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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Introducere

Propunerea de regulament se referă la simplificarea formalităților și condițiilor impuse pentru 
înmatricularea autovehiculelor înmatriculate într-un alt stat membru. Propunerea se limitează 
la modalitățile de reînmatriculare și nu se aplică procedurilor de înmatriculare inițială a 
vehiculelor într-un stat membru și nici la înmatricularea autovehiculelor înmatriculate într-o 
țară terță.

În limitele acestei sfere exacte de aplicare, Comisia dorește să reducă și să simplifice 
formalitățile actuale de înmatriculare, pentru atingerea următoarelor obiective principale:

- asigurarea liberei circulații a autovehiculelor în interiorul Uniunii Europene;

- reducerea sarcinilor administrative impuse cetățenilor, societăților și autorităților de 
înmatriculare, în concordanță cu Raportul privind cetățenia UE în 2010 - „Eliminarea 
obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE” (COM(2010)0603 din 27.10.2010);

- asigurarea siguranței rutiere;

- continuarea luptei împotriva abuzului și furtului de documente de înmatriculare a 
vehiculelor, în concordanță cu Decizia 2004/919/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 
privind combaterea criminalității referitoare la vehicule și având implicații transfrontaliere 
(JO L 389, 30.12.2004, p.28).

 În acest scop, propunerea:

- va clarifica în ce stat membru trebuie înmatriculat un autovehicul transferat dintr-un stat 
membru în altul, pe baza conceptului de „reședință obișnuită”, pentru care, în text, sunt 
definite criterii;

- va institui o perioadă armonizată de șase luni după care deținătorul unui certificat de 
înmatriculare care și-a mutat reședința obișnuită într-un alt stat membru trebuie să solicite 
înmatricularea;

- va organiza cooperarea și schimbul de date dintre diferitele autorități de înmatriculare prin 
mijloace electronice;

- va organiza recunoașterea documentelor și a inspecțiilor tehnice emise/efectuate în alte state 
membre;

- va defini cu exactitate situațiile în care autoritățile de înmatriculare sunt îndrituite să refuze 
înmatricularea unui autovehicul înmatriculat în alt stat membru.

2. Aspectele legate de transport ale propunerii
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Raportorul salută propunerea Comisiei, care urmărește reducerea sarcinilor administrative 
impuse cetățenilor și societăților în situațiile legate de transport. Comisia pentru transport și 
turism și-a exprimat deja opinia cu privire la principalele 20 de preocupări ale cetățenilor și 
întreprinderilor europene legate de funcționarea pieței unice (2012/2044(INI)), evidențiindu-și 
poziția referitoare la simplificarea transferabilității transfrontaliere a vehiculelor.

Din acest motiv, amendamentele raportorului urmăresc incorporarea avizului comisiilor și se 
concentrează asupra simplificării procedurii, asigurându-se totodată un nivel maxim de 
siguranță rutieră; în consecință, el subliniază necesitatea aplicării pe deplin a legislației UE în 
materia înmatriculării vehiculelor în alt stat membru.

Raportorul salută, de asemenea, Pachetul privind inspecția tehnică propus de Comisia 
Europeană la 13 iulie 2012 și subliniază importanța unei abordări coerente în cazul acestei 
propuneri.

Raportorul salută că, în cuprinsul propunerii, cerințele privind protecția datelor au fost luate în 
considerație în mod corespunzător și că, în acest sens, au fost incluse, în mod explicit, mai 
multe garanții specifice. Cu privire la Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor 
din 9 iulie 2012, el sugerează formularea unor specificații suplimentare urmărind, în 
principiu, clarificarea propunerii Comisiei.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Libera circulație a bunurilor 
constituie unul dintre obiectivele 
principale ale Uniunii Europene. Cu toate 
acestea, cetățenii UE se confruntă cu 
formalități greoaie, în special în legătură 
cu reînmatricularea vehiculelor lor într-
un alt stat membru și cu costuri 
suplimentare aferente1. Simplificarea 
transferabilității transfrontaliere a 
vehiculelor implică aplicarea integrală a 
principiilor legislației UE referitoare la 
înmatricularea vehiculelor în alt stat 
membru și reclamă standarde ridicate de 
siguranță în ceea ce privește taloanele de 
înmatriculare armonizate pentru a reduce 
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la minimum riscurile de reînmatriculare a 
vehiculelor furate cu certificate de 
înmatriculare false.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Justificare

Prezentul amendament reflectă Avizul Comisiei pentru transport și turism privind 
principalele 20 de preocupări ale cetățenilor europeni și ale întreprinderilor legate de 
funcționarea pieței unice (2012/2044(INI)) și subliniază necesitatea punerii în aplicare pe
deplin a legislației UE aplicabile.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Înmatricularea autovehiculelor 
înmatriculate în alt stat membru este 
afectată de formalități de înmatriculare 
greoaie în statele membre, în special de 
obligația de a supune aceste vehicule la 
teste complementare pentru a evalua starea 
lor generală înainte de înmatriculare sau 
pentru a le identifica. Prin urmare, este 
necesar să se reducă aceste formalități 
pentru a asigura libera circulație a 
autovehiculelor și pentru a reduce povara 
administrativă pentru cetățeni, întreprinderi 
și autoritățile de înmatriculare. În special 
pentru cetățenii sau întreprinderile care 
achiziționează un autovehicul înmatriculat 
în alt stat membru, este necesar să se 
prevadă o procedură de înmatriculare 
simplificată care să includă recunoașterea 
documentelor eliberate și a inspecției 
tehnice auto efectuate în alt stat membru și 
să prevadă cooperarea administrativă între 
autoritățile competente privind schimbul de 
date lipsă.

(5) Înmatricularea autovehiculelor 
înmatriculate în alt stat membru este 
afectată de formalități de înmatriculare 
greoaie în statele membre, în special de
obligația de a supune aceste vehicule la 
teste complementare pentru a evalua starea 
lor generală înainte de înmatriculare sau 
pentru a le identifica. Prin urmare, este 
necesar să se reducă aceste formalități 
pentru a asigura libera circulație a 
autovehiculelor și pentru a reduce povara 
administrativă pentru cetățeni, întreprinderi 
și autoritățile de înmatriculare. În special 
pentru cetățenii sau întreprinderile care 
achiziționează un autovehicul înmatriculat 
în alt stat membru, este necesar să se 
prevadă o procedură de înmatriculare 
simplificată care să includă recunoașterea 
documentelor eliberate și a inspecției 
tehnice auto (în conformitate cu 
Regulamentul 2013/...xx privind inspecția 
tehnică periodică a autovehiculelor și 
remorcilor, cu Regulamentul 2013/...xx 
privind controlul tehnic în trafic al 
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vehiculelor utilitare care circulă în 
Uniune și cu Directiva 2013/...xx privind 
documentele de înmatriculare pentru 
vehicule) efectuate în alt stat membru și să 
prevadă cooperarea administrativă între 
autoritățile competente privind schimbul de 
date lipsă.

Justificare

Prezentul amendament vizează stabilirea unei legături cu pachetul legislativ privind inspecția 
tehnică pe care Parlamentul European îl examinează în prezent.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Înmatricularea autovehiculelor 
înmatriculate în alt stat membru este 
afectată de formalități de înmatriculare 
greoaie în statele membre, în special de 
obligația de a supune aceste vehicule la 
teste complementare pentru a evalua starea 
lor generală înainte de înmatriculare sau 
pentru a le identifica. Prin urmare, este 
necesar să se reducă aceste formalități 
pentru a asigura libera circulație a 
autovehiculelor și pentru a reduce povara 
administrativă pentru cetățeni, întreprinderi 
și autoritățile de înmatriculare. În special 
pentru cetățenii sau întreprinderile care 
achiziționează un autovehicul înmatriculat 
în alt stat membru, este necesar să se 
prevadă o procedură de înmatriculare 
simplificată care să includă recunoașterea 
documentelor eliberate și a inspecției 
tehnice auto efectuate în alt stat membru și 
să prevadă cooperarea administrativă între 
autoritățile competente privind schimbul de 
date lipsă.

(5) Înmatricularea autovehiculelor 
înmatriculate în alt stat membru este 
afectată de formalități de înmatriculare 
greoaie în statele membre, în special de 
obligația de a supune aceste vehicule la 
teste complementare pentru a evalua starea 
lor generală înainte de înmatriculare sau 
pentru a le identifica. Prin urmare, este 
necesar să se reducă aceste formalități 
pentru a asigura libera circulație a 
autovehiculelor și pentru a reduce povara 
administrativă pentru cetățeni, întreprinderi 
și autoritățile de înmatriculare. În special 
pentru cetățenii sau întreprinderile care 
achiziționează un autovehicul înmatriculat 
în alt stat membru, este necesar să se 
prevadă o procedură de înmatriculare 
simplificată care să includă recunoașterea 
documentelor eliberate și a inspecției 
tehnice auto efectuate în alt stat membru și 
să prevadă cooperarea administrativă între 
autoritățile competente privind schimbul de 
date lipsă. Trebuie acordată o atenție 
deosebită combaterii manipulării ilegale a 
kilometrajelor și a impactului acestui 
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fenomen asupra încrederii 
consumatorilor în comerțul 
transfrontalier și asupra siguranței 
rutiere.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere principiilor și garanțiilor 
importante legate de siguranța rutieră. 
Normele armonizate de inspectare tehnică 
a autovehiculelor și remorcilor acestora 
constituie un element esențial pentru 
reducerea sarcinilor administrative 
impuse cetățenilor și industriei, 
garantându-se, totodată, dezvoltarea 
dinamică a metodelor de testare și a 
conținutului testelor. Recunoașterea 
reciprocă a controalelor tehnice în statele 
membre necesită definiții comune și 
standarde de inspecție comparabile, 
respectate de toate statele membre.

Justificare

Procedura simplificată de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alt stat membru nu ar 
trebui să necesite o inspecție tehnică suplimentară, excepție făcând unele situații limitate și 
bine justificate. Este, în consecință, de cea mai mare importanță ca normele europene să fie 
respectate și implementate de toate statele membre. A se vedea de asemenea: Avizul Comisiei 
pentru transport și turism privind principalele 20 de preocupări ale cetățenilor europeni și 
ale întreprinderilor legate de funcționarea pieței unice (2012/2044(INI)).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prezentul regulament ar trebui să 
țină seama de dispozițiile Directivei 
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2011/82/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 25 octombrie 2011 de 
facilitare a schimbului transfrontalier de 
informații privind încălcările normelor de 
circulație care afectează siguranța rutieră 
pentru a permite autorităților unui stat 
membru cărora le-a fost înaintată o 
cerere de înregistrare a unui vehicul 
înregistrat într-un alt stat membru să 
verifice dacă vehiculul este implicat în 
vreo procedură de urmărire a unei 
infracțiuni rutiere.

Justificare

Ar trebui consolidată propunerea cu elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și 
combaterea impunității celor care nu respectă Codul rutier. Prin urmare, autoritățile ar 
trebui să dispună de posibilitatea de a verifica înainte de înmatricularea unui vehicul dacă 
acesta nu face obiectul vreunei proceduri de urmărire a unei infracțiuni rutiere.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Statele membre trebuie să se asigure 
că autoritățile de înmatriculare a 
vehiculelor respectă dispozițiile 
prezentului regulament. Prin urmare, 
recunoașterea reciprocă și schimbul 
electronic de date sunt esențiale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică 
următoarelor vehicule:

1. Prezentul regulament se aplică la 
înmatricularea următoarelor autovehicule:
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Justificare

Clarificarea scopului regulamentului.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După termenul de șase luni, proprietarul 
unui vehicul înmatriculat și situat în alt 
stat membru are în continuare 
posibilitatea de a solicita înmatricularea 
vehiculului său în statul membru de 
reședință.

Justificare

Amendamentul permite clarificarea normelor de înmatriculare în cazul în care un cetățean ar 
avea la dispoziție un vehicul în statul său membru de reședință și un alt vehicul în alt stat 
membru.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procesul de colectare și prelucrare a 
datelor menționat la primul alineat 
respectă legislația europeană și națională 
în materie de protecție a persoanelor în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Justificare

Acest amendament urmărește să reflecte avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor 
din 9 iulie 2012.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera d a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care înmatriculează un 
vehicul înmatriculat într-un alt stat 
membru, autoritatea de înmatriculare a 
vehiculelor în cauză informează de îndată 
autoritatea de înmatriculare a vehiculelor 
din statul membru în care vehiculul a fost 
înmatriculat ultima dată, în conformitate cu 
articolul 7.

5. În cazul în care un vehicul înmatriculat 
într-un stat membru este reînmatriculat 
într-un alt stat membru, autoritatea de 
înmatriculare a vehiculelor în cauză 
informează de îndată autoritatea de 
înmatriculare a vehiculelor din statul 
membru în care vehiculul a fost 
înmatriculat ultima dată, în conformitate cu 
articolul 7.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă lipsește asigurarea de 
răspundere civilă auto, dacă ea este o 
condiție prealabilă pentru înmatricularea 
vehiculului;
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Justificare

Asigurarea de răspundere civilă auto contribuie într-o mare măsură la protejarea victimelor 
accidentelor rutiere în Europa și ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru înmatricularea 
vehiculelor în țările care au adoptat acest principiu în legislația lor.

Amendamentul 13

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;

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

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice faptul că deținătorul legitim al documentelor de 
înmatriculare poate fi, din punct de vedere legal, altul decât proprietarul vehiculului și, în 
consecință, pe baza unor dovezi care să-i certifice clar situația, el poate evita o decizie 
negativă din partea autorităților.

Amendamentul 14

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

Justificare

Acest amendament se înscrie în prelungirea amendamentului la articolul 4, potrivit căruia 
autoritatea de înmatriculare poate să realizeze inspecția tehnică a vehiculului în cauză dacă 
este depășită data la care ar fi trebuit emis ultimul certificat al inspecției tehnice.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – subpunctul 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;

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

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea faptului că, din punct de vedere juridic,  titularul legitim 
al documentelor de înmatriculare ar putea să nu fie proprietarul vehiculului și că, în 
consecință, dacă demonstrează în mod clar această stare de fapt, se poate garanta ca 
autoritățile să nu refuze înmatricularea.

Amendamentul 16

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 
menționată la articolul 12 alineatul (2).

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.

Comisia evaluează regulat și cât de 
adecvate sunt măsurile de securitate luate 
în legătură cu protejarea datelor 
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schimbate, luând în considerație 
progresele tehnologice și evoluția 
riscurilor. Atunci când este necesar, 
Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
în vederea actualizării măsurilor de 
securitate.
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 12 
alineatul (2).

Justificare

Acest amendament urmărește să reflecte avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor 
din 9 iulie 2012.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) distribuie vehicule sau prestează 
servicii de reparații, întreținere sau testare 
pentru vehicule;

(b) fabrică, distribuie vehicule sau 
prestează servicii de reparații, întreținere 
sau testare pentru vehicule;

Justificare

Este important ca activitățile fabricanților de vehicule să fie incluse în prezentul alineat 
deoarece și ele necesită o înmatriculare profesională, la fel ca celelalte activități menționate.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) are o bună reputație și competența 
profesională necesară.

(c) are competența profesională necesară.

Justificare

Reputația este un criteriu subiectiv de evaluare care nu își are locul într-un regulament.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Durata valabilității certificatelor de 
înmatriculare profesională a vehiculelor 
nu depășește 3 luni. Valabilitatea 
certificatelor expiră de îndată ce unul 
dintre criteriile indicate la alineatul (1) de 
la prezentul articol încetează să mai fie 
îndeplinit.

Justificare

Durata de valabilitate a certificatelor de înmatriculare profesională a vehiculelor ar trebui să 
fie considerată prea importantă pentru a fi stabilită prin acte delegate.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare pentru a stabili formatul și 
modelul certificatului de înmatriculare 
profesională a vehiculelor.

eliminat

Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 12 
alineatul (2).

Justificare

Formatul și modelul certificatului de înmatriculare profesională pentru vehicule sunt stabilite 
în Directiva 1999/37/CE. Așadar ar trebui abordat acest aspect în cadrul revizuirii acestei 
directive (în curs de examinare în Parlamentul European și Consiliu), nu în prezentul 
regulament.
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Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prevederile acestui articol nu produc 
efecte asupra normelor naționale 
existente în ceea ce privește 
înmatriculările temporare și profesionale.

Justificare

Sfera de aplicare a prezentului regulament este, prin definiție, reînmatricularea 
autovehiculelor în alt stat membru. Obiectivul este acela de a clarifica faptul că prevederile 
naționale legate de înmatriculările temporare și profesionale nu sunt afectate.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile de înmatriculare a 
vehiculelor asigură accesul ușor al 
publicului la normele care reglementează 
prelucrarea datelor referitoare la 
înmatricularea vehiculelor, inclusiv la 
informațiile privind termenele de reținere, 
precum și la informațiile prevăzute la 
articolele 10 și 11 din Directiva 95/46/CE.

Justificare

Acest amendament urmărește să reflecte avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor 
din 9 iulie 2012.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Delegarea competenței prevăzute la 
articolul 10 este conferită Comisiei pentru 

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

o perioadă de cinci ani, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.
Comisia redactează un raport în legătură 
cu delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Cu condiția ca acest raport 
să fi fost întocmit, 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.

Justificare

Reflectă poziția obișnuită a Parlamentului, conform căreia delegarea nu ar trebui să se facă 
pe perioade nedeterminate, iar Comisia ar trebui să raporteze cu privire la modul în care a 
făcut uz de competențele sale înainte de a se lua în considerație o prelungire.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trimite Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare a 
prezentului regulament până la [patru ani 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]. Comisia înaintează, dacă este 
necesar, propuneri corespunzătoare în 
vederea modificării prezentului regulament 
și alinierii la alte acte ale Uniunii, în 
special ținând seama de posibilitățile de 
continuare a simplificării administrative 
pentru cetățeni și întreprinderi.

Comisia trimite Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare a 
prezentului regulament până la [doi ani de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]. Comisia înaintează, dacă este 
necesar, propuneri corespunzătoare în 
vederea modificării prezentului regulament 
și alinierii la alte acte ale Uniunii, în 
special ținând seama de posibilitățile de 
continuare a simplificării administrative 
pentru cetățeni și întreprinderi.

Justificare

Scurtarea intervalului de timp după care Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului un 
raport va îmbunătăți controlul legislativ.

Amendamentul 25
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trimite Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare a 
prezentului regulament până la [patru ani 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]. Comisia înaintează, dacă este 
necesar, propuneri corespunzătoare în 
vederea modificării prezentului regulament 
și alinierii la alte acte ale Uniunii, în 
special ținând seama de posibilitățile de 
continuare a simplificării administrative 
pentru cetățeni și întreprinderi.

Comisia trimite Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare a 
prezentului regulament până la [patru ani 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]. Raportul cuprinde și 
informații privind punerea în aplicare la 
nivel național în diferitele state membre. 
Comisia înaintează, dacă este necesar, 
propuneri corespunzătoare în vederea 
modificării prezentului regulament și 
alinierii la alte acte ale Uniunii, în special 
ținând seama de posibilitățile de continuare 
a simplificării administrative pentru 
cetățeni și întreprinderi.
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