justificare

În temeiul principiului subsidiarității și în conformitate cu legislațiile europene precedente 
privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor, trebuie propusă o 
directivă și nu un regulament.

Amendamentul 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deși pe teritoriul Uniunii au fost 
adoptate standarde și cerințe tehnice 
referitoare la siguranța vehiculelor, se 
dovedește necesar să se asigure, prin 
periodicitatea inspecțiilor tehnice, că după 
introducerea pe piață autovehiculele 

(4) Deși pe teritoriul Uniunii au fost 
adoptate standarde și cerințe tehnice 
referitoare la siguranța vehiculelor, se 
dovedește necesar să se asigure, prin 
periodicitatea inspecțiilor tehnice, că după 
introducerea pe piață autovehiculele 
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continuă să îndeplinească standardele de 
siguranță pe toata durata ciclului lor de 
viață. Această periodicitate a inspecțiilor 
trebuie să se aplice categoriilor de 
vehicule definite în Directiva 2002/24/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 martie 2002 privind omologarea 
autovehiculelor cu două sau trei roți și de 
abrogare a Directivei 92/61/CEE a 
Consiliului, Directiva 2007/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui 
cadru pentru omologarea autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, 
componentelor și unităților tehnice 
separate destinate vehiculelor respective și 
Directiva 2003/37/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 mai 2003 
privind omologarea de tip a tractoarelor 
agricole sau forestiere, a remorcilor 
acestora și a echipamentului remorcat 
interschimbabil, împreună cu sistemele, 
componentele și unitățile lor tehnice 
separate și de abrogare a Directivei 
74/150/CEE.

continuă să îndeplinească standardele de 
siguranță pe toata durata ciclului lor de 
viață. Statele membre ar putea introduce 
cerințe naționale privind inspecția tehnică 
periodică la categoriile de vehicule 
definite în Directiva 2002/24/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 martie 2002 privind omologarea 
autovehiculelor cu două sau trei roți. Acest 
sistem ar trebui să se aplice categoriilor 
de vehicule definite în Directiva 
2007/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 septembrie 2007 de 
stabilire a unui cadru pentru omologarea 
autovehiculelor și remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și 
unităților tehnice separate destinate 
vehiculelor respective și Directiva 
2003/37/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 mai 2003 privind 
omologarea de tip a tractoarelor agricole 
sau forestiere, a remorcilor acestora și a 
echipamentului remorcat interschimbabil, 
împreună cu sistemele, componentele și 
unitățile lor tehnice separate.

Or. fr

Amendamentul 12
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament prevede 
testarea performanței de mediu a 
vehiculelor în conformitate cu legislația 
relevantă a Uniunii, îndeosebi cu privire 
la emisiile de zgomot și de gaze.

Or. en
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Amendamentul 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la aprecierea 
statelor membre posibilitatea de extindere a gamei vehiculelor supuse inspecției tehnice 
periodice la vehiculele motorizate cu două sau trei roți.

Amendamentul 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Rezultatele unor anchete solide arată 
că 8 % din accidentele de motocicletă sunt 
provocate sau legate de defecțiuni tehnice.
Motocicliștii reprezintă categoria de 
participanți la trafic cu cel mai mare risc 

(7) Rezultatele anchetelor privind 
accidentele de motocicletă provocate sau 
legate de defecțiuni tehnice sunt diferite.
În general, conducătorii de motociclete 
sunt recunoscuți pentru întreținerea 
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și cu un număr tot mai mare de decese.
Conducătorii mopedurilor sunt 
suprareprezentați în numărul deceselor, cu 
mai mult de 1 400 de persoane decedate în 
accidente rutiere în 2008. Prin urmare, 
gama vehiculelor supuse inspecției se va 
extinde la categoria de participanți la 
trafic cu risc maxim, respectiv la 
vehiculele motorizate cu două sau trei 
roți.

corespunzătoare a vehiculului lor, puține 
accidente fiind legate de starea mecanică 
a acestuia. Conducătorii mopedurilor sunt 
suprareprezentați în numărul deceselor, cu 
mai mult de 1 400 de persoane decedate în 
accidente rutiere în 2008.

Or. fr

Amendamentul 15
Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Rezultatele unor anchete solide arată că 
8 % dintre accidentele de motocicletă sunt 
provocate sau legate de defecțiuni tehnice. 
Motocicliștii reprezintă categoria de 
participanți la trafic cu cel mai mare risc și 
cu un număr tot mai mare de decese. Prin 
urmare, gama vehiculelor supuse inspecției 
se va extinde la categoria de participanți la 
trafic cu risc maxim, respectiv la vehiculele 
motorizate cu două sau trei roți. Deși sunt 
suprareprezentate în numărul de 
accidente fatale, mopedurile nu ar trebui 
incluse deoarece o sferă de aplicare atât 
de largă a inspecției tehnice periodice nu 
ar fi practică și ar încălca principiul 
proporționalității.

Or. en

Justificare

Includerea mopedurilor în sfera de aplicare a prezentului regulament nu ar fi practică. De 
exemplu, conducătorii mopedurilor din zonele rurale ar fi nevoiți să parcurgă o distanță 
lungă pe drumuri principale pentru a ajunge la locul în care se desfășoară inspecția tehnică 
periodică. Astfel, atât conducătorul, cât și ceilalți participanți la trafic ar fi expuși unui risc 
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inutil.

Amendamentul 16
Bernd Lange

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autovehiculele istorice, fiind
considerate reprezentante ale epocii în care 
au fost construite și circulând foarte rar pe 
drumurile publice, ar trebui să beneficieze 
de extinderea perioadei dintre inspecții, 
însă acest aspect rămâne la latitudinea 
statelor membre. Tot statelor membre ar 
trebui să le revină activitatea de 
reglementare a inspecției tehnice auto la 
alte tipuri de vehicule specializate.

(9) Autovehiculele istorice sunt
considerate reprezentante ale epocii în care 
au fost construite. Având o dimensiune 
culturală și fiind rar utilizate ca vehicul 
de uz cotidian, ar trebui să beneficieze de 
extinderea perioadei dintre inspecții, însă 
acest aspect rămâne la latitudinea statelor 
membre. Acest drept nu trebuie însă să 
ducă la aplicarea unor standarde mai 
stricte decât cele care au fost elaborate 
inițial pentru aceste autovehicule. Tot 
statelor membre ar trebui să le revină 
activitatea de reglementare a inspecției 
tehnice auto la alte tipuri de vehicule 
specializate.

Or. de

Justificare

Autovehiculele istorice au o valoare culturală și sunt rar utilizate ca vehicul de uz cotidian. 
Prin urmare, ar trebui să se aplice alte reguli în cazul acestora.

Amendamentul 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) ITP este o activitate suverană și, ca 
atare, trebuie realizată de statele membre 
sau de organisme însărcinate de statele 
membre, sub supravegherea acestora. 

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

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

Or. fr

Amendamentul 18
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Frecvența inspecțiilor trebuie adaptată 
în funcție de tipul vehiculului și de 
kilometrajul acestuia. Riscul ca un vehicul 
să aibă defecțiuni crește odată cu vechimea 
acestuia și cu numărul de kilometri 
parcurși, în special în cazul utilizării 
intense. Prin urmare, este oportun să se 
crească frecvența inspecțiilor la vehiculele 
mai vechi și la cele cu un număr mare de 
kilometri parcurși.

(17) Frecvența inspecțiilor trebuie adaptată 
în funcție de tipul vehiculului. Riscul ca un 
vehicul să aibă defecțiuni crește odată cu 
vechimea acestuia. Prin urmare, este 
oportun să se realizeze inspecții periodice
la vehiculele mai vechi.

Or. de

Amendamentul 19
Krišjānis Kariņš

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 

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

informații într-o bază de date, în vederea 
unei monitorizări ulterioare 
corespunzătoare a acestor inspecții. Dacă 
este posibil, la dispoziția părților 
interesate ar trebui să se pună și o 
variantă electronică a certificatului de 
inspecție tehnică, dar care să respecte 
protecția datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 20
Krišjānis Kariņš

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 
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.

(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 
fraudele legate de odometru, înregistrarea 
kilometrajului și punerea la dispoziția 
părților interesate de peste tot din Uniune 
a acestor date ar facilita depistarea 
măsluirii sau manipulării kilometrajului. 
Statele membre ar trebui să pună la 
dispoziția părților interesate kilometrajele 
indicate de odometre prin schimburi de 
informații în format electronic, dar cu 
respectarea protecției datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 21
Ivo Belet
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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 
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. 

(23) Se estimează că fraudarea odometrului 
afectează între 5 % și 12 % dintre mașinile 
uzate vândute în propria țară, în timp ce în 
cazul vânzărilor transfrontaliere acest 
procentaj este mult mai ridicat, 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 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. Statele membre pot 
controla corectitudinea odometrelor pe 
toată durata ciclului de viață a 
vehiculului cu ajutorul bazelor de date 
centralizate în care sunt cuprinse toate 
odometrele actuale înregistrate la fiecare 
dintre părțile interesate (comercianți, 
ateliere de întreținere, centre de 
inspecție). De asemenea, fraudarea 
odometrului ar trebui considerată în mod 
mai sistematic drept contravenție pasibilă 
de sancțiune.

Or. nl

Amendamentul 22
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Inspecția tehnică este o componentă a 
unui sistem de reglementare mai amplu, la 
care vehiculele participă pe toată durata 
ciclului lor de viață, de la omologare, 

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

trecând prin înmatriculare și inspecții 
tehnice, până la casare. Dezvoltarea și 
interconectarea bazelor de date electronice 
naționale cu cele ale constructorilor ar 
trebui să contribuie, în principiu, la 
îmbunătățirea eficienței întregului lanț
administrativ și la reducerea costurilor și a 
poverilor administrative. Comisia ar trebui
să efectueze un studiu privind fezabilitatea, 
costurile și beneficiile instituirii unei 
platforme electronice europene care să 
conțină informațiile despre vehicule, 
precum și privind posibilitățile de 
extindere a funcționalității sistemelor 
existente de schimb de informații, pentru 
a include în platformă schimbul de 
kilometraje indicate de odometre și pentru 
a analiza posibilitățile de a extinde și mai 
mult schimbul de informații.

Or. en

Amendamentul 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 25
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- remorci și semiremorci cu o masă 
maximă admisibilă de 3,5 t – categoriile 
O1 și O2;

eliminat

Or. en

Amendamentul 26
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la aprecierea 
statelor membre posibilitatea de extindere a gamei vehiculelor supuse inspecției tehnice 
periodice la vehiculele motorizate cu două sau trei roți.

Amendamentul 28
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Includerea mopedurilor în sfera de aplicare a prezentului regulament nu ar fi practică. De 
exemplu, conducătorii mopedurilor din zonele rurale ar fi nevoiți să parcurgă o distanță 
lungă pe drumuri principale pentru a ajunge la locul în care se desfășoară inspecția tehnică 
periodică. Astfel, atât conducătorul, cât și ceilalți participanți la trafic ar fi expuși unui risc 
inutil. În plus, acest fapt ar genera sarcini administrative inutile.

Amendamentul 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet
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Propunere de regulament
Articolul 2 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

Inspecția tehnică periodică a biciclurilor intră în prezent sub incidența principiului 
subsidiarității care permite statelor membre să introducă cerințe naționale în legislația lor.

Amendamentul 30
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- mașinilor de epocă; (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 31
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 32
Marita Ulvskog

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 îndeplinește următoarea 
condiție:

Or. en

Amendamentul 33
Daniël van der Stoep

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;

– a fost fabricat în urmă cu minimum 25 de 
ani;

Or. nl

Amendamentul 34
Marita Ulvskog

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
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Amendamentul 35
Bernd Lange

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;

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

Or. de

Justificare

Autovehiculele istorice au o valoare culturală. Având în vedere aceasta, și cerințele pentru 
definirea lor trebuie să fie clare. Doar autovehiculele cu adevărat istorice stau mărturie unor 
evoluții istorice. Definiția din prezentul regulament este prima definiție pentru autovehiculele 
istorice care este elaborată în legislația europeană. Întrucât ea poate servi ca referință 
pentru legislația ulterioară, este important ca definirea să se facă în mod foarte clar.

Amendamentul 36
Marita Ulvskog

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 37
Bernd Lange

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

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

– caracteristicile tehnice ale 
componentelor sale esențiale precum 
motorul, frânele, direcția, tipul de 
autovehicul ori suspensiile nu au suferit 
nicio modificare sau corespund epocii 
vehiculului,

Or. de

Amendamentul 38
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- are aspectul exterior nemodificat. eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– are aspectul exterior nemodificat. – aspectul său exterior nu a suferit nicio 
modificare sau corespunde epocii 
vehiculului.

Or. de

Amendamentul 40
Bernd Lange
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- corespund epocii vehiculului:
modificările care ar fi fost posibile din 
punct de vedere legal și tehnic în decursul 
a 10 ani de la producția vehiculului,

Or. de

Amendamentul 41
Holger Krahmer

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 
verificare a faptului că un vehicul posedă 
funcționalitatea necesară din punct de 
vedere al siguranței și al mediului pentru 
a circula pe drumurile publice;

Or. de

Justificare

Definiția ar trebui să fie mai bine axată pe verificarea funcționării corespunzătoare a 
sistemelor de siguranță și de protecție a mediului ale vehiculului.

Amendamentul 42
Bernd Lange

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

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

9. „inspecție tehnică auto” înseamnă o 
verificare a funcționalității pieselor și 
componentelor unui vehicul. Scopul 
acesteia este de a controla dacă acestea
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; verificarea nu include un 
control cuprinzător al omologării de tip a 
pieselor de schimb.

Or. de

Justificare

Inspecția tehnică periodică verifică funcționalitatea vehiculului, iar nu omologarea de tip în 
general. Practic, acest lucru nici nu este posibil, întrucât unele piese de schimb sunt realizate 
în așa fel încât nu pot fi verificate. Pot fi controlate doar componentele neomologate instalate 
care afectează în mod evident caracteristicile de siguranță și de mediu. Furnizarea în mod 
liber de piese de schimb nu poate fi restricționată în mod indirect.

Amendamentul 43
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. „bază de date pentru odometre” 
înseamnă o bază de date instituită de un 
stat membru, în care sunt păstrate 
odometrele vehiculelor înmatriculate în 
respectivul stat membru;

Or. nl

Amendamentul 44
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autovehiculele și remorcile se vor 
inspecta periodic, conform prezentului 
regulament, oriunde pe teritoriul Uniunii.

Or. ro

Justificare

Inspecția trebuie să se poată face în orice stat membru al Uniunii Europene, pentru a realiza 
piața unică a Uniunii Europene.

Amendamentul 45
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Accesul la informații este de o importanță deosebită pentru inspecția tehnică periodică. În 
acest caz, ar trebui să fie posibil accesul fără discriminare pentru toate părțile interesate, 
astfel cum este prevăzut și în legislația privind OBD. Acest drept trebuie garantat pentru a 
putea asigura o concurență loială.
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Amendamentul 46
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la aprecierea 
statelor membre posibilitatea de extindere a gamei vehiculelor supuse inspecției tehnice 
periodice la vehiculele motorizate cu două sau trei roți.

Amendamentul 48
Holger Krahmer
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Frecvența inspecțiilor de motociclete ar trebui să fie evaluată ținând seama de sarcinile 
financiare și administrative ale proprietarilor. Principiul subsidiarității se aplică în măsura 
în care propunerea nu ține de competența exclusivă a UE. În cazul mopedelor și scuterelor cu 
o viteză maximă de până la 45km/h, ar trebui să fie la latitudinea statelor membre dacă 
acestea vor fi supuse unei inspecții tehnice periodice obligatorii.

Amendamentul 49
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la aprecierea 
statelor membre posibilitatea de extindere a frecvenței inspecției tehnice periodice a 
vehiculelor din categoriile M1, N1 și O2.

Amendamentul 51
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Intervalele de verificare, în sensul formulei „4+2+2” sunt oportune și suficiente pentru a 
garanta siguranța rutieră în cazul claselor de vehicule M1, N1 și O2.

Amendamentul 52
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

la patru ani de la data la care vehiculul a 
fost înmatriculat pentru prima dată; apoi, o 
dată la doi ani;

Or. ro

Amendamentul 53
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Având în vedere creșterea distanțelor medii parcurse de vehiculele M1 și N1 moderne, fără 
un impact semnificativ asupra performanței din punctul de vedere al siguranței și al mediului, 
și având în vedere posibilitățile tehnice de manipulare a kilometrajului, frecvența inspecțiilor 
nu ar trebui să fie corelată cu kilometrajul.

Amendamentul 54
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Justificare

Termenul anual prevăzut pentru inspecția autovehiculelor cu un kilometraj de peste 
160 000 km este excesiv și disproporționat din punctul de vedere al sporirii siguranței rutiere.

Amendamentul 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la aprecierea 
statelor membre posibilitatea de extindere a frecvenței inspecției tehnice periodice a 
vehiculelor din categoriile M1 și N1.

Amendamentul 56
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Dacă un vehicul din categoria M1 sau 
N1 atinge sau depășește un kilometraj de 
140 000 km la prima ITP de după prima 
înmatriculare, trebuie supus ulterior unei 
ITP anuale.

Or. en
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Amendamentul 57
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 58
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în cazul schimbării deținătorului 
certificatului de înmatriculare al 
vehiculului.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- în urma unui control desfășurat pe 
drumurile publice.

Or. fr
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Amendamentul 60
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare domeniu menționat la 
alineatul (1), autoritățile competente din 
statele membre sau centrele de inspecție 
efectuează o ITP care acoperă cel puțin 
elementele și utilizează metoda aplicabilă 
inspectării acelor elemente, după cum se 
precizează în anexa II la punctul 3.

(2) Pentru fiecare domeniu menționat la 
alineatul (1), autoritățile competente din 
statele membre sau centrele de inspecție 
efectuează o ITP care acoperă cel puțin 
elementele precizate în anexa II la punctul 
3. Aceasta este doar o verificare a 
funcționalității. Componentele și piesele 
de schimb neomologate care afectează în 
mod evident caracteristicile de siguranță 
și/sau de mediu trebuie supuse 
controlului. Se utilizează metoda 
aplicabilă inspectării acelor elemente, 
după cum se precizează în anexa II la 
punctul 3.

Or. de

Justificare

Inspecția tehnică periodică verifică funcționalitatea vehiculului, iar nu omologarea de tip a 
pieselor de schimb în general. Practic, acest lucru nu este posibil, întrucât unele piese de 
schimb sunt realizate în așa fel încât nu pot fi verificate. Pot fi controlate doar componentele 
neomologate instalate care afectează în mod evident caracteristicile de siguranță și de mediu. 
Furnizarea în mod liber de piese de schimb nu poate fi restricționată în mod indirect.

Amendamentul 61
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- deficiențe susceptibile să compromită 
siguranța vehiculului sau să-i pună în 

- deficiențe susceptibile să compromită 
siguranța vehiculului sau să-i pună în 
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pericol pe ceilalți participanți la trafic și 
alte neconformități mai importante;

pericol pe ceilalți participanți la trafic sau 
deficiențe care reprezintă o încălcare a 
normelor relevante cu privire la emisiile 
de zgomot și de gaze, îndeosebi de NOx și 
de CO2, și alte neconformități mai 
importante;

Or. en

Amendamentul 62
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul verificării odometrului și 
dacă această informație nu a fost 
comunicată electronic după ITP 
anterioară, inspectorul solicită persoanei 
care aduce vehiculul la inspecție să 
prezinte certificatul emis cu ocazia ITP 
anterioare.

(4) În scopul verificării odometrului, în 
cazul în care acesta a fost montat în mod 
normal, informațiile de la ITP anterioară
se pun la dispoziția inspectorilor în format 
electronic. Înainte de stabilirea 
transferului electronic de informații, 
inspectorul solicită persoanei care aduce 
vehiculul la inspecție să prezinte 
certificatul emis cu ocazia ITP anterioare. 
Kilometrajul indicat de odometru la 
inspecția tehnică anterioară este pus la 
dispoziția părților interesate în format 
electronic. Aceste informații nu pot 
conține date cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 63
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Certificatele ITP sunt recunoscute 
reciproc de toate statele membre pentru 
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reînmatricularea unui vehicul transferat 
dintr-un stat membru în altul, cu condiția 
ca certificatul să fie valid în ceea ce 
privește frecvența valabilă în statul 
membru de reînmatriculare. Acestea se 
bazează pe verificarea realizată în toate 
statele membre care utilizează aceleași 
standarde.

Or. de

Justificare

Recunoașterea reciprocă este utilă și pentru reînregistrare și vânzări transfrontaliere. Pentru 
aceasta, este nevoie ca în toate statele membre ale UE să existe standarde comparabile. 
Recunoașterea se bazează pe verificarea realizată în toate statele membre care utilizează 
aceleași standarde.

Amendamentul 64
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Centrul de inspecție sau, eventual, 
autoritatea competentă, care a efectuat 
ITP, transmite bazei de date pentru 
odometre în urma fiecărei ITP 
kilometrajul înregistrat, dacă acest lucru 
este relevant.

Or. nl

Amendamentul 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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

(2) În cazul deficiențelor majore, 
autoritatea competentă decide asupra 
condițiilor în care un vehicul poate fi 
utilizat înainte de reefectuarea ITP. Se 
realizează o nouă ITP în termen de șase 
săptămâni de la ITP inițială.

(2) În cazul deficiențelor majore, 
autoritatea națională competentă poate 
decide asupra condițiilor în care un vehicul 
poate fi utilizat înainte de reefectuarea ITP.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, imobilizarea vehiculelor intră în sfera de 
competență a statelor membre și, prin urmare, trebuie lăsată la aprecierea autorităților 
naționale competente.

Amendamentul 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul deficiențelor periculoase, 
vehiculului nu i se permite să circule pe 
drumuri publice și certificatul de 
înmatriculare se retrage în conformitate cu 
articolul 3a din Directiva XXX a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 1999/37/CE a 
Consiliului privind documentele de 
înmatriculare pentru vehicule până la 
remedierea deficiențelor și la emiterea unui 
nou certificat ITP în care se atestă 
capacitatea vehiculului de a circula pe 
drumurile publice.

(3) În cazul deficiențelor periculoase, 
autoritatea națională competentă poate 
interzice vehiculului să circule pe drumuri 
publice și poate retrage certificatul de 
înmatriculare al acestuia în conformitate 
cu articolul 3a din Directiva XXX a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 1999/37/CE a 
Consiliului privind documentele de 
înmatriculare pentru vehicule până la 
remedierea deficiențelor și la emiterea unui 
nou certificat ITP în care se atestă 
capacitatea vehiculului de a circula pe 
drumurile publice.

Or. fr
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Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, imobilizarea vehiculelor intră în sfera de 
competență a statelor membre și, prin urmare, trebuie lăsată la aprecierea autorităților 
naționale competente.

Amendamentul 67
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) ITP se efectuează de către inspectori 
care îndeplinesc cerințele minime de 
competență și formare stabilite în anexa 
VI.

(1) ITP se efectuează de către inspectori 
care îndeplinesc cerințele minime de 
competență și formare stabilite în anexa 
VI. Statele membre care au cerințe mai 
stricte ar trebui să le poată menține în 
continuare.

Or. de

Justificare

Cerințele de calificare se aplică mai întâi inspectorilor și inspectoarelor. Statele membre ale 
UE care au standarde stabilite la un nivel mai ridicat ar trebui să le poată păstra.

Amendamentul 68
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre încurajează formarea 
adecvată a inspectorilor în conformitate 
cu cerințele de calificare.

Or. de

Justificare

Statele membre trebuie să încurajeze formarea adecvată în conformitate cu cerințele de 
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calificare.

Amendamentul 69
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La efectuarea unei ITP, inspectorii nu 
trebuie să se afle în niciun conflict de 
interese, respectiv să nu aibă legături 
economice, personale sau familiale cu 
deținătorul certificatului de înmatriculare al 
vehiculului supus inspecției.

(4) La efectuarea unei ITP, inspectorii nu 
trebuie să se afle în niciun conflict de 
interese, respectiv să nu aibă legături 
economice, personale sau familiale cu 
deținătorul certificatului de înmatriculare al 
vehiculului supus inspecției. Aceasta 
necesită standarde de certificare 
corespunzătoare, de exemplu prin 
standardul ISO corespunzător.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura comparabilitatea și independența inspecțiilor tehnice periodice, ar trebui ca 
în cadrul Uniunii să se adopte aceleași standarde de certificare, de exemplu standardul ISO 
corespunzător.

Amendamentul 70
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia trebuie să examineze modul cel 
mai eficient și mai efectiv în care poate fi 
instituită o platformă electronică de 
informații privind vehiculele prin 
intermediul căreia să se schimbe informații 
privind datele legate de ITP între 
autoritățile competente ale statelor membre 
responsabile de inspecția, înmatricularea și 
omologarea vehiculelor, centrele de 
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vehicule. inspecție și constructorii de vehicule.

Or. nl

Amendamentul 71
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia trebuie să examineze fezabilitatea, 
costurile și beneficiile instituirii unei 
platforme electronice de informații privind 
vehiculele prin intermediul căreia să se 
schimbe informații privind datele legate de 
ITP între autoritățile competente ale 
statelor membre responsabile de inspecția, 
înmatricularea și omologarea vehiculelor, 
centrele de inspecție și constructorii de 
vehicule. Autoritățile ar trebui să asigure 
tuturor părților interesate accesul 
nediscriminatoriu la informațiile privind 
vehiculele.

Or. de

Justificare

Accesul la informații este de o importanță deosebită pentru inspecția tehnică periodică. În 
acest caz, ar trebui să fie posibil accesul nediscriminatoriu pentru toate părțile interesate, 
astfel cum este prevăzut și în legislația privind OBD.

Amendamentul 72
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

propuneri pentru sporirea 
interoperabilității și a standardizării 
documentelor electronice și elimină 
cerința referitoare la dovada inspecției, 
prevăzută la articolul 10. În termen de doi 
ani de la data aplicării prezentului 
regulament, Comisia prezintă
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă adecvată.

Or. en

Amendamentul 73
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pe baza examinării, Comisia trebuie să 
înainteze și să evalueze diverse opțiuni 
strategice, inclusiv posibilitatea de 
eliminare a cerinței referitoare la dovada 
inspecției, prevăzută la articolul 10 și 
introducerea unui sistem care să permită 
statelor membre în cazul vânzărilor 
transfrontaliere schimbul de informații 
privind kilometrajele. În termen de doi ani 
de la data aplicării prezentului regulament, 
Comisia trebuie să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului rezultatele 
examinării, însoțite de o propunere 
legislativă, dacă este cazul.

Or. nl

Amendamentul 74
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16



AM\930989RO.doc 35/37 PE507.985v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Comitetul ITP
(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Comitetul reprezintă un comitet în sensul 
definiției din Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul 
în care avizul comitetului trebuie obținut 
prin procedură scrisă, procedura 
respectivă se încheie fără rezultat dacă, 
înainte de expirarea termenului de 
trimitere a avizului, acest lucru este 
hotărât de președintele comitetului sau 
solicitat de o majoritate simplă a 
membrilor comitetului.

Or. en

Amendamentul 75
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 17 – primul paragraf – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a modifica în decursul a doi ani anexa 
privind următoarele cerințe:
- în cadrul verificării anvelopelor care nu 
corespund cerințelor europene, acestea se 
înregistrează ca fiind defectuoase.
- să se introducă valorile de referință 
ambițioase în conformitate cu punctul 8.2 
Gazele de evacuare pentru verificarea 
emisiilor de gaze de evacuare care conțin 
NOx și particule în cazul vehiculelor 
EURO VI care intră în prezent pe piață.

Or. de
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Amendamentul 76
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Delegarea competenței menționate la 
articolul 17 se acordă pe o durată de cinci 
ani, începând de la [data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 77
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia ar trebui să raporteze 
periodic Parlamentului European cu 
privire la punerea în aplicare a 
regulamentului, precum și la efectele 
acestuia asupra pieței interne și producției 
industriale a Uniunii.

Or. de
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Justificare

Fiind vorba aici despre un sector sensibil pentru economia națională de la nivel european, 
transparența și revizuirea consolidate sunt esențiale.

Amendamentul 78
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că manipularea sau 
fraudarea odometrului este considerată o 
contravenție pasibilă de sancțiuni eficiente, 
proporționale, disuasive și 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 79
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul regulament se aplică de la [un an
de la intrarea sa în vigoare].

Or. en


