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Amendamentul 14
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin urmare, prezentul regulament 
ar trebui să includă, de asemenea, 
inspectarea performanțelor de mediu ale 
vehiculelor în conformitate cu actele 
legislative și normele europene, în special 
cu cele privind zgomotul și emisiile 
gazoase.

Or. en

Amendamentul 15
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  autovehicule cu cel puțin patru roți, 
utilizate, în mod normal, pentru 
transportul de mărfuri, cu masa maximă 
admisibilă care nu depășește 3 500 kg –
categoria de vehicule N1,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 16
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare stat membru efectuează în fiecare 
an calendaristic un număr total de 
controale tehnice în trafic inițiale care să 
corespundă unei proporții de cel puțin 5 %
din numărul total de vehicule menționate la 
articolul 3 alineatul (1) care sunt 
înmatriculate pe teritoriul său.

Fiecare stat membru efectuează în fiecare 
an calendaristic un număr total de 
controale tehnice în trafic inițiale care să 
corespundă unei proporții de cel puțin 10%
din numărul total de vehicule menționate la 
articolul 3 alineatul (1)

Or. en

Amendamentul 17
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare stat membru efectuează în fiecare 
an calendaristic un număr total de 
controale tehnice în trafic inițiale care să 
corespundă unei proporții de cel puțin 5 % 
din numărul total de vehicule menționate la 
articolul 3 alineatul (1) care sunt 
înmatriculate pe teritoriul său.

Fiecare stat membru efectuează în fiecare 
an calendaristic un număr de controale 
tehnice în trafic inițiale. Un obiectiv ar 
putea să corespundă unei proporții de 5 % 
din numărul total de vehicule menționate la 
articolul 3 alineatul (1) care sunt 
înmatriculate pe teritoriul său

Or. en

Justificare

Având în vedere principiul subsidiarității, un obiectiv de 5% ar trebui să fie doar indicativ.
Statele membre ar trebui să dispună de flexibilitate.

Amendamentul 18
Jacky Hénin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Întreprinderile individuale se asigură 
că, în orice moment, vehiculele pe care le 
exploatează sunt apte, din punct de vedere 
tehnic, să circule.

(3) Întreprinderile individuale se asigură 
că, în orice moment, vehiculele pe care le 
exploatează sunt apte, din punct de vedere 
tehnic, să circule.

Lucrătorii pot fi declarați responsabili 
doar în cazul în care se furnizează probe 
conform cărora aceștia erau conștienți că 
vehiculul era defect.

Or. fr

Amendamentul 19
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pe baza rezultatului inspecției inițiale, 
inspectorul poate decide că vehiculul sau 
remorca acestuia trebuie supuse unui 
control tehnic în trafic mai detaliat.

Pe baza rezultatului inspecției inițiale, dacă 
inspecția inițială arată că este necesară o 
inspecție mai detaliată pentru a analiza 
starea tehnică completă a vehiculului, 
inspectorul decide că vehiculul sau 
remorca acestuia trebuie supuse unui 
control tehnic în trafic mai detaliat.

Or. en

Amendamentul 20
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– elemente poluante. - elemente poluante, inclusiv emisiile 
fonice și emisiile gazoase, în special 
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emisiile de CO2 și de NOx.

Or. en

Amendamentul 21
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- deficiențe majore susceptibile să 
compromită siguranța vehiculului sau să-i 
pună în pericol pe ceilalți participanți la 
trafic sau deficiențe care reprezintă o 
încălcare a normelor aplicabile 
referitoare la emisiile fonice și gazoase, în 
special la emisiile de CO2 și de NOx sau 
alte neconformități mai importante;

Or. en

Amendamentul 22
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Inspectorul nu autorizează folosirea unui 
vehicul la care a fost identificată o 
deficiență clasificată în categoria 
deficiențelor periculoase decât după 
remedierea acestor deficiențe la locul de 
desfășurare a controlului. Inspectorul 
poate autoriza utilizarea unui astfel de 
vehicul în scopul deplasării lui până la cel 
mai apropiat atelier unde pot fi reparate 
aceste deficiențe, cu condiția ca 
deficiențele periculoase să fie fost 
remediate în așa fel încât să îi permită să 

Inspectorul nu autorizează folosirea unui 
vehicul la care a fost identificată o 
deficiență clasificată în categoria 
deficiențelor periculoase decât după
remedierea acestor deficiențe la locul de 
desfășurare a controlului sau la unul 
dintre cele mai apropiate ateliere de 
reparații. Dacă se detectează deficiențe la 
una dintre părțile vehiculului menționate 
la articolul 10 alineatul (2), inspectorul 
autorizează utilizarea unui astfel de 
vehicul în scopul deplasării lui până la cel 
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ajungă la atelierul respectiv și să nu existe 
niciun risc imediat pentru siguranța 
ocupanților săi sau a altor participanți la 
traficul rutier.

mai apropiat atelier unde pot fi reparate 
aceste deficiențe, cu condiția ca 
deficiențele periculoase să fie fost 
remediate în așa fel încât să îi permită să 
ajungă la atelierul respectiv și să nu existe 
niciun risc imediat pentru siguranța 
ocupanților săi sau a altor participanți la 
traficul rutier.

Or. en

Amendamentul 23
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia raportează datele colectate
Parlamentului European.

Comisia transmite Parlamentului European 
un raport care rezumă datele colectate.

Or. fr

Amendamentul 24
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționate la 
articolul 21 se acordă pe durată
nedeterminată, [începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 21 se acordă pe o perioadă de 
cinci ani 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 
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perioade.

Or. ro

Amendamentul 25
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 23 eliminat
Procedura comitetelor
(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acest comitet este 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 
emitere a avizului, acest lucru este hotărât 
de președintele comitetului sau solicitat de 
o majoritate simplă a membrilor 
comitetului.

Or. en

Amendamentul 26
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 26 – 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].
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