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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Având în vedere faptul că mobilitatea persoanelor din întreaga Uniune Europeană a crescut, 
este nevoie de o legislație armonizată privind inspecțiile tehnice. O astfel de legislație este 
necesară nu numai pentru a crește siguranța rutieră, ci și pentru a pune la dispoziția cetățenilor 
informații valabile privind vehiculele cumpărate într-un alt stat membru. Având în vedere 
dezvoltarea tehnologiei, este necesar să se adapteze legislația care include vehiculele care 
anterior nu au făcut obiectul acestui regulament.

Raportorul propune o serie de amendamente referitoare la text.

În primul rând, certificatul de  inspecție tehnică și protocolul privind inspecția tehnică trebuie 
să fie puse la dispoziția părților interesate online. Aceste informații includ inspectorul care a 
efectuat inspecția tehnică, centrul de inspecție tehnică din statul membru în care vehiculul este 
înmatriculat la momentul respectiv sau chiar și cumpărătorul vehiculului. Este foarte 
important să se pună la dispoziție kilometrajul indicat de odometru pentru a se asigura faptul 
că nu a avut loc nicio manipulare a odometrului.

În al doilea rând, există deja un mecanism de schimb de informații între statele membre -
EUCARIS. Nu este nevoie să se creeze un nou mecanism de schimb de informații sau să se 
analizeze fezabilitatea unei platforme electronice europene care să conțină informațiile despre 
vehicule. Comisia trebuie să analizeze, în schimb, care sunt posibilitățile de extindere a 
cadrului mecanismului EUCARIS. Raportorul consideră că aceasta va fi soluția cea mai 
rentabilă, care poate fi pusă în aplicare în modul cel mai rapid. 

În ultimul rând, raportorul este de părere că aplicarea unor sancțiuni pentru fraudele legate de 
odometre este inutilă în cazul în care kilometrajele sunt puse la dispoziția părților interesate.  
Prin punerea la dispoziția părților interesate a kilometrajelor indicate de odometre va dispărea 
motivația de a le falsifica.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Vehiculele agricole cu viteza maximă 
de proiectare mai mare de 40 km/h tind să 
înlocuiască camioanele în activitățile de 
transport local. Potențialul lor de risc este 
comparabil cu cel al camioanelor și, în 
consecință, această categorie de vehicule 

(8) Vehiculele agricole cu viteza maximă 
de proiectare mai mare de 40 km/h tind să 
înlocuiască camioanele în activitățile de 
transport local și se află, prin urmare, în 
concurență cu modurile tradiționale de 
transport de mărfuri. Potențialul lor de 
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trebuie tratată idem camioanelor în ceea ce 
privește ITP.

risc este comparabil cu cel al camioanelor 
și, în consecință, această categorie de 
vehicule trebuie tratată idem camioanelor 
în ceea ce privește ITP.

Or. en

Justificare

Întrucât vehiculele din categoria T5 iau din ce în ce mai mult parte la traficul rutier, acestea 
ar trebui să facă obiectul unei inspecții tehnice complete. 

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru inspecția vehiculelor și în 
special pentru componentele electronice de 
siguranță, este esențial să fie disponibile 
specificațiile tehnice ale fiecărui vehicul.
Prin urmare, constructorii de autovehicule
trebuie să asigure, pe lângă setul complet 
de date vizate de certificatul de 
conformitate (CC), și accesul la datele 
necesare pentru verificarea funcționalității
componentelor de siguranță și cu efect 
asupra mediului. Dispozițiile privind 
accesul la informațiile despre reparații și 
întreținere trebuie aplicate similar în acest 
scop, permițând centrelor de inspecție să 
aibă acces la elementele informative 
necesare pentru ITP. Acest lucru este vital, 
în special pentru sistemele comandate 
electronic, și trebuie să acopere toate 
elementele care au fost instalate de 
constructor.

(11) Pentru inspecția vehiculelor și în 
special pentru componentele electronice de 
siguranță, este esențial să fie disponibile 
specificațiile tehnice ale fiecărui vehicul.
Prin urmare, constructorii de autovehicule
ar trebui să asigure, pe lângă setul complet 
de date vizate de certificatul de 
conformitate (CC), și accesul la datele 
necesare pentru verificarea funcționalității
sistemelor de siguranță și cu efect asupra 
mediului. Datele ar trebui să includă 
detaliile care permit controlarea 
funcționalității sistemelor de siguranță ale 
vehiculului de o manieră care să permită 
inspectarea lor într-un mediu de inspecție 
tehnică periodică pentru a obține o 
evaluare previzibilă de tipul 
„aprobat/respins”. Dispozițiile privind 
accesul la informațiile despre reparații și 
întreținere trebuie aplicate similar în acest 
scop, permițând centrelor de inspecție să 
aibă acces la elementele informative 
necesare pentru ITP. Acest lucru este vital, 
în special pentru sistemele comandate 
electronic, și trebuie să acopere toate 
elementele care au fost instalate de 
constructor.

Or. en
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) După fiecare inspecție ar trebui să se 
elibereze un certificat ITP care să cuprindă, 
printre altele, informații legate de 
identitatea vehiculului și de rezultatele 
inspecției. Statele membre ar trebui să 
integreze/colecteze și să păstreze aceste 
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. 

Or. en

Justificare

Statele membre de pe întreg teritoriul Uniunii Europene ar trebui să opteze pentru varianta 
electronică a unui certificat de inspecție tehnică. Astfel se va facilita schimbul de informații și 
se vor introduce elemente ale pieței interne în acest domeniu. 

Amendamentul 4
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 

(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 
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depistarea măsluirii sau manipulării 
kilometrajului. De asemenea, fraudarea 
odometrului ar trebui considerată în mod 
mai sistematic drept contravenție pasibilă 
de sancțiune.

măsluirii sau manipulării kilometrajului.  
Statele membre ar trebui să pună la 
dispoziție kilometrajele indicate de 
odometre prin cadrul de cooperare actual 
dintre acestea - EUCARIS.

Or. en

Amendamentul 5
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, 
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.

(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, 
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 ar trebui să efectueze un studiu 
privind fezabilitatea, costurile și beneficiile
extinderii funcționalității mecanismului 
existent de schimb de informații -
EUCARIS, 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

Justificare

Există un sistem funcțional de schimb de informații între statele membre - EUCARIS. Acest 
sistem oferă țărilor posibilitatea de a face schimb de informații privind vehiculele și 
permisele de conducere, contribuind la combaterea furturilor de vehicule și a fraudelor 
legate de înmatriculare. Acest sistem ar trebui să reprezinte baza pentru continuarea 
dezvoltării schimbului de informații dintre țările din UE.
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Amendamentul 6
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) Statele membre se asigură că, în 
scopul verificării odometrului, în cazul în 
care acesta a fost montat în mod normal, 
informațiile de la inspecția tehnică auto 
anterioară se pun la dispoziția 
inspectorilor în format electronic. 
Kilometrajul indicat de odometru la 
inspecția tehnică anterioară este pus la 
dispoziția părților interesate în format 
electronic.

Or. en

Justificare

Punerea la dispoziție a kilometrajelor indicate de odometre va opri fraudele, nu aplicarea de 
sancțiuni. Motivația de a falsifica kilometrajele indicate de odometre va dispărea în cazul în 
care cumpărătorul vehiculului va putea verifica kilometrajul indicat de odometru la ultima 
inspecție tehnică. 

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Certificatele de inspecție tehnică  
sunt recunoscute reciproc de toate statele 
membre pentru reînmatricularea unui 
vehicul transferat dintr-un stat membru în 
altul, cu condiția ca certificatul să fie 
valabil în intervalul de frecvență a 
inspecțiilor prevăzut de statul membru în 
care se face reînmatricularea.

Or. en

Justificare

Recunoașterea certificatelor de inspecție tehnică ale unui stat membru în toate celelalte state 
membre reprezintă un pas important înspre definitivarea pieței interne. 
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Amendamentul 8
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 examinează fezabilitatea, costurile 
și beneficiile instituirii unei platforme 
electronice de informații privind vehiculele
folosind soluțiile IT existente care au fost 
deja implementate în domeniul 
schimburilor internaționale de date, în 
vederea reducerii la minimum a costurilor 
și a evitării suprapunerilor. Se analizează 
modul optim de realizare a unor legături 
între sistemele naționale existente, prin 
intermediul cărora să se facă schimb de
informații privind datele legate de
inspecția tehnică și kilometrajele indicate 
de odometre între autoritățile competente 
ale statelor membre responsabile cu
inspecția, înmatricularea și omologarea 
vehiculelor, centrele de inspecție, 
producătorii de echipamente de inspecție
și constructorii de vehicule.

Or. en

Amendamentul 9
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.

eliminat

Or. en
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Justificare

Aplicarea de sancțiuni nu va pune capăt falsificării kilometrajelor indicate de odometre. 
Existența informațiilor privind cel mai recent kilometraj indicat de odometru ar putea însă să 
ducă la acest lucru, fără a se aplica sancțiuni sau amenzi.


