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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cu fiecare an piața internă devine tot mai interconectată; bunurile au început să circule pe 
cuprinsul Uniunii Europene într-un ritm neașteptat de alert. Aceasta înseamnă apariția unor 
noi provocări legate de armonizarea reglementărilor privind siguranța rutieră. 

Raportorul susține ideea generală a regulamentului propus de Comisia Europeană. Cu toate 
acestea, este de părere că sunt necesare mai multe optimizări majore ale textului pentru a 
conferi o valoare adăugată suficientă prezentului regulament. 

În primul rând, sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc ar trebui stabilit la nivel 
european. Acesta este cel mai sigur mod de a face o adevărată clasificare a riscului asociat 
unei întreprinderi. Vehiculele circulă tot mai mult peste hotare, motiv pentru care trebuie știut 
care întreprinderi sunt considerate cu nivel mare de risc în alte state membre. Acest lucru nu 
se poate realiza în condițiile unor sisteme naționale de clasificare a riscului.

În al doilea rând, rezultatele ultimei inspecții tehnice auto trebuie să fie puse la dispoziția 
inspectorilor, ele putând fi o bază de referință pentru stabilirea clasificării în funcție de risc a 
fiecărei întreprinderi. Uniunea Europeană nu ar trebui să impună o sarcină administrativă
suplimentară, ci să dezvolte un sistem cu aplicabilitate largă de detectare a posibilelor 
vehicule periculoase care circulă pe drumurile europene.

Și, în sfârșit, procedura de control în trafic trebuie să fie mai precisă și textul trebuie să fie 
explicit și clar. De exemplu, dacă cu prilejul controlului în trafic se detectează anumite 
deficiențe, atunci trebuie să se facă o inspecție detaliată. Din textul Comisiei nu reiese clar ce 
ar trebui făcut în continuare în astfel de situații. Același lucru este valabil în cazul reparării 
vehiculului. Reparația trebuie făcută de specialiști și nu în trafic de șofer sau de inspector. De 
aceea deficiențele periculoase detectate trebuie remediate la cel mai apropiat atelier de 
reparații.

Raportorul consideră că 12 luni este prea puțin pentru aplicarea prezentului regulament. El 
propune 60 de luni ca termen limită pentru a cumpăra toate echipamentele necesare și a forma 
personalul. 

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 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Controalele tehnice în trafic trebuie 
puse în practică prin intermediul unui 

(6) Controalele tehnice în trafic trebuie 
puse în practică prin intermediul unui 
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sistem de clasificare în funcție de gradul de 
risc. Statele membre pot utiliza sistemul de 
clasificare în funcție de gradul de risc 
stabilit în conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2006/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2006 privind condițiile minime pentru 
punerea în aplicare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale 
Consiliului privind legislația socială 
referitoare la activitățile de transport rutier 
și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a 
Consiliului.

sistem de clasificare în funcție de gradul de 
risc stabilit la nivelul Uniunii. Statele 
membre pot utiliza sistemul de clasificare 
în funcție de gradul de risc stabilit în 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2006/22/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 15 martie 2006 privind 
condițiile minime pentru punerea în 
aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 
3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale 
Consiliului privind legislația socială 
referitoare la activitățile de transport rutier 
și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Numai un sistem de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit la nivelul Uniunii va aduce 
valoare adăugată. În această perioadă de mobilitate tot mai mare a bunurilor, vehiculele 
circulă tot mai des peste hotare, motiv pentru care un sistem de clasificare a riscului valabil 
numai într-un stat membru va avea un impact limitat asupra siguranței rutiere.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prin utilizarea unităților mobile de 
control se reduc întârzierile și costurile 
pentru operatori întrucât se pot efectua 
inspecții mai aprofundate direct pe 
marginea drumurilor publice. Pot fi 
folosite, în anumite condiții, și centrele de 
inspecție pentru realizarea unor controale 
mai detaliate.

(13) Prin utilizarea unităților mobile de 
control se reduc întârzierile și costurile 
pentru operatori întrucât se pot efectua 
inspecții mai aprofundate direct pe 
marginea drumurilor publice. Dacă sunt 
amplasate în apropiere, pot fi folosite și 
centrele de inspecție pentru realizarea unor 
controale mai detaliate

Or. en

Justificare

Trebuie efectuat un control mai detaliat dacă există o unitate mobilă disponibilă în acest scop 
sau dacă există vreun centru de inspecție în imediata apropiere.
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Cooperarea și schimbul de bune 
practici între statele membre sunt esențiale 
pentru a realiza un sistem mai armonizat de 
controale tehnice în trafic în întreaga 
Uniune. Prin urmare, statele membre 
trebuie să colaboreze mai strâns și în 
timpul activităților operaționale. Această 
cooperare trebuie să includă, de asemenea, 
organizarea periodică a unor controale 
tehnice în trafic concertate.

(15) Cooperarea și schimbul de bune 
practici între statele membre sunt esențiale 
pentru a realiza un sistem mai armonizat de 
controale tehnice în trafic în întreaga 
Uniune. Prin urmare, statele membre 
trebuie să colaboreze mai strâns și în 
timpul activităților operaționale. Această 
cooperare trebuie să includă, de asemenea, 
organizarea periodică a unor controale 
tehnice în trafic concertate, precum și 
schimburi de informații în legătură cu 
rezultatele controlului în trafic și ale 
inspecției tehnice.

Or. en

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controalele tehnice rutiere se efectuează 
fără nici o discriminare în ceea ce privește 
naționalitatea conducătorului auto sau 
țara de înmatriculare sau de punere în 
circulație a vehiculului comercial.

Or. en

Justificare

Experiența recentă ne arată că șoferii care circulă cu numere de înmatriculare din anumite 
țări sunt discriminați. Această situație trebuie să înceteze.

Amendamentul 5
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 ale 
vehiculelor eligibile înmatriculate în 
fiecare stat membru care să corespundă 
unei proporții de cel puțin 5 % din numărul 
total de vehicule eligibile care sunt 
înmatriculate pe teritoriul său.

Or. en

Justificare

Controalele în trafic ar trebui să afecteze numai categoria de vehicule eligibilă pentru 
controalele în trafic. Referirea la numărul total de vehicule va genera o sarcină 
administrativă disproporționată.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se introduce, la nivel național, un 
sistem de control tehnic în trafic bazat pe o 
clasificare în funcție de gradul de risc, 
depinzând de numărul și gravitatea 
deficiențelor identificate la vehiculele 
exploatate de întreprinderi individuale. 
Sistemul de clasificare în funcție de gradul 
de risc este administrat de autoritatea 
competentă din statul membru.

(1) Se introduce, la nivelul Uniunii, un 
sistem de control tehnic în trafic bazat pe o 
clasificare în funcție de gradul de risc, 
depinzând de numărul și gravitatea 
deficiențelor identificate la vehiculele 
exploatate de întreprinderi individuale. 
Sistemul de clasificare în funcție de gradul 
de risc din fiecare stat membru este 
administrat de autoritatea competentă din 
statul membru. Datele referitoare la 
controale ar trebui colectate la nivelul 
Uniunii și clasarea fiecărei întreprinderi 
determinată pe baza datelor agregate la 
nivelul Uniunii referitoare la rezultatele 
controalelor în trafic și ale inspecțiilor 
tehnice.

Or. en
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Justificare

Numai un sistem de clasificare în funcție de gradul de risc stabilit la nivelul Uniunii va aduce 
valoare adăugată suficientă. Nu are rost să se înființeze un nou sistem de clasificare în 
funcție de risc numai de dragul creării unei noi entități administrative.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Conducătorii unui vehicul 
înmatriculat într-un stat membru 
păstrează la bord certificatul de inspecție 
tehnică auto aferent celei mai recente 
inspecții tehnice și raportul întocmit cu 
ocazia ultimului control tehnic în trafic, 
dacă acestea sunt disponibile.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste informații trebuie să fie disponibile în format electronic pentru controalele din statele 
membre. Nu are rost să se ceară alte hârtii care doar ar îngreuna sarcina administrativă.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

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 și șoferul 
vehiculului se asigură că, în orice moment, 
vehiculele pe care le exploatează sunt apte, 
din punct de vedere tehnic, să circule.

Or. en

Justificare

Șoferul vehiculului ar trebui, de asemenea, să poarte răspunderea pentru starea tehnică a 
vehiculului,
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Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trebuie să verifice certificatul de 
inspecție tehnică auto și raportul de control 
tehnic în trafic, dacă sunt disponibile, 
păstrate la bord în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (1);

(a) trebuie să verifice certificatul de 
inspecție tehnică auto și raportul de control 
tehnic în trafic;

Or. en

Justificare

Certificatul de inspecție tehnică auto și raportul întocmit cu ocazia ultimului control tehnic în 
trafic ar trebui să fie disponibile în format electronic pentru a nu impune o sarcină 
administrativă suplimentară pentru întreprinderi și a facilita desfășurarea controlului tehnic 
în trafic.

Amendamentul 10
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.

Dacă au fost constatate deficiențe cu 
prilejul inspecției inițiale, vehiculul sau 
remorca acestuia sunt supuse unui control 
tehnic în trafic mai detaliat.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să planeze niciun dubiu asupra obligației de a efectua un control tehnic detaliat 
dacă se constată deficiențe la controlul inițial.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Inspectorul nu autorizează folosirea unui Inspectorul nu autorizează folosirea unui 
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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 
ajungă la atelierul respectiv și să nu existe 
niciun risc imediat pentru siguranța 
ocupanților săi sau a altor participanți la 
traficul rutier.

vehicul la care a fost identificată o 
deficiență clasificată în categoria 
deficiențelor periculoase decât după 
remedierea acestor deficiențe la unul 
dintre cele mai apropiate ateliere de 
reparații, cu condiția ca deficiențele 
periculoase să fi 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

Justificare

Nu ar trebui să fie niciun cost suplimentar generat de reparațiile în trafic. Toate deficiențele 
ar trebui remediate în cel mai apropiat loc în care sunt disponibili specialiști.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Inspectorul poate autoriza transportarea 
directă a vehicului la care a fost 
identificată o deficiență clasificată în 
categoria deficiențelor periculoase până 
la locul cel mai apropiat în care vehiculul 
să poată fi reparat sau imobilizat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament se aplică de la [12 Prezentul regulament se aplică de la [60
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luni de la intrarea sa în vigoare]. luni de la intrarea sa în vigoare].

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe suficient timp pentru a cumpăra echipamentele necesare și a constitui 
mecanismul de schimb de informații la nivel european.


