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Amendamentul 37
Peter van Dalen

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. nl

Amendamentul 38
Patricia van der Kammen

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. nl

Justificare

Această propunere nu dispune de valoare adăugată. Obiectivele existente sunt adecvate și nu 
trebuie înlocuite. Este absolut nepotrivit să se sugereze că legislația UE va îmbunătăți 
siguranța rutieră.

Amendamentul 39
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI



PE507.994v01-00 4/146 AM\931123RO.doc

RO

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

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. de

Amendamentul 40
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Titlul 1

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

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. nl

Amendamentul 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
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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

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. fr

Justificare

Conform principiului subsidiarității și precedentelor legislații europene privind inspecția 
tehnică a autovehiculelor și remorcilor, este necesară pronunțarea cu privire la o directivă, și 
nu la un regulament.

Amendamentul 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Titlul 1

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

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. fr

Justificare

Ar trebui păstrată forma actuală a cadrului legislativ al inspecțiilor, iar acest proiect de 
regulament ar trebui să devină un proiect de directivă, astfel încât dispozițiile organizatorice 
privind inspecțiile tehnice periodice a autovehiculelor să țină de competența statelor membre. 
Acest amendament se aplică întregului text

Amendamentul 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Inspecția tehnică periodică face parte 
dintr-un sistem mai amplu prin care se 
asigură că vehiculele sunt menținute, pe 
durata utilizării, într-o stare acceptabilă de 
siguranță tehnică și de mediu. Acest sistem 
ar trebui să acopere ITP pentru toate 
vehiculele și CTT pentru vehiculele 
utilizate în activități de transport rutier 
comercial, precum și dispoziții privind o 
procedură de înmatriculare care să asigure 
că vehiculele care constituie un risc 
iminent la adresa siguranței rutiere nu 
participă la trafic.

(3) Inspecția tehnică periodică face parte 
dintr-un sistem mai amplu prin care se 
asigură că vehiculele sunt menținute, pe 
durata utilizării, într-o stare acceptabilă de 
siguranță tehnică și de mediu. Acest sistem 
ar trebui să acopere ITP pentru toate 
vehiculele și CTT pentru vehiculele 
utilizate în activități de transport rutier 
comercial, precum și dispoziții privind o 
procedură de înmatriculare. ITP ar trebui 
să fie principalul instrument pentru a 
asigura inspecția tehnică. CTT ale 
vehiculelor utilitare ar trebui doar să 
completeze ITP și să vizeze vehiculele care 
constituie un risc iminent la adresa 
siguranței rutiere. 

Or. en

Amendamentul 44
Phil Bennion

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate vehiculele utilizate pe 
drumurile publice, fără a aduce atingere 
cerințelor privind ITP, trebuie să aibă 
capacitatea de a circula pe drumurile 
publice oricând sunt utilizate.

Or. en

Justificare

Inspecțiile tehnice periodice fac parte dintr-un sistem de inspecție tehnică mai amplu în 
cadrul căruia prima cerință este ca proprietarii de vehicule să se asigure că vehiculul lor are 
capacitatea de a circula pe drumurile publice oricând este utilizat.
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Amendamentul 45
Phil Bennion

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Punerea în aplicare de măsuri 
privind inspecția tehnică ar trebui să 
includă campanii de sensibilizare 
orientate spre proprietarii de vehicule 
care să dezvolte bune practici și obiceiuri 
privind verificările de bază asupra 
vehiculului lor.

Or. en

Justificare

Instruirea proprietarilor de vehicule în ceea ce privește verificările de bază precum 
verificarea anvelopelor este o parte importantă a sistemului de inspecție tehnică, care ar 
trebui subliniată.

Amendamentul 46
Bernadette Vergnaud

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 
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 

eliminat
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trei roți și de abrogare a Directivei 
92/61/CEE a Consiliului18, 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 respective19 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/CEE20.

__________________
20 JO L 171, 9.7.2003, p. 1.

Or. fr

Justificare

Având în vedere controversele privind impactul stării defectuoase a motocicletelor asupra 
accidentologiei, este disproporționat ca biciclurile și triciclurile să fie supuse unei inspecții 
tehnice periodice obligatorii. În plus, remorcile din categoria O1 cu masa sub 500 kg nu sunt 
înmatriculate în mod normal, prin urmare pare imposibil ca aceste vehicule să fie supuse 
inspecției tehnice periodice.

Amendamentul 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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 
continuă să îndeplinească standardele de 

(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 
continuă să îndeplinească standardele de 
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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 
Consiliului18, 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 respective19

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/CEE20.

siguranță pe toata durata ciclului lor de 
viață. Statele membre ar putea introduce 
cerințe naționale privind inspecția tehnică 
a 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 Consiliului18; 
această periodicitate a inspecțiilor 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 respective19

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/CEE20.

Or. fr

Amendamentul 48
Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se așteaptă ca toate vehiculele să 
aibă capacitatea de a circula pe drumurile 
publice atunci când sunt utilizate și să 
poată fi verificate oricând sunt utilizate 
pentru a confirma această capacitate. 

Or. en
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Justificare

Toate vehiculele utilizate pe drumurile publice trebuie păstrate într-o stare care să garanteze 
capacitatea de a circula pe drumurile publice atunci când sunt utilizate și vor face obiectul 
verificărilor în toate statele membre.

Amendamentul 49
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Există o legătură foarte clară între 
nivelul siguranței rutiere și numărul 
deficiențelor tehnice ale vehiculelor. În 
2009, numărul deceselor în urma 
accidentelor rutiere din UE a fost de 35 
000. Presupunând că deficiențele tehnice 
contribuie la numărul deceselor 
proporțional cu ponderea pe care o dețin 
în producerea accidentelor, înseamnă că 
aceste deficiențe pot provoca moartea a 
2 000 de oameni pe an pe teritoriul 
Uniunii. Pe baza studiilor disponibile, 
între 900 și 1 100 dintre aceștia ar fi 
supraviețuit dacă sistemul ITP ar fi fost 
îmbunătățit corespunzător.

eliminat

Or. nl

Justificare

Corelare nu este același lucru cu legătură cauzală. Calitatea infrastructurii și modul în care 
conduc oamenii au pe departe un impact mult mai mare asupra siguranței rutiere într-o țară.

Amendamentul 50
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Întrucât prin comunicarea timpurie a 
unei deficiențe la un autovehicul care 
poate afecta siguranța traficului fiecare 
contribuie eliminarea acestei deficiențe și, 
astfel, la evitarea unui accident, costurile 
economiste care ar rezulta în urma unui 
accident ar trebui utilizate pentru 
înființarea unui sistem de bonusuri.

Or. de

Amendamentul 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O componentă însemnată a emisiilor 
totale produse de sectorul transporturilor 
rutiere, în special a emisiilor de CO2, 
provine de la un număr mic de vehicule cu 
sisteme deficitare de control al emisiilor. 
Se estimează că 5% din parcul auto 
provoacă 25% din totalul emisiilor de 
poluanți. Prin urmare, periodicitatea 
inspecțiilor tehnice ar contribui și la 
îmbunătățirea stării mediului prin 
reducerea mediei emisiilor generate de 
autovehicule.

(6) O componentă însemnată a emisiilor 
totale produse de sectorul transporturilor 
rutiere, în special a emisiilor de CO2, 
provine de la un număr mic de vehicule cu 
sisteme deficitare de control al emisiilor. 
Se estimează că 5 % din parcul auto 
provoacă 25 % din totalul emisiilor de 
poluanți. Situația este aceeași și în cazul 
creșterii nivelului emisiilor de particule și 
de NOx generate de motoarele de 
concepție modernă, care necesită un test 
de emisii mai amplu, inclusiv o verificare 
în stare de funcționare, utilizând un 
dispozitiv de control electronic, a 
integrității și a funcționalității sistemului 
de diagnosticare la bord (OBD) al 
vehiculului, verificat prin testarea țevii de 
eșapament existente pentru a asigura un 
test complet al sistemului de emisii, 
întrucât doar OBD nu este fiabilă. Prin 
urmare, periodicitatea inspecțiilor tehnice 
ar contribui și la îmbunătățirea stării 
mediului prin reducerea mediei emisiilor 
generate de autovehicule.
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Or. en

Amendamentul 52
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Motoarele moderne sunt făcute mai 
eficiente din punct de vedere al 
consumului de carburanți utilizând 
sisteme sofisticate de gestionare a 
motorului și de epurare a gazelor de 
eșapament. Dacă nu sunt întreținute și 
reglate în mod adecvat, aceste sisteme pot 
duce însă la creșterea nivelurilor de emisii 
de nanoparticule și de NOx foarte toxice. 
Pentru vehiculele mai moderne, ITP ar 
trebui, prin urmare, să măsoare și 
nivelurile de particule și de NOx din 
gazele de eșapament.

Or. en

Amendamentul 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

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 

eliminat
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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.

Or. fr

Justificare

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la latitudinea statelor 
membre posibilitatea de a extinde controlul tehnic la vehiculele motorizate cu două sau trei 
roți.

Amendamentul 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Amendamentul 55
Younous Omarjee
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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

Amendamentul 56
Peter van Dalen

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 nu 
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. 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.



AM\931123RO.doc 15/146 PE507.994v01-00

RO

Or. nl

Justificare

Cercetarea la care se face referire în evaluarea impactului realizată de Comisie cu siguranță 
nu arată acest lucru. În 8 % dintre accidentele care implică motociclete, sunt constatate 
defecțiuni tehnice. Nu s-a demonstrat că defecțiunile tehnice reprezintă cauza accidentelor.

Amendamentul 57
Bernadette Vergnaud

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) 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.

Or. fr

Justificare

Având în vedere controversele privind impactul stării defectuoase a motocicletelor asupra 
accidentologiei, este disproporționat ca biciclurile și triciclurile să fie supuse unei inspecții 
tehnice periodice obligatorii.

Amendamentul 58
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În contextul armonizării inspecțiilor 
și conform dispozițiilor Regulamentului 
(UE) nr. 168/20131, nicio inspecție 
tehnică a vehiculelor de tip L, cu excepția 
tipurilor L1e și L2e, nu ar trebui să 
includă aspectul privind respectarea 
limitei de putere de 74kW în vigoare pe 
teritoriul anumitor state membre.
__________________
1 JO L 60, 2.3.2013, p. 52.

Or. fr

Amendamentul 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

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 
trebuie tratată idem camioanelor în ceea ce 
privește ITP.

(8) Vehiculele agricole cu viteza maximă 
prin construcție mai mare de 40 km/h sunt, 
în unele cazuri, utilizate pentru a înlocui 
camioanele în scopul transportului rutier 
de mărfuri. Este important să se asigure 
că, în cazurile în care vehiculele agricole 
sunt utilizate astfel, acestea sunt tratate 
idem camioanelor în ceea ce privește ITP.

Or. en

Justificare

Formularea propusă de Comisie ar include marea majoritate a tractoarelor, chiar și pe cele 
care circulă rar pe drumurile publice, și ar duce la consecințe semnificative pentru industria 
agricolă și pentru comunitățile rurale din întreaga Europă.

Amendamentul 60
Phil Bennion
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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 
trebuie tratată idem camioanelor în ceea 
ce privește ITP.

(8) Vehiculele agricole cu viteza maximă 
prin construcție mai mare de 40 km/h sunt 
utilizate în anumite cazuri pentru a 
înlocui camioanele în activitățile de 
transport local. Potențialul lor de risc este 
comparabil cu cel al camioanelor și, în 
consecință, vehiculele agricole utilizate în 
principal în scopul transportului rutier de 
mărfuri ar trebui supuse ITP.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice că vehiculele agricole utilizate pentru a înlocui camioanele 
reprezintă un caz special care ar trebui abordat într-un anumit mod.

Amendamentul 61
Luis de Grandes Pascual

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 
trebuie tratată idem camioanelor în ceea ce 
privește ITP.

(8) Vehiculele agricole cu viteza maximă 
prin construcție 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 
trebuie tratată idem camioanelor în ceea ce 
privește ITP. Având în vedere 
caracteristicile acestor vehicule, statele 
membre trebuie să fie cele care decid, în 
funcție de utilizarea lor obișnuită, dacă 
trebuie să fie supuse sau nu inspecțiilor 
periodice.

Or. es
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Justificare

Utilizarea în anumite țări a vehiculelor T5 într-un mod diferit de scopurile pentru care au fost 
proiectate nu justifică includerea lor în regulament. Aceste vehicule au caracteristici tehnice 
mai puțin stricte decât cele ale camioanelor (categoriile N2 și N3), au un cost mai mic și dau 
naștere unei concurențe neloiale atunci când sunt implicate camioane. Ca soluție de 
compromis, statelor membre ar trebui să li se permită posibilitatea de a alege dacă acestea 
vor fi supuse sau nu inspecțiilor periodice.

Amendamentul 62
Anne E. Jensen

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) Vehiculele de epocă sunt 
reprezentative pentru epoca în care au fost 
construite, sunt conservate și menținute 
într-o condiție care să respecte adevărul 
istoric și sunt rareori utilizate ca vehicule 
obișnuite. Extinderea perioadei dintre 
inspecțiile tehnice auto sau reglementarea 
regimului de inspecții tehnice auto în ceea 
ce privește aceste vehicule ar trebui să 
rămână la latitudinea statelor membre.

Or. en

Justificare

Pentru a defini partea esențială a considerentului (9), este important să se includă 
formularea utilizată în mod obișnuit „condiție care să respecte adevărul istoric”.

Amendamentul 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autovehiculele istorice, fiind 
considerate reprezentante ale epocii în care 

(9) Vehiculele de epocă, fiind considerate 
reprezentante ale epocii în care au fost 
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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.

construite și bunuri culturale și fiind rar 
utilizate ca vehicule obișnuite, ar trebui să 
beneficieze de extinderea perioadei dintre 
inspecții, însă acest aspect rămâne la 
latitudinea statelor membre. Acest drept nu 
poate impune însă aplicarea unor 
standarde mai stricte decât cele pe care 
vehiculul trebuia să le respecte la 
proiectarea lui inițială. 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 sunt bunuri culturale și sunt rar utilizate ca vehicule obișnuite. De 
aceea, în cazul lor trebuie aplicate reguli diferite.

Amendamentul 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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) Vehiculele 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.

Or. sv

Amendamentul 65
Phil Bennion
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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. 
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).

(10) ITP este o activitate suverană și, ca 
atare, ar trebui realizată de statele membre 
sau de organisme publice sau private 
însărcinate de statele membre, sub 
supravegherea acestora. Statele membre ar 
trebui 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).

Or. en

Justificare

Ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre să decidă structura sistemului lor de 
inspecție tehnică periodică, atât timp cât organismele publice sau private sunt supravegheate 
de un organism de supraveghere, astfel cum este definit la articolul 13.

Amendamentul 66
Hubert Pirker

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.
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).

(10) ITP este o activitate suverană și, ca 
atare, ar trebui realizată de statul membru
sau de organisme publice însărcinate de 
stat în acest sens sau de organizații sau 
instituții desemnate și supravegheate 
direct de stat, inclusiv organizații private 
autorizate corespunzător. În mod special, 
atunci când instituțiile însărcinate cu 
inspecția tehnică auto realizează, în 
același timp, și activitatea de reparare a 
autovehiculelor, statele membre depun 
toate eforturile pentru a asigura 
obiectivitatea și nivelul înalt de calitate 
ale inspecției.
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Or. de

Justificare

Această formulare corespunde articolului 2 din Directiva 2009/40/CE în vigoare și are ca 
scop asigurarea în continuare a diferitelor forme funcționale de inspecție tehnică.

Amendamentul 67
Bernadette Vergnaud

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. 
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).

(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. 
Statele membre ar trebui să rămână 
responsabile de ITP în orice situație, chiar 
și atunci când sistemul național permite 
autorizarea organismelor private.

Or. fr

Justificare

În vederea evitării riscului conflictului de interese, ar trebui să se asigure independența 
formală a centrelor de inspecție față de atelierele de reparații auto.

Amendamentul 68
Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru autorizarea centrelor de 
inspecție tehnică, statele membre ar trebui 
să țină seama de faptul că Directiva 
2006/123/CE privind serviciile în cadrul 
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pieței interne exclude din domeniul său de 
aplicare unele servicii de pe piața internă 
din domeniul transporturilor.

Or. es

Amendamentul 69
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a evita orice conflict de 
interese între centrele de inspecție și 
organismele implicate în executarea de 
reparații, niciun vehicul nu ar trebui să 
fie supus inspecției sau reparației în 
instalații care aparțin aceluiași interes în 
mai puțin de un an.

Or. en

Amendamentul 70
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Inspectorii, atunci când efectuează 
inspecții tehnice, trebuie să acționeze 
independent și să nu se afle într-o situație 
de conflict de interese. Așadar, rezultatele 
ITP nu trebuie să aibă legătură cu 
salariul și nici cu alte beneficii de ordin 
economic sau personal.

eliminat

Or. nl
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Justificare

Sistemul olandez, conform căruia garajele sunt supuse, de asemenea, inspecțiilor tehnice 
auto, în timp ce organismele naționale de supraveghere realizează inspecții aleatorii, 
funcționează excelent. Riscul pe care îl implică operatorii garajelor de a-și pierde permisul și 
astfel mijloacele lor de subzistență asigură un standard înalt al inspecțiilor tehnice auto ale 
parcului de vehicule olandez. Independența propusă de Comisie este, prin urmare, 
indezirabilă.

Amendamentul 71
Hubert Pirker

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Inspectorii, atunci când efectuează 
inspecții tehnice, trebuie să acționeze 
independent și să nu se afle într-o situație 
de conflict de interese. Așadar, rezultatele 
ITP nu trebuie să aibă legătură cu 
salariul și nici cu alte beneficii de ordin 
economic sau personal.

(13) Inspectorii, atunci când efectuează 
inspecții tehnice, ar trebui să acționeze 
independent și să nu se afle într-o situație 
de conflict de interese. Prin urmare, 
statele membre se asigură că evaluarea 
este efectuată în mod corespunzător și 
acordă o atenție deosebită obiectivității 
evaluării în cazul comercianților 
autorizați să efectueze reparații auto.

Or. de

Amendamentul 72
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Inspectorii, atunci când efectuează 
inspecții tehnice, trebuie să acționeze 
independent și să nu se afle într-o situație 
de conflict de interese. Așadar, rezultatele 
ITP nu trebuie să aibă legătură cu 
salariul și nici cu alte beneficii de ordin 
economic sau personal.

(13) Inspectorii, atunci când efectuează 
inspecții tehnice, ar trebui să acționeze 
independent și să nu se afle într-o situație 
de conflict de interese. Statele membre 
asigură efectuarea în mod corespunzător 
a evaluărilor și obiectivitatea instituțiilor 
însărcinate cu inspecția care funcționează 
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simultan ca ateliere de reparații auto.

Or. de

Justificare

Actuala Directivă a UE privind inspecția tehnică a autovehiculelor le acordă statelor membre 
sarcina de încredințare a efectuării inspecțiilor organizațiilor private. Acest lucru trebuie 
păstrat în noul regulament.

Amendamentul 73
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Inspectorii, atunci când efectuează 
inspecții tehnice, trebuie să acționeze 
independent și să nu se afle într-o situație 
de conflict de interese. Așadar, rezultatele 
ITP nu trebuie să aibă legătură cu salariul 
și nici cu alte beneficii de ordin economic 
sau personal.

(13) Inspectorii, atunci când efectuează 
inspecții tehnice, ar trebui să acționeze 
independent și să nu se afle într-o situație 
de conflict de interese. Așadar, rezultatele 
ITP nu ar trebui să aibă legătură cu salariul 
și nici cu alte beneficii de ordin economic 
sau personal. Orice activitate legată de 
producția, vânzarea, închirierea, 
întreținerea sau repararea de vehicule nu 
ar trebui să compromită obiectivitatea, 
imparțialitatea și independența în 
efectuarea de inspecții tehnice.

Or. en

Amendamentul 74
Ismail Ertug

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a se asigura o independență 
adecvată pentru diferitele tipuri de 
organisme care efectuează inspecții, este 
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important ca centrele de inspecție să 
aplice norme de imparțialitate armonizate 
și recunoscute precum EN ISO/IEC 
17020.

Or. en

Amendamentul 75
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Frecvența inspecțiilor ar trebui 
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 ar trebui 
adaptată în funcție de tipul vehiculului. 
Riscul ca un vehicul să aibă defecțiuni 
crește odată cu vechimea acestuia și cu 
numărul de kilometri parcurși, în special în 
cazul utilizării intense.

Or. fr

Justificare

Creșterea frecvenței inspecțiilor în cazul vehiculelor mai vechi de șase ani pare 
disproporționată în ceea ce privește siguranța și presupune un cost administrativ și financiar 
care nu este de neglijat.

Amendamentul 76
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Frecvența inspecțiilor ar trebui (17) Frecvența inspecțiilor ar trebui 
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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.

adaptată în funcție de tipul vehiculului. 
Riscul ca un vehicul să aibă defecțiuni 
crește odată cu vechimea acestuia și cu 
numărul de kilometri parcurși, în special în 
cazul utilizării intense.

Or. fr

Amendamentul 77
Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Inspecțiile tehnice auto trebuie să 
includă toate elementele relevante pentru 
modelul, construcția și echipamentele 
specifice ale vehiculului supus inspecției. 
Printre aceste elemente și ținând cont de 
starea actuală a tehnologiei auto, în lista 
elementelor supuse inspecției trebuie să 
figureze și sistemele electronice moderne. 
Pentru a obține o armonizare suplimentară 
a inspecțiilor tehnice auto, trebuie
introduse metode de control pentru fiecare 
dintre elementele supuse inspecției.

(19) Inspecțiile tehnice auto ar trebui să 
includă toate elementele relevante pentru 
modelul, construcția și echipamentele 
specifice ale vehiculului supus inspecției. 
Aceste elemente ar trebui modernizate 
pentru a ține cont de evoluția cercetării și 
a progresului tehnic privind siguranța 
vehiculelor. Jantele care nu corespund 
standardelor, în cazul în care jantele sunt 
montate pe punți non-standard, ar trebui 
tratate ca element de siguranță esențial și 
ar trebui, prin urmare, să fie incluse în 
inspecția tehnică. Printre aceste elemente 
și ținând cont de starea actuală a 
tehnologiei auto, în lista elementelor 
supuse inspecției ar trebui să figureze și 
sistemele electronice moderne. Pentru a 
obține o armonizare suplimentară a 
inspecțiilor tehnice auto, ar trebui
introduse metode de control pentru fiecare 
dintre elementele supuse inspecției.

Or. en
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Justificare

Există preocupări serioase legate de răspundere și de siguranță asociate jantelor care nu 
corespund standardelor, în cazul în care jantele sunt montate pe punți non-standard. 
Inspecția jantelor care nu sunt în conformitate cu butucul roții ar trebui tratată ca element de 
siguranță esențial și, prin urmare, acestea ar trebui incluse în lista elementelor care trebuie 
verificate în timpul inspecției tehnice.

Amendamentul 78
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Deținătorul certificatului de 
înmatriculare al vehiculului supus unei ITP 
în decursul căreia se constată existența 
unor defecțiuni, mai ales dacă acestea 
periclitează siguranța rutieră, trebuie să le 
remedieze de urgență. În cazul 
defecțiunilor periculoase, trebuie să se 
retragă certificatul de înmatriculare până 
la remedierea totală a acestora.

(21) Deținătorul certificatului de 
înmatriculare al vehiculului supus unei ITP 
în decursul căreia se constată existența 
unor defecțiuni, mai ales dacă acestea 
periclitează siguranța rutieră, ar trebui să le 
remedieze de urgență. În cazul 
defecțiunilor periculoase, ar trebui ca 
vehiculul să nu mai circule pe drumurile 
publice până la remedierea totală a 
acestora.

Or. fr

Amendamentul 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 

(23) Se estimează că fraudarea odometrului 
afectează între 5 % și 12 % dintre mașinile 
uzate vândute la nivel național și între 
30 % și 40 % dintre cele vândute la nivel 
transfrontalier, fapt care determină un cost 
societal foarte mare, care se ridică la mai 
multe miliarde de euro anual și o evaluare 
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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.

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 sistematic drept contravenție 
pasibilă de sancțiune. Statele membre ar 
trebui să adopte toate măsurile necesare 
pentru a asigura acuratețea 
kilometrajelor indicate de odometru pe 
parcursul întregii durate de viață a unui 
vehicul. Acest lucru se poate realiza prin 
colectarea într-o bază de date pentru 
înregistrări de kilometraj a informațiilor 
privind kilometrajul vehiculului, care sunt 
înregistrate deja de diverși actori din 
sectorul automobilelor, precum 
distribuitorii, reparatorii sau centrele de 
testare oficiale.

Or. en

Justificare

Istoricul unei mașini este, într-adevăr, mai greu de urmărit atunci când vehiculul a fost 
importat. Kilometrajul indicat de odometru la prima inspecție tehnică este un parametru 
esențial care determină frecvența inspecțiilor ulterioare; prin urmare, este esențial ca statele 
membre să adopte toate măsurile posibile pentru a asigura că kilometrajele indicate de 
odometru sunt fiabile și precise, în special atunci când vehiculul este suspus primei inspecții.

Amendamentul 80
Mathieu Grosch

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 

(23) Se estimează că fraudarea odometrului 
afectează între 5 % și 12 % dintre mașinile 
uzate vândute, fapt care determină un cost 
societal foarte mare, care se ridică la mai 
multe miliarde de euro anual și o evaluare 



AM\931123RO.doc 29/146 PE507.994v01-00

RO

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.

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, 
crearea unei baze de date care protejează 
datele cu caracter personal și care să 
cuprindă odometrele și accidentele grave 
în care au fost implicate vehiculele 
contribuie la împiedicarea manipulărilor 
și la accesibilitatea informațiilor. În plus, 
fraudarea odometrului ar trebui considerată 
în mod mai sistematic drept contravenție 
pasibilă de sancțiune.

Or. de

Amendamentul 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

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, 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. Pentru a combate 
fraudarea odometrului în mod mai 
eficient, statele membre ar trebui să 
colecteze înregistrările de kilometraj într-
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o bază de date centrală.

Or. en

Justificare

Kilometrajul vehiculelor este deja înregistrat de distribuitori, reparatori sau centre de 
inspecție, însă o bază de date centrală care să colecteze aceste informații ar avea un impact 
asupra reducerii costului fraudării odometrului pentru consumatori.

Amendamentul 82
Luis de Grandes Pascual

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, 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, Comisia va 
evalua necesitatea de a prezenta 
propuneri noi în cadrul politicii privind 
protecția consumatorilor.

Or. es

Justificare

Odometrul nu este un dispozitiv reglat și nici obligatoriu pentru omologarea tipului de 
vehicul sau pentru punerea sa în circulație. Este un instrument pur informativ și, prin urmare, 
este proiectat ca atare. Baza juridică a propunerii nu permite includerea acestui aspect. Acest 
lucru ar trebui să se realizeze mai curând în domeniul politicii privind protecția 
consumatorilor.
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Amendamentul 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Acreditarea centrelor de inspecție în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
765/2008 privind cerințele de acreditare și 
supraveghere a pieței cu privire la 
comercializarea produselor nu constituie 
o obligație pentru statele membre.

Or. pl

Amendamentul 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
contribui la îmbunătățirea eficienței 
întregului lanț administrativ și la reducerea 
costurilor și a poverilor administrative.

Or. fr
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Amendamentul 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament ar trebui să fie încurajarea 
continuării armonizării și a standardizării 
inspecției tehnice periodice a vehiculelor, 
care ar trebui să ducă, în cele din urmă, 
la crearea unei piețe unice pentru 
inspecția tehnică periodică din Uniunea 
Europeană, cu un sistem de recunoaștere 
reciprocă a certificatelor ITP, care să 
permită inspecția vehiculelor în oricare 
stat membru, Comisia Europeană ar 
trebui să elaboreze un raport de progres 
privind procesul de armonizare în vederea 
determinării momentului în care o astfel 
de recunoaștere reciprocă ar putea fi 
stabilită.

Or. en

Justificare

Este nevoie de o foaie de parcurs pentru a obține o recunoaștere reciprocă deplină a 
certificatelor ITP care ar putea crea o piață unică a inspecției tehnice periodice.

Amendamentul 86
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a completa prezentul 
regulament cu detalii tehnice, competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene trebuie
delegată Comisiei, pentru a se ține cont, 

(26) Pentru a actualiza prezentul 
regulament, competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei, 
pentru a se ține cont, dacă este cazul, de 
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dacă este cazul, de evoluția legislației 
europene în materie de omologare de tip 
față de categoriile de vehicule, precum și 
de necesitatea actualizării anexelor în 
funcție de cele mai recente progrese 
tehnice. Este deosebit de important ca, pe 
parcursul activităților pregătitoare, Comisia 
să desfășoare consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia 
trebuie să asigure transmiterea simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

evoluția legislației europene în materie de 
omologare de tip față de categoriile de 
vehicule, precum și de necesitatea 
actualizării anexelor în funcție de cele mai 
recente progrese tehnice. Este deosebit de 
important ca, pe parcursul activităților 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Dat fiind că obiectivul prezentului 
regulament, și anume crearea unor 
cerințe și norme comune minime privind 
efectuarea ITP la vehiculele înmatriculate 
pe teritoriul Uniunii, nu poate fi realizat 
în mod suficient de statele membre și ar 
putea fi, așadar, mai bine realizat la 
nivelul Uniunii, Comisia poate lua măsuri 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității enunțat la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat 
la respectivul articol, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar în vederea atingerii acestui 
obiectiv.

eliminat

Or. fr
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Justificare

Ar trebui păstrată forma actuală a cadrului legislativ al inspecțiilor, iar acest proiect de 
regulament ar trebui să devină un proiect de directivă, astfel încât dispozițiile organizatorice 
privind inspecțiile tehnice periodice a autovehiculelor să țină de competența statelor membre.

Amendamentul 88
Georges Bach

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Dat fiind că obiectivul prezentului 
regulament, și anume, crearea unor cerințe 
și norme comune minime privind 
efectuarea ITP la vehiculele înmatriculate 
pe teritoriul Uniunii, nu poate fi realizat în 
mod suficient de statele membre și ar putea 
fi, așadar, mai bine realizat la nivelul 
Uniunii, Comisia poate lua măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
enunțat la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea respectivului obiectiv.

(29) Dat fiind că obiectivul prezentului 
regulament, și anume, crearea unor cerințe 
și norme comune minime privind 
efectuarea ITP la vehiculele înmatriculate 
pe teritoriul Uniunii, nu poate fi realizat în 
mod suficient de statele membre și ar putea 
fi, așadar, mai bine realizat la nivelul 
Uniunii, Comisia poate lua măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
enunțat la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea respectivului obiectiv. Statele 
membre pot decide stabilirea de cerințe 
mai stricte decât standardele minime.

Or. de

Amendamentul 89
Jörg Leichtfried

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Dat fiind că obiectivul prezentului 
regulament, și anume, crearea unor cerințe 

(29) Dat fiind că obiectivul prezentului 
regulament, și anume, crearea unor cerințe 
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și norme comune minime privind 
efectuarea ITP la vehiculele înmatriculate 
pe teritoriul Uniunii, nu poate fi realizat în 
mod suficient de statele membre și ar putea 
fi, așadar, mai bine realizat la nivelul 
Uniunii, Comisia poate lua măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
enunțat la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea respectivului obiectiv.

și norme comune minime privind 
efectuarea ITP la vehiculele înmatriculate 
pe teritoriul Uniunii, nu poate fi realizat în 
mod suficient de statele membre și, prin 
urmare, un cadru de cerințe minime ar 
putea fi mai bine realizat la nivelul 
Uniunii, Comisia poate lua măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
enunțat la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii acestui obiectiv și nu modifică și 
nu afectează în mod semnificativ și inutil 
sistemele de legate de ITP deja stabilite și 
funcționale din statele membre.

Or. de

Justificare

Sistemele funcționale, sigure și recunoscute ale statelor membre privind inspecția tehnică a 
vehiculelor, cum ar fi, de exemplu, sistemul austriac al atelierelor de inspecție, nu ar trebui 
să fie afectate de o legislație detaliată inutilă a Uniunii Europene.

Amendamentul 90
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor.

Prezenta directivă instituie cerințele 
minime privind inspecția tehnică periodică 
a vehiculelor cu scopul de a asigura un 
grad mai ridicat de siguranță a traficului 
rutier și de protecție a mediului.

Or. de

Justificare

În statele membre există deja un sistem de efectuare a inspecțiilor tehnice, elementele noi 
vizând în special extinderea cerințelor minime la noi domenii de reglementare, cum ar fi 
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centrele de inspecție, inspectorii și echipamentele de inspecție.

Amendamentul 91
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor.

Prezenta directivă instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor.

Or. nl

Amendamentul 92
Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor.

Prezenta directivă instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor
utilizate pe drumurile publice, aplicat pe 
baza unor cerințe și standarde tehnice 
minime, cu scopul de a asigura un nivel 
înalt de siguranță rutieră și de protecție a 
mediului.

Or. en

Justificare

O directivă este un instrument mai adecvat, care susține în mod corespunzător standardele de 
siguranță rutieră și are la bază procesele legislative existente, actualizate cel mai recent prin 
Directiva 2009/40/CE. Nu este nevoie de un regulament pentru a îndeplini obiectivele 
propunerii.

Amendamentul 93
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin prezentul regulament se introduce 
inspecția de siguranță pentru categoriile 
N2, N3 și O4. Inspecția de siguranță se 
efectuează astfel cum se menționează la 
articolul 5 punctul 5 (nou) și se referă la 
elementele cele mai susceptibile de uzură 
și având nevoie de reparații, cum ar fi 
șasiul/caroseria/dispozitivele de cuplare, 
direcția, anvelopele/jantele și sistemele de 
frânare. Comisia elaborează în acest sens 
Anexa tehnică V.

Or. de

Justificare

Inspecția de siguranță contribuie în mod semnificativ la siguranța traficului printr-o mai 
bună întreținere a vehiculelor utilitare. Astfel se ajunge totodată la prelungirea duratei de 
serviciu a vehiculelor utilitare și la reducerea perioadelor de întrerupere neprevăzute.

Amendamentul 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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 care 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 care fac parte din 
categoriile de mai jos, după cum se 
precizează în Directiva 2007/46/CE și în 
Directiva 2003/37/CE:

Or. fr
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Amendamentul 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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

Justificare

Accidentele care implică remorci ușoare sunt rare și, în mare parte, sunt cauzate de greșeala 
șoferului – fie modul în care a fost legată remorca, fie comportamentul la volan. Pe lângă 
aceasta, inspecția remorcilor ușoare ar însemna o povară disproporțională pentru fermieri și 
micile întreprinderi care au multe remorci mici. Ar însemna costuri mai mari și timp pierdut 
în afara activității.

Amendamentul 96
Peter van Dalen

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. nl

Amendamentul 97
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 5
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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 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Justificare

Accidentele care implică remorci ușoare sau medii sunt, in cele mai multe cazuri, cauzate de 
supraîncărcare sau de viteza excesivă și, prin urmare, ar trebui abordate în consecință prin 
controale tehnice în trafic.

Amendamentul 99
Marian Harkin

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
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Or. en

Amendamentul 100
Jim Higgins

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 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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;

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

Or. fr

Amendamentul 102
Bernadette Vergnaud

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;

– remorci și semiremorci cu o masă 
maximă admisibilă cuprinsă între 750 kg 
și 3,5 t – categoria O2;
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Or. fr

Justificare

Remorcile din categoria O1 cu o masă sub 500 kg nu sunt înmatriculate în mod normal, prin 
urmare pare imposibil ca aceste vehicule să fie supuse inspecției tehnice periodice.

Amendamentul 103
Luis de Grandes Pascual

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;

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

Or. es

Justificare

Remorcile ușoare de tip O1 sunt vehicule auxiliare utilizate cu o frecvență redusă în scopuri 
specifice, în afara domeniului transporturilor. Remorcile ușoare O1 nu se înmatriculează în 
niciun stat membru. Prin urmare, sunt vehicule care nu figurează în registrele oficiale ale 
vehiculelor și, astfel, imposibil de fi supuse unui control oficial. 

Amendamentul 104
Corien Wortmann-Kool

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;

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

Or. en

Justificare

Categoria O1 nu se înmatriculează în majoritatea statelor membre.
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Amendamentul 105
Younous Omarjee

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

Amendamentul 106
Peter van Dalen

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. nl

Amendamentul 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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
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Amendamentul 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la latitudinea statelor 
membre posibilitatea de a extinde controlul tehnic la vehiculele motorizate cu două sau trei 
roți.

Amendamentul 109
Corien Wortmann-Kool

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

Justificare

Nu există cifre fiabile privind siguranța rutieră care să indice o problemă specială legată de 
siguranța acestor categorii de vehicule. Cele mai multe dintre vehicule sunt utilizate pentru 
transport local sau regional. Accidentele de motocicletă în special sunt cauzate, în general, 
de o eroare umană mai degrabă decât de defecțiuni tehnice.

Amendamentul 110
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Amendamentul 112
Dieter-Lebrecht Koch

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 L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e și L7e;

(Categoriile vehiculelor supuse inspecției 
se aplică în întregul text.)

Or. de

Justificare

Includerea mopedelor în inspecția tehnică nu ar trebui să fie impusă statelor membre ca 
cerință minimă, ci să fie lăsată la latitudinea acestora ca posibilitate deschisă.
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Amendamentul 113
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h –
categoria T5.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 114
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h –
categoria T5.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest aspect trebuie reglementat de statele membre. Aceste vehicule nu sunt, în general, 
utilizate pentru transport internațional.

Amendamentul 115
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h –
categoria T5.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h –
categoria T5.

– tractoare cu roți din categoria T5, care 
sunt utilizate în principal pe drumurile 
publice în scopul transportului rutier de 
mărfuri, cu viteza maximă prin construcție
mai mare de 40 km/h.

Or. en

Justificare

Este necesar să se facă o distincție între tractoarele utilizate exclusiv în scopuri agricole și 
cele care ar putea fi implicate în transportul rutier de mărfuri.

Amendamentul 117
Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h –
categoria T5.

eliminat

Or. es

Justificare

Utilizarea în anumite țări a vehiculelor T5 într-un mod diferit de scopurile pentru care au fost 
proiectate nu justifică includerea lor în regulament. Ca soluție de compromis, statelor 
membre ar trebui să li se permită posibilitatea de a alege dacă acestea vor fi supuse sau nu 
inspecțiilor periodice.
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Amendamentul 118
Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h –
categoria T5.

– tractoare cu roți din categoria T5, care 
sunt utilizate în principal pe drumurile 
publice în scopul transportului rutier de 
mărfuri, cu viteza maximă prin construcție
mai mare de 40 km/h – categoria T5.

Or. en

Amendamentul 119
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h – categoria 
T5.

tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h care sunt 
utilizate pentru a furniza servicii de 
transport – categoria T5.

Or. et

Justificare

Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice tractoarelor destinate a fi utilizate în 
agricultură și silvicultură, deoarece ele participă la traficul obișnuit doar într-o mică măsură 
și nu există analize suplimentare ale accidentelor rutiere cauzate de defecțiunile tehnice ale 
acestora.

Amendamentul 120
Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h –
categoria T5.

– tractoare cu roți, cu viteza maximă prin 
construcție mai mare de 40 km/h –
categoria T5 – a căror utilizare pe 
drumurile publice cu remorci încărcate și 
cu viteze mai mari de 40 km/h este 
permisă de statul membru.

Or. en

Justificare

În anumite state membre, aceste vehicule sunt utilizate ca alternativă la vehiculele din 
categoriile N2 și N3 pentru transportul de bunuri. Fermierii utilizează tractoare care pot 
atinge viteze mai mari de 40 km/h, însă dacă exploatarea este limitată la sub 40 km/h pentru 
transportul de bunuri, este foarte probabil ca transportul de mărfuri să fie periferic utilizării 
principale. Deși nu fac obiectul inspecției periodice, aceste vehicule trebuie totuși să aibă 
capacitatea de a circula pe drumurile publice, iar statele membre le pot include în domeniul 
de aplicare, dacă doresc.

Amendamentul 121
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- în plus, statul membru poate extinde 
obligația efectuării periodice a ITP la alte 
grupe de vehicule. Acesta informează 
Comisia Europeană cu privire la astfel de 
decizii și le motivează.

Or. de

Justificare

Dacă inspecția periodică a grupelor de vehicule care nu intră încă în domeniul de aplicare al 
prezentei directive se dovedește necesară, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
interveni. 



AM\931123RO.doc 49/146 PE507.994v01-00

RO

Amendamentul 122
Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică: (2) Statele membre pot exclude de la 
aplicarea prezentului regulament 
următoarele vehicule care sunt 
înmatriculate pe teritoriul lor:

Or. es

Justificare

Trebuie să se lase o marjă clară pentru aplicarea principiului subsidiarității, având în vedere 
diferitele situații din statele membre.

Amendamentul 123
Jim Higgins

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) remorci a căror înmatriculare nu este 
impusă de statele membre

Or. en

Justificare

În multe state membre, remorcile nu trebuie înmatriculate. Prin urmare, inspecțiile tehnice ar 
fi imposibile.

Amendamentul 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

– mașinilor de epocă; – vehiculelor istorice;

Or. sv

Amendamentul 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculelor care aparțin forțelor armate, 
serviciilor de pompieri, serviciilor de 
protecție civilă și serviciilor de urgență sau 
echipelor de salvare;

– vehiculelor utilizate de forțele armate, 
serviciile de pompieri, serviciile de 
protecție civilă și serviciile de urgență sau 
echipele de salvare;

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, vehiculele utilizate de forțele armate se află sub leasing sau sub alte forme 
de închiriere contractuală.

Amendamentul 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculelor utilizate de întreprinderile
agricole, horticole, silvicole, zootehnice 
sau piscicole, cu viteza maximă prin 
construcție care nu depășește 40 km/h;

– vehiculele utilizate în scopuri agricole, 
horticole, silvicole, zootehnice sau 
piscicole care sunt exploatate numai pe 
teritoriul statului membru respectiv;

Or. en

Justificare

Este necesar să se facă o distincție între tractoarele utilizate în competiție cu camioanele și 
cele utilizate numai pentru activități agricole, horticole, silvicole, zootehnice sau piscicole. 
Prin limitarea acestor vehicule la teritoriul statului membru de care aparțin, se împiedică 
utilizarea lor în activități de transport de mărfuri pe continentul Europei.

Amendamentul 128
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculelor utilizate de întreprinderile 
agricole, horticole, silvicole, zootehnice 
sau piscicole, cu viteza maximă prin 
construcție care nu depășește 40 km/h;

– vehiculelor utilizate de întreprinderile 
agricole, horticole, silvicole, zootehnice 
sau piscicole, care nu sunt utilizate pentru 
a furniza servicii de transport;

Or. et

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să se aplice în principal vehiculelor care participă cu 
regularitate la traficul zilnic, și nu celor care sunt utilizate în principal în afara traficului.

Amendamentul 129
Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 4 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– tractoare cu roți, cu viteza maximă de 
proiectare mai mare de 40 km/h –
categoria T5.

Or. es

Justificare

Utilizarea în anumite țări a vehiculelor T5 într-un mod diferit de scopurile pentru care au fost 
proiectate un justifică includerea lor în regulament. Ca soluție de compromis, statelor 
membre ar trebui să li se permită posibilitatea de a alege dacă acestea vor fi supuse sau nu 
inspecțiilor periodice.

Amendamentul 130
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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. fr
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Amendamentul 132
Younous Omarjee

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. fr

Amendamentul 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Amendamentul 134
Anne E. Jensen

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 a fost fabricat cu cel puțin 30 
de ani în urmă și care este conservat și 
menținut într-o condiție care să respecte 
adevărul istoric.
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Or. en

Justificare

Definiția este prea restrictivă, deoarece piesele de schimb pentru vehiculele de epocă sunt 
adesea noi și nu corespund componentelor istorice ale vehiculului. În plus, vehiculele de 
epocă sunt adesea supuse, pe parcursul vieții lor, unor modificări tehnice, de exemplu, din 
motive de siguranță. De asemenea, aspectul vehiculului se modifică pe parcursul vieții sale. 
În ciuda modificărilor, vehiculul își păstrează întotdeauna caracterul și spiritul original.

Amendamentul 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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 istoric” înseamnă orice vehicul 
care îndeplinește toate condițiile 
următoare:

Or. sv

Amendamentul 136
Anne E. Jensen

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 137
Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 138
Phil Bennion

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 prin utilizarea unor piese 
de schimb care reproduc pe cât posibil 
componentele istorice ale vehiculului;

Or. en

Justificare

Utilizarea pieselor de schimb care reproduc componentele istorice ale vehiculului ar trebui 
să rămână un obiectiv care ține cont de cazurile în care anumite piese nu mai sunt fabricate 
sau nu mai sunt disponibile.

Amendamentul 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 conservat și menținut într-o 
condiție care să respecte adevărul istoric;

Or. en
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Amendamentul 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 care 
reproduc componentele istorice ale 
vehiculului sau sunt contemporane cu 
acestea;

Or. de

Justificare

Vehiculele de epocă sunt bunuri culturale. Prin urmare, și definițiile trebuie să fie clare. 
Doar vehiculele de epocă autentice reprezintă o mărturie a evoluției istorice. Definiția din 
prezentul regulament este prima definiție a vehiculelor de epocă inclusă în legislația 
europeană. Întrucât ar putea constitui un model pentru alte acte legislative, este necesară o 
claritate sporită.

Amendamentul 141
Anne E. Jensen

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 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Amendamentul 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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;

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

Or. fr

Amendamentul 145
Bernd Lange, Ismail Ertug
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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

– nu a suferit nicio modificare a 
caracteristicilor tehnice ale componentelor 
sale principale precum motorul, frânele, 
direcția, tipul de vehicul ori suspensiile 
sau acestea sunt contemporane cu 
vehiculul și

Or. de

Amendamentul 146
Anne E. Jensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– are aspectul exterior nemodificat. eliminat

Or. en

Amendamentul 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– are aspectul exterior nemodificat. eliminat

Or. fr

Amendamentul 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– are aspectul exterior nemodificat. eliminat

Or. en

Amendamentul 149
Isabelle Durant

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– are aspectul exterior nemodificat. eliminat

Or. en

Amendamentul 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– are aspectul exterior nemodificat; eliminat

Or. sv

Amendamentul 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– are aspectul exterior nemodificat. – are aspectul exterior nemodificat sau 
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conservat;

Or. de

Amendamentul 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modelul acestui vehicul nu se mai află 
în producție. 

Or. fr

Amendamentul 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- contemporan înseamnă:
modificările efectuate în interval de zece 
ani de la fabricarea vehiculului, care erau 
permise din punct de vedere juridic și 
posibile din punct de vedere tehnic.

Or. de

Amendamentul 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „deținător al certificatului de 
înmatriculare” înseamnă persoana pe al 
cărei nume este înmatriculat vehiculul;

eliminat

Or. sv

Amendamentul 155
Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „deținător al certificatului de 
înmatriculare” înseamnă persoana pe al 
cărei nume este înmatriculat vehiculul;

8. „deținător al certificatului de 
înmatriculare” înseamnă persoana pe al 
cărei nume este înmatriculat vehiculul sau 
persoana care are dreptul permanent de 
utilizare a vehiculului;

Or. en

Justificare

În anumite țări, utilizatorul vehiculului nu este neapărat proprietarul. Un utilizator care are 
drept permanent de utilizare a unui vehicul poate avea același statut ca proprietarul 
înregistrat al vehiculului, indiferent dacă pe documentul de înmatriculare apare numele 
proprietarului. În anumite țări, pe document pot figura două nume. Aceste diferențe pot cauza 
confuzii atunci când vehiculul este supus inspecției în alte state membre, care ar putea să nu 
permită astfel de sisteme.

Amendamentul 156
Jacqueline Foster

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 

9. „inspecție tehnică auto” înseamnă o 
inspecție, în conformitate cu anexele la 
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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;

prezenta directivă, pentru a garanta că un 
vehicul poate fi folosit în condiții de 
siguranță pe drumurile publice și respectă 
caracteristicile de mediu impuse;

Or. en

Justificare

Anexele prezintă detaliile referitoare la starea vehiculului și la standardele componentelor. 
Repetarea unei părți din definiție ar putea cauza confuzie și supraaplicare pe parcursul 
inspecției.

Amendamentul 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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
inspecție prin care se asigură că un
vehicul poate circula pe drumurile publice 
în condiții de siguranță și că respectă 
caracteristicile obligatorii de mediu;

Or. fr

Amendamentul 158
Isabelle Durant

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 

9. „inspecție tehnică auto” înseamnă o 
verificare a faptului că un vehicul poate fi 
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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;

utilizat pe drumurile publice în condiții de 
siguranță, că îndeplinește caracteristicile 
de mediu impuse și că piesele și 
componentele sale respectă, dacă este 
cazul, caracteristicile de siguranță și de 
mediu pe care le prezentau la momentul 
omologării, al primei înmatriculări sau al 
punerii în circulație ori al postechipării;

Or. en

Amendamentul 159
Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „inspector” înseamnă o persoană 
autorizată de un stat membru să efectueze 
ITP într-un centru de inspecție sau în 
numele unei autorități competente;

13. „inspector” înseamnă o persoană 
autorizată de un stat membru sau 
autoritatea competentă din acesta să 
efectueze ITP într-un centru de inspecție 
sau în numele unei autorități competente;

Or. es

Justificare

În unele state membre, competențele asociate cu inspecțiile tehnice sunt de competența 
autorităților regionale.

Amendamentul 160
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „inspector” înseamnă o persoană 
autorizată de un stat membru să efectueze 
ITP într-un centru de inspecție sau în 
numele unei autorități competente;

13. „inspector” înseamnă o persoană 
autorizată de un stat membru sau de o 
autoritate competentă să efectueze ITP, 
care aparține unui centru de inspecție sau 
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acționează în numele unei autorități 
competente;

Or. de

Justificare

Clarificarea faptului că inspectorul trebuie să aparțină unui centru de inspecție sau unei 
autorități.

Amendamentul 161
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „inspector” înseamnă o persoană 
autorizată de un stat membru să efectueze 
ITP într-un centru de inspecție sau în 
numele unei autorități competente;

13. „inspector” înseamnă o persoană 
autorizată de un stat membru să efectueze 
ITP și care aparține de un centru de 
inspecție sau care acționează în numele 
unei autorități competente;

Or. en

Justificare

Centrele de inspecție și inspectorii lor trebuie să fie acreditați în mod adecvat potrivit
normelor conforme cu standardele internaționale (ISO/IEC 17020:2012 privind centrul de 
inspecție de tip A).

Amendamentul 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
inclusiv cele care fac reparații auto, 
autorizate de un stat membru să efectueze 

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
inclusiv cele care fac reparații auto, 
autorizate de un stat membru să efectueze 
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ITP; ITP.
Dacă un organism sau o entitate privată 
care execută inspecții tehnice desfășoară, 
de asemenea, activități de fabricație 
comercială, vânzare, leasing și întreținere 
și reparare de vehicule, statele membre 
trebuie să acorde o atenție specială 
imparțialității și standardelor de calitate 
înalte ale inspecțiilor sale.

Or. en

Justificare

Este necesar să se definească garanții ale obiectivității inspecției și ale siguranței rutiere a 
vehiculului, această modalitate reprezentând, de asemenea, singura cale de a proteja 
consumatorul împotriva reparațiilor inutile și costisitoare.

Amendamentul 163
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
inclusiv cele care fac reparații auto, 
autorizate de un stat membru să efectueze 
ITP;

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
autorizate de un stat membru să efectueze 
ITP;

Or. de

Justificare

Este exclusă funcționarea atelierelor de reparație ca centre de inspecție în lipsa unor ample 
măsuri organizatorice, financiare și de personal care să permită o separare clară între 
inspecție și reparare.

Amendamentul 164
Bernadette Vergnaud
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
inclusiv cele care fac reparații auto,
autorizate de un stat membru să efectueze 
ITP;

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
autorizate de un stat membru să efectueze 
inspecții tehnice auto;

Or. fr

Justificare

În vederea evitării riscului conflictului de interese, ar trebui să se asigure independența 
formală a centrelor de inspecție față de atelierele de reparații auto.

Amendamentul 165
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
inclusiv cele care fac reparații auto, 
autorizate de un stat membru să efectueze
ITP;

15. „centru de inspecție” înseamnă 
organisme sau entități publice sau private, 
autorizate de un stat membru să efectueze 
ITP. Pentru a asigura independența și 
obiectivitatea necesară a inspecției 
autovehiculelor, centrele de inspecție nu 
trebuie să execute activități de întreținere 
sau de reparare, de vânzare sau de leasing 
de vehicule. Dacă un stat membru asigură 
imparțialitatea prin impunerea unei 
separări efective între activitățile lor 
comerciale și activitățile de inspecție 
tehnică (la nivel organizațional, de 
personal și financiar), acesta se poate 
abate de la această obligație;

Or. en
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Amendamentul 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– „bază de date pentru înregistrări de 
kilometraj” înseamnă o bază de date 
creată de un stat membru în care sunt 
păstrate kilometrajele indicate de 
odometru pentru vehiculele înmatriculate 
în respectivul stat membru.

Or. en

Justificare

Gestionarea de baze de date centrale în care să fie compilate kilometrajele indicate de 
odometru pentru toate mașinile înmatriculate va ajuta la eradicarea virtuală a fraudării 
odometrului.

Amendamentul 167
Marian-Jean Marinescu

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 în oricare dintre statele 
membre, indiferent de țara în care a avut 
loc înmatricularea. Această inspecție este 
recunoscută în toate statele membre.

Or. fr

Amendamentul 168
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autovehiculele se vor inspecta 
periodic, conform prezentei directive, în 
statul membru de înmatriculare.

Or. nl

Amendament 169
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendament

(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 
Europene.

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 170
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) ITP se efectuează numai de către 
autoritatea competentă a unui stat
membru sau de către centrele de inspecție 
autorizate de statele membre.

(2) ITP se efectuează strict de către 
centrele de inspecție ale statului membru
în care este înmatriculat vehiculul.

Or. de
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Justificare

Clarificarea faptului că centrele de inspecție dintr-un stat membru sunt responsabile doar cu 
inspectarea vehiculelor înmatriculate în respectivul stat.

Amendamentul 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) ITP se efectuează numai de către 
autoritatea competentă a unui stat membru 
sau de către centrele de inspecție autorizate 
de statele membre.

(2) ITP se efectuează numai de către 
autoritatea competentă a unui stat membru 
sau de către centrele de inspecție autorizate 
de statele membre sau de către 
organismele de supraveghere înființate de 
acestea.

Or. en

Amendamentul 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) ITP se efectuează numai de către 
autoritatea competentă a unui stat membru 
sau de către centrele de inspecție 
autorizate de statele membre.

(2) ITP se efectuează numai de către 
autoritatea competentă a unui stat membru 
sau de către un organism public abilitat de 
stat în acest sens sau de către organisme 
sau entități desemnate și supravegheate de 
stat, inclusiv organisme private autorizate.

Or. en

Justificare

Condiția propusă ar fi prea restrictivă pentru ca statele membre să își organizeze sistemul de 
realizare a inspecțiilor tehnice auto.
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Amendamentul 173
Isabelle Durant

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a evita orice conflict de 
interese între centrele de inspecție și 
organismele implicate în executarea de 
reparații, centrele sau entitățile de 
inspecție care aparțin aceluiași interes nu 
efectuează reparații la vehicule pe care le-
au supus inspecției în ultimul an și 
viceversa.

Or. en

Amendamentul 174
Jacqueline Foster

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),

eliminat

Or. en

Justificare

Această cerință nu este necesară în prezenta directivă. Schimbul de informații este deja 
dispus în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 [articolul 6 alineatul (1) și articolul 3 punctul 14] 
și în Regulamentul (CE) nr. 595/2009 [articolul 6 alineatul (1) și articolul 3 punctul 11]. 
Articolul nu face decât să reproducă cerința existentă privind schimbul de informații. Anexa I 
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ar trebui, de asemenea, să fie eliminată.

Amendamentul 175
Phil Bennion

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 oferă
centrelor de inspecție și fabricanților de 
echipamente de inspecție sau, dacă este 
cazul, autorității competente, un set unic 
de informații tehnice necesare pentru ITP, 
după cum se stabilește în anexa I. Comisia 
adoptă norme detaliate privind procedurile 
de acces la informațiile tehnice din anexa I, 
inclusiv examinarea fezabilității unui 
punct unic de acces, și în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 16 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru a facilita transferul de informații între constructorii de mașini, centrele de inspecție și 
fabricanții de echipamente de inspecție, constructorii de mașini furnizează un set unic de 
date. Comisia Europeană examinează, de asemenea, fezabilitatea unui punct unic de acces la 
aceste informații.

Amendamentul 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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. 

(3) Constructorii de vehicule trebuie să 
ofere centrelor de inspecție sau, dacă este 
cazul, autorității competente, acces la 
informațiile tehnice necesare pentru ITP, 
conform dispozițiilor privind accesul la 
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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),

informații prevăzute de Regulamentele
(CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009.
Comisia trebuie să adopte, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului text, informațiile tehnice 
necesare pentru inspecția tehnică, 
conform punctului 3 din anexa II, precum 
și norme detaliate privind procedurile de 
acces la informațiile tehnice relevante, în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 16 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 177
Bernadette Vergnaud

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 adoptă 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) Comisia adoptă norme detaliate 
privind conținutul informațiilor tehnice și 
procedurile de acces la informațiile 
tehnice care trebuie furnizate de 
constructorii de automobile și prevăzute 
în anexa I, în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 16 
alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Nu este oportun ca responsabilitatea stabilirii informațiilor tehnice de furnizat să revină 
constructorilor de vehicule.

Amendamentul 178
Dieter-Lebrecht Koch
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Propunere de regulament
Capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 CERINȚE PRIVIND ITP CERINȚE MINIME PRIVIND ITP

Or. de

Amendamentul 179
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru are libertatea de 
a sprijini efectuarea de ITP dacă 
proprietarul vehiculului decide reducerea 
la un an a intervalului dintre inspecții. 
Perioada sprijinului începe cel mai 
devreme din momentul împlinirii a 10 ani 
de la prima înmatriculare a vehiculului.

Or. de

Justificare

Prin decizia voluntară a unui proprietar de vehicule de a-și supune vehiculul unei inspecții 
anuale se poate preconiza o scădere a numărului de accidente și, implicit, a costurilor 
cauzate de accidente. O parte din aceste economii ar trebui utilizate pentru sprijinirea 
financiară a acestor măsuri. Este vorba de o procedură care corespunde unui sistem de 
bonusuri.

Amendamentul 180
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul schimbării deținătorului 
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certificatului de înmatriculare, vehiculele 
din categoriile L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e și L7e, puse în circulație de mai mult 
de patru ani, sunt supuse în prealabil unei 
inspecții tehnice.

Or. fr

Justificare

Având în vedere controversele privind impactul stării defectuoase a motocicletelor asupra 
accidentologiei, pare disproporționat ca biciclurile și triciclurile să fie supuse unei inspecții 
tehnice periodice obligatorii. Totuși, în scopul protecției consumatorilor, un certificat ITP ar 
trebui să fie exigibil în cazul revânzării unui biciclu sau triciclu mai vechi de patru ani.

Amendamentul 181
Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot solicita ca 
vehiculele din orice clasă înmatriculate 
într-un anumit stat membru să fie supuse 
unor inspecții tehnice periodice mai 
frecvente.

Or. en

Justificare

Pentru a susține siguranța rutieră, această dispoziție permite oricărui stat membru să aplice 
inspecții periodice oricărui vehicul. De asemenea, aceasta permite explicit inspecții mai 
frecvente pentru orice tip de vehicul.

Amendamentul 182
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1
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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

Amendamentul 183
Peter van Dalen

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. nl

Amendamentul 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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
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Amendamentul 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

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

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la latitudinea statelor 
membre posibilitatea de a extinde controlul tehnic la vehiculele motorizate cu două sau trei 
roți.

Amendamentul 186
Corien Wortmann-Kool

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 187
Bernadette Vergnaud
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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;

eliminat

Or. fr

Justificare

Având în vedere controversele privind impactul stării defectuoase a motocicletelor asupra 
accidentologiei, pare disproporționat ca biciclurile și triciclurile să fie supuse unei inspecții 
tehnice periodice obligatorii. Totuși, în scopul protecției consumatorilor, un certificat ITP ar 
trebui să fie exigibil în cazul revânzării unui biciclu sau triciclu mai vechi de patru ani.

Amendamentul 188
Marian Harkin

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 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1
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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. sv

Amendamentul 190
Dieter-Lebrecht Koch

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 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 sau 
conform normelor statului membru 
respectiv;

Or. de

Amendamentul 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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: la șase ani de la data la care vehiculul 
a fost înmatriculat pentru prima dată și,
ulterior, o dată la patru ani;

Or. en
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Amendamentul 192
Petri Sarvamaa

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 L5e, L6e și 
L7e: la patru ani de la data la care 
vehiculul a fost înmatriculat pentru prima 
dată și, ulterior, la fiecare doi ani;

Or. fi

Amendament 193
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendament

– 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 194
Dieter-Lebrecht Koch

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 

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

fost înmatriculat pentru prima dată; apoi, 
cel puțin o dată la doi ani sau conform 
normelor statului membru respectiv;

Or. de

Justificare

Inspecțiile anuale pentru vehiculele din categoriile M1, N1 și O2 nu ar trebui să fie impuse 
statelor membre ca cerințe minime, ci să fie lăsate la latitudinea acestora ca posibilitate 
deschisă.

Amendamentul 195
Peter van Dalen

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 și N1: la 
patru ani de la data la care vehiculul a fost 
înmatriculat pentru prima dată; apoi, o dată 
la doi ani și, ulterior, anual;

Or. nl

Amendamentul 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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

Or. en
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Justificare

Introducerea unui regim de inspecție și de autorizare pentru remorcile ușoare nu ar duce 
neapărat la o reducere a accidentelor în care sunt implicate, ci ar impune costuri și poveri 
semnificative pentru o gamă largă de utilizatori.

Amendamentul 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 și, 
ulterior, o dată la doi ani;

Or. fr

Amendamentul 198
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 și N1: 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

Creșterea frecvenței inspecțiilor în cazul vehiculelor mai vechi de șase ani nu se justifică în 
ceea ce privește siguranța și presupune un cost administrativ și financiar care nu este de 
neglijat. În plus, faptul de a supune remorcile din categoria O2 aceleiași frecvențe a 
inspecțiilor la care sunt supuse autovehiculele pare disproporționat.
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Amendamentul 199
Philip Bradbourn

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

Or. en

Amendamentul 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 și, 
ulterior, o dată la doi ani;

Or. fr

Justificare

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la latitudinea statelor 
membre posibilitatea de a crește frecvența inspecțiilor tehnice a vehiculelor din categoriile 
M1, N1 și O2.

Amendamentul 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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

Or. en

Justificare

Accidentele care implică remorci ușoare sau medii sunt, in cele mai multe cazuri, cauzate de 
supraîncărcare sau de viteza excesivă și, prin urmare, ar trebui abordate în consecință prin 
controale tehnice în trafic.

Amendamentul 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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, O2, 
L5e, L6e și L7e: la patru ani de la data la 
care vehiculul a fost înmatriculat pentru 
prima dată și, ulterior, o dată la doi ani;

Or. en

Amendament 203
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendament

– 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;
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Or. ro

Amendamentul 204
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 și, ulterior, o 
dată la doi ani;

Or. fr

Amendamentul 205
Marian Harkin

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 și N1: la 
patru ani de la data la care vehiculul a fost 
înmatriculat pentru prima dată; apoi, o dată 
la doi ani și, ulterior, anual;

Or. en

Amendamentul 206
Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din 

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din 
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categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4: 
la un an de la data la care vehiculul a fost 
folosit prima dată și, ulterior, anual.

categoriile M2, M3, N2, N3, O3 și O4: la 
un an de la data la care vehiculul a fost 
înmatriculat pentru prima dată și, ulterior, 
anual.

Or. en

Amendamentul 207
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din
categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4: 
la un an de la data la care vehiculul a fost 
folosit prima dată și, ulterior, anual.

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din 
categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4: 
la un an de la data la care vehiculul a fost 
folosit prima dată și, ulterior, conform 
normelor statului membru respectiv.

Or. de

Justificare

Inspecțiile anuale pentru vehiculele din categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4 nu ar 
trebui să fie impuse statelor membre ca cerințe minime, ci să fie lăsate la latitudinea acestora 
ca posibilitate deschisă.

Amendamentul 208
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din 
categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4: 
la un an de la data la care vehiculul a fost 
folosit prima dată și, ulterior, anual:

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din 
categoriile M2, M3, N2, N3, O3 și O4: la 
un an de la data la care vehiculul a fost 
folosit prima dată și, ulterior, anual:
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Or. nl

Amendamentul 209
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din 
categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4: 
la un an de la data la care vehiculul a fost 
folosit prima dată și, ulterior, anual:

– vehiculele din categoria M1 înmatriculate 
ca taxi sau ambulanță, vehiculele din 
categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4: 
la un an de la data la care vehiculul a fost 
folosit prima dată și, ulterior, la fiecare doi 
ani:

Or. fi

Amendamentul 210
Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculele din categoria T5 care sunt 
utilizate în principal pe drumurile publice 
în scopul transportului rutier de mărfuri: 
la patru ani de la data la care vehiculul a 
fost înmatriculat pentru prima dată și,
ulterior, o dată la doi ani.

Or. en

Amendamentul 211
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 3 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehiculele din categoria O2: la șase ani 
de la data la care vehiculul a fost 
înmatriculat pentru prima dată și, 
ulterior, o dată la trei ani;

Or. fr

Justificare

Remorcile din O2 pot reprezenta un pericol pentru ceilalți utilizatori în cazul unei întrețineri 
necorespunzătoare, în special din cauza dimensiunii și a greutății lor. În consecință, ar trebui 
să fie prevăzută o inspecție tehnică privind în special starea structurii și sistemul de frânare 
la intervale adecvate.

Amendamentul 212
Peter van Dalen

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. nl

Amendamentul 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

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 

eliminat
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160 000 km la prima ITP de după prima 
înmatriculare, trebuie supus ulterior unei 
ITP anuale.

Or. fr

Justificare

Conform principiilor subsidiarității și proporționalității, trebuie lăsată la latitudinea statelor 
membre posibilitatea de a crește frecvența inspecțiilor tehnice a vehiculelor din categoriile 
M1 și N1.

Amendamentul 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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. en

Amendamentul 215
Dieter-Lebrecht Koch

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 sau prezintă deficiențe majore 
legate de siguranță la prima ITP de după 
prima înmatriculare, trebuie supus ulterior 
unei ITP anuale.

Or. de
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Justificare

Inspecția ar trebui efectuată și în caz de deficiențe majore legate de siguranță care rezultă 
din comportamentul în trafic sau utilizarea vehiculului. Acest comportament nu se va schimba 
considerabil.

Amendamentul 216
Georges Bach

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 
150 000 km la prima ITP de după prima 
înmatriculare, trebuie supus ulterior unei 
ITP anuale.

Or. de

Amendamentul 217
Isabelle Durant

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 
120 000 km la prima ITP de după prima 
înmatriculare, trebuie supus ulterior unei 
ITP anuale.

Or. en

Amendamentul 218
Mathieu Grosch
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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 atinge sau depășește 
un kilometraj de 160 000 km sau dacă au 
trecut peste 10 ani de la data primei 
înmatriculări, trebuie supus unei ITP 
anuale.

Or. de

Amendamentul 219
Petri Sarvamaa

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 realizate o dată la doi ani.

Or. fi

Amendament 220
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendament

(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 data la doi ani sau la fiecare 60 000 
km parcurși.
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Or. ro

Amendamentul 221
Juozas Imbrasas

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 
200 000 km la prima ITP de după prima 
înmatriculare, trebuie supus ulterior unei 
ITP anuale.

Or. lt

Amendamentul 222
Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deținătorul certificatului de 
înmatriculare poate solicita centrului de 
inspecție sau, dacă este cazul, autorității 
competente să efectueze ITP în timpul unei 
perioade care începe la începutul lunii care 
precede luna datei de aniversare 
menționate la alineatul (1) și se încheie la 
sfârșitul celei de-a doua luni care urmează 
acestei date, fără ca acest lucru să afecteze 
data următoarei ITP.

(3) Deținătorul certificatului de 
înmatriculare poate solicita centrului de 
inspecție sau, dacă este cazul, autorității 
competente să efectueze ITP în timpul unei 
perioade care începe la începutul lunii care 
precede luna datei de aniversare 
menționate la alineatul (1) și se încheie la 
sfârșitul celei de-a șasea luni care urmează 
acestei date, fără ca acest lucru să afecteze 
data următoarei ITP.

Or. de

Justificare

În Austria, de exemplu, acest interval de șase luni și-a dovedit de decenii eficiența tehnică și 
practică, fiind favorabilă clienților.
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Amendamentul 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deținătorul certificatului de 
înmatriculare poate solicita centrului de 
inspecție sau, dacă este cazul, autorității 
competente să efectueze ITP în timpul unei 
perioade care începe la începutul lunii care 
precede luna datei de aniversare 
menționate la alineatul (1) și se încheie la 
sfârșitul celei de-a doua luni care 
urmează acestei date, fără ca acest lucru să 
afecteze data următoarei ITP.

(3) Deținătorul certificatului de 
înmatriculare poate solicita centrului de 
inspecție sau, dacă este cazul, autorității 
competente ori organismelor sau 
entităților acreditate și supravegheate de 
stat să efectueze ITP în timpul unei 
perioade care începe la începutul lunii care 
precede luna datei de aniversare 
menționate la alineatul (1), fără ca acest 
lucru să afecteze data următoarei ITP.

Or. en

Justificare

Este esențial ca un vehicul să aibă în permanență la bord un certificat ITP valabil. 
Asigurarea flexibilității pentru realizarea inspecției periodice până după data aniversării 
primei înmatriculări nu poate fi acceptată reciproc de toate statele membre și ar putea duce 
la sancțiuni nejustificate pentru operatorii de transport rutier comercial.

Amendamentul 224
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fără a aduce atingere anexelor I-VI, 
statele membre pot devansa data primei 
inspecții tehnice periodice și, eventual, pot 
prevedea efectuarea unei verificări 
înainte de înmatricularea vehiculului, 
precum și verificări tehnice suplimentare.

Or. de
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Amendamentul 225
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– atunci când sistemele și componentele 
de siguranță și cele legate de protecția 
mediului ale vehiculului au fost 
transformate sau modificate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 226
Philip Bradbourn

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. en

Amendamentul 227
Marian-Jean Marinescu

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. fr
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Amendamentul 228
Dieter-Lebrecht Koch

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. de

Amendament 229
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendament

– în cazul schimbării deținătorului 
certificatului de înmatriculare al 
vehiculului.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 230
Juozas Imbrasas

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. lt
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Amendamentul 231
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în cazul schimbării deținătorului 
certificatului de înmatriculare al 
vehiculului.

– în cazul schimbării deținătorului 
certificatului de înmatriculare al 
vehiculului, cu excepția cazului în care 
titularul anterior a realizat inspecția 
tehnică cu succes în ultimele trei luni și 
nu se încadrează în alte cazuri enumerate 
la prezentul alineat.

Or. es

Justificare

Acest amendament permite acoperirea tuturor situațiilor în care potențialii cumpărători de 
vehicule la mâna a doua doresc să aibă certitudinea că vehiculul pe care urmează să îl 
cumpere a trecut cu succes de inspecția tehnică auto. Acest tip de vânzare-cumpărare este 
amplu extins în unele state membre și garantează noului utilizator că achiziționează un 
vehicul care se află în bune condiții tehnice. În mod evident nu trebuie să se aplice atunci 
când a suferit un accident grav sau a fost modificat în mod substanțial.

Amendamentul 232
Phil Bennion

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– atunci când un vehicul din categoria 
M1 sau N1 depășește un kilometraj de 
160 000 km;

Or. en

Justificare

Vehiculele cu kilometraj mare sunt mai predispuse la neîndeplinirea standardelor de 
siguranță și de mediu.
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Amendamentul 233
Saïd El Khadraoui

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- atunci când vehiculul a ajuns la un 
kilometraj de 160 000 km.

Or. nl

Amendamentul 234
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) ITP acoperă domeniile menționate în 
anexa II la punctul 2.

(1) ITP acoperă cel puțin domeniile 
menționate la punctul 2 din anexa II.

Or. de

Justificare

Trebuie clarificat faptul că este vorba de cerințe minime.

Amendamentul 235
Dieter-Lebrecht Koch

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

(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 
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inspectării acelor elemente, după cum se 
precizează în anexa II la punctul 3.

recomandată pentru inspectarea acelor 
elemente sau o metodă echivalentă, după 
cum se precizează la punctul 3 din anexa 
II.

Or. de

Justificare

Metodele de inspectare sunt cerințe minime sub forma unor recomandări. Pot fi aplicate 
alternativ sau complementar și alte metode de inspectare echivalente sau mai bune, pentru a 
lua în considerare astfel posibilele evoluții în materie de inspectare sau legate de vehicul și 
sistemele sale electronice. 

Amendamentul 236
Jacqueline Foster

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 și, în măsura posibilului,
utilizează metoda aplicabilă inspectării 
acelor elemente, după cum se precizează la 
punctul 3 din anexa II.

Or. en

Justificare

Aceasta ar permite utilizarea de metode alternative de inspecție periodică atunci când sunt 
aprobate de statul membru (sau de autoritatea sa competentă). Aceasta este o flexibilitate 
importantă care ar permite abordarea vehiculelor non-standard sau a defectării 
echipamentelor. Standardele vor fi protejate, întrucât anexa va impune ca orice metodă 
alternativă să fie aprobată de autoritatea competentă.

Amendamentul 237
Georges Bach
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a aduce atingere cerințelor 
minime stabilite în anexa II, statele 
membre pot majora numărul elementelor 
supuse inspecției.

Or. de

Amendamentul 238
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Articolul 7 – 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 și alte neconformități mai importante;

– deficiențe majore susceptibile să 
compromită siguranța vehiculului sau să îi
supună pe ceilalți participanți la trafic la 
deficiențe de risc sau care reprezintă o 
încălcare a legislației și normelor 
relevante privind zgomotul și emisiile 
gazoase, în special zgomotul, particulele, 
CO2 și Nox, sau alte neconformități mai 
importante;

Or. en

Amendamentul 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– deficiențe periculoase, care constituie un 
risc direct și imediat la adresa siguranței 
rutiere, astfel încât vehiculul nu poate fi 
utilizat pe drumurile publice în niciun caz.

– deficiențe periculoase, care constituie un 
risc direct și imediat la adresa siguranței 
rutiere, astfel încât se justifică interzicerea 
de către statele membre sau autoritățile 
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sale competente a utilizării vehiculului pe 
drumurile publice.

Or. fr

Amendamentul 240
Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă care a 
efectuat ITP la un vehicul eliberează un 
certificat ITP acelui vehicul, conținând cel 
puțin elementele prevăzute în anexa IV.

(1) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă care a 
efectuat ITP la un vehicul eliberează un 
certificat electronic ITP acelui vehicul, 
conținând cel puțin elementele prevăzute în 
anexa IV.

Or. en

Justificare

Din motive de securitate și de eficiență a documentelor, raportul inspecției ar trebui să fie 
întotdeauna electronic și să nu fie solicitat persoanei care aduce vehiculul la inspecție, care 
adesea nu va fi proprietarul vehiculului. Aceasta ar trebui să se aplice și în ceea ce privește 
accesul autorităților de aplicare a legii pe parcursul controalelor tehnice în trafic.

Amendamentul 241
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă care a 
efectuat ITP la un vehicul eliberează un 
certificat ITP acelui vehicul, conținând cel 
puțin elementele prevăzute în anexa IV.

(1) Centrul de inspecție sau, dacă este 
cazul, autoritatea competentă care a 
efectuat ITP și/sau inspecția de siguranță
la un vehicul eliberează un certificat ITP 
acelui vehicul, conținând cel puțin 
elementele prevăzute în anexa IV și în 
anexa V (nouă). Comisia Europeană 
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elaborează un formular unic european 
valabil deopotrivă pentru ITP și pentru 
inspecția de siguranță.

Or. de

Justificare

Doar printr-un formular unic european se poate asigura verificarea la nivelul UE a 
certificatelor de inspecție emise cu ocazia unui control tehnic în trafic.

Amendamentul 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a se aduce atingere articolului 
5, în cazul înmatriculării unui vehicul 
provenind din alt stat membru, statul 
membru recunoaște certificatul de 
inspecție tehnică auto eliberat de orice alt 
stat membru, ca și cum ar fi eliberat el 
însuși certificatul de inspecție tehnică 
auto, cu condiția ca acesta să fie valabil în 
intervalul de frecvență a inspecțiilor 
prevăzut de statul membru de 
reînmatriculare. În caz de îndoieli, statele 
membre pot verifica certificatul de 
inspecție tehnică auto înainte de 
recunoașterea acestuia. Statele membre 
comunică Comisiei o descriere a 
certificatului de inspecție tehnică auto 
înainte de data aplicării prezentei 
directive. Comisia informează comitetul 
menționat la articolul 16.

Or. en

Justificare

Recunoașterea reciprocă a certificatelor ITP în cazul reînmatriculării transfrontaliere este o 
etapă crucială pentru dezvoltarea unei adevărate piețe interne. Amendamentul ține seama de 
jurisprudența recentă a Curții de Justiție a UE (C-150711).
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Amendamentul 243
Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentului regulament și cel mai târziu la 
trei ani de la această dată, centrele de 
inspecție comunică electronic autorității 
competente dintr-un stat membru 
informațiile menționate în certificatele ITP 
pe care le eliberează. Această comunicare 
trebuie să aibă loc într-un termen rezonabil 
de la eliberarea certificatelor ITP. Până la 
această dată, centrele de inspecție pot 
comunica autorității competente aceste 
informații prin orice alte mijloace. 
Autoritatea competentă păstrează aceste
informații timp de 36 de luni de la data 
primirii lor.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentului regulament și cel mai târziu la 
un an de la această dată, centrele de 
inspecție eliberează certificate ITP doar în 
format electronic. De asemenea, ele 
comunică electronic autorității competente 
dintr-un stat membru informațiile 
menționate în certificatele ITP pe care le 
eliberează. Această comunicare are loc 
într-un termen rezonabil de la eliberarea 
certificatelor ITP. Până la această dată, 
centrele de inspecție pot comunica 
autorității competente aceste informații 
prin orice alt mijloc. Autoritatea 
competentă păstrează aceste informații 
timp de 36 de luni de la data primirii lor.

Or. en

Justificare

Din motive de securitate și de eficiență a documentelor, raportul inspecției ar trebui să fie 
întotdeauna electronic și să nu fie solicitat persoanei care prezintă vehiculul la inspecție, 
care adesea nu va fi proprietarul vehiculului. Aceasta ar trebui să se aplice și în ceea ce 
privește accesul autorităților de aplicare a legii pe parcursul controalelor tehnice în trafic.

Amendamentul 244
Philip Bradbourn

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 

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

fost comunicată electronic după ITP 
anterioară, inspectorul solicită persoanei 
care aduce vehiculul la inspecție să 
prezinte certificatul emis cu ocazia ITP 
anterioare.

Or. en

Amendamentul 245
Anne E. Jensen

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 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, dacă certificatul nu 
a fost eliberat în format electronic.

Or. en

Justificare

Din motive de securitate și de eficiență a documentelor, raportul inspecției ar trebui să fie 
întotdeauna electronic și să nu fie solicitat persoanei care aduce vehiculul la inspecție, care 
adesea nu va fi proprietarul vehiculului. Aceasta ar trebui să se aplice și în ceea ce privește 
accesul autorităților de aplicare a legii pe parcursul controalelor tehnice în trafic.

Amendamentul 246
Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rezultatele ITP se notifică autorității de 
înmatriculare a autovehiculului. 
Notificarea conține informațiile menționate 

(5) Rezultatele ITP se notifică pe cale 
electronică autorității de înmatriculare a 
vehiculului. Notificarea conține 
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în certificatul ITP. informațiile menționate în certificatul ITP.

Or. en

Justificare

Din motive de securitate și de eficiență a documentelor, raportul inspecției ar trebui să fie 
întotdeauna electronic și să nu fie solicitat persoanei care aduce vehiculul la inspecție, care 
adesea nu va fi proprietarul vehiculului. Aceasta ar trebui să se aplice și în ceea ce privește 
accesul autorităților de aplicare a legii pe parcursul controalelor tehnice în trafic.

Amendamentul 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Centrele de inspecție comunică 
kilometrajele indicate de odometru 
înregistrate pe parcursul fiecărei inspecții 
tehnice auto bazei de date pentru 
înregistrări de kilometraj, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Dacă într-un stat membru există o bază de date pentru înregistrări de kilometraj, centrele de 
inspecție ar trebui să comunice acesteia kilometrajele indicate de odometru în vederea unei 
mai bune protecții împotriva fraudării odometrului.

Amendamentul 248
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Certificatele ITP sunt recunoscute 
reciproc de toate statele membre în 
vederea reînmatriculării unui vehicul 
transferat dintr-un stat membru în altul, 
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cu condiția ca certificatul să fie valabil în 
ceea ce privește frecvența stabilită în 
statul membru de reînmatriculare, în 
special conform dispozițiilor prevăzute la 
articolul 5 alineatul (4).

Or. fr

Justificare

Deși ar trebui simplificate demersurile în contextul unei reînmatriculări ulterioare unei 
mutări, aceasta nu ar trebui să împiedice aplicarea unor dispoziții naționale privind protecția 
consumatorilor în cazul schimbării proprietarului, astfel cum se prevede la articolul 5 
alineatul (4) al treilea paragraf.

Amendamentul 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

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 competentă națională poate 
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.

Or. fr

Justificare

Conform principiului subsidiarității, imobilizarea vehiculelor ține de competența statelor 
membre și, prin urmare, trebuie lăsată la latitudinea autorităților naționale competente.

Amendamentul 250
Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
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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 vehicule24 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, 
statul membru sau autoritatea competentă 
poate interzice sau restricționa utilizarea 
vehiculului până la remedierea tuturor 
deficiențelor periculoase.

Or. en

Justificare

Retragerea certificatului de înmatriculare nu este adecvată, întrucât înmatricularea este un 
proces separat și complex care nu este întotdeauna conceput pentru a limita utilizarea 
vehiculelor. În anumite state membre, retragerea certificatului de înmatriculare poate fi 
adecvată, în altele, un proces de interdicție este mai potrivit pentru a ajunge la rezultate 
similare pozitive în materie de siguranță rutieră. Statele membre trebuie să poată utiliza cele 
mai eficiente metode fără a risipi sume mari de bani pentru a ajunge la același rezultat.

Amendamentul 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 vehicule24 până la 

(3) În cazul deficiențelor periculoase, 
autoritatea națională competentă poate 
decide că vehiculul nu poate circula pe 
drumuri publice și că 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 
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remedierea deficiențelor și la emiterea unui 
nou certificat ITP în care se atestă 
capacitatea vehiculului de a circula pe 
drumurile publice.

înmatriculare pentru vehicule24 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

Justificare

Conform principiului subsidiarității, imobilizarea vehiculelor ține de competența statelor 
membre și, prin urmare, trebuie lăsată la latitudinea autorităților naționale competente.

Amendamentul 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 vehicule24 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, statul 
membru sau autoritatea competentă poate 
decide că vehiculul nu poate circula pe 
drumuri publice și că autorizarea de 
circulație în traficul rutier se suspendă 
fără a se impune un nou proces de
înmatriculare, până la remedierea 
deficiențelor și la emiterea unui nou 
certificat de inspecție tehnică auto în care 
se atestă capacitatea vehiculului de a 
circula pe drumurile publice

Or. fr

Amendamentul 253
Phil Bennion, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
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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 vehicule24 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, 
vehiculului nu i se permite să circule pe 
drumuri publice și autorizația de utilizare 
pe drumurile publice 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 
vehicule24 până la remedierea deficiențelor 
și la emiterea unui nou certificat ITP în 
care se atestă capacitatea vehiculului de a 
circula pe drumurile publice.

Or. en

Justificare

Se urmărește clarificarea faptului că, în caz de deficiențe periculoase, se retrage autorizația 
de utilizare a unui vehicul pe drumurile publice, și nu certificatul de înmatriculare al 
vehiculului, care în anumite state membre se referă la existența vehiculului în registrele 
publice, și nu la situația juridică a acestuia, și constituie un proces complex care se 
desfășoară pe parcursul duratei de viață a vehiculului.

Amendamentul 254
Bernadette Vergnaud

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 vehicule24 până la 
remedierea deficiențelor și la emiterea unui 
nou certificat ITP în care se atestă 

(3) În cazul deficiențelor periculoase, 
vehiculului nu i se permite să circule pe 
drumuri publice și certificatul de 
înmatriculare se retrage până la remedierea 
deficiențelor și la emiterea unui nou 
certificat ITP în care se atestă capacitatea 
vehiculului de a circula pe drumurile 
publice.
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capacitatea vehiculului de a circula pe 
drumurile publice.

Or. fr

Justificare

Dacă un vehicul care prezintă deficiențe periculoase trebuie retras din circulația pe drumuri 
publice, obligația de a reînnoi procesul de înmatriculare pare disproporționată.

Amendamentul 255
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Centrul de inspecție sau, dacă este cazul, 
autoritatea competentă a statului membru 
care a efectuat ITP la un vehicul 
înmatriculat pe teritoriul său emite o 
dovadă fiecărui vehicul care a trecut cu 
succes o atare inspecție. Dovada trebuie să 
indice data următoarei ITP.

Centrul de inspecție sau, dacă este cazul, 
autoritatea competentă a statului membru 
care a efectuat ITP la un vehicul 
înmatriculat pe teritoriul său emite o 
dovadă fiecărui vehicul care a trecut cu 
succes o atare inspecție. Dovada indică
data următoarei ITP. Nicio dovadă a 
inspecției tehnice auto nu trebuie 
eliberată dacă este posibil să se indice în 
documentul de înregistrare a vehiculului 
faptul că inspecția tehnică auto a fost 
efectuată și data următoarei inspecții de 
acest gen.

Or. et

Justificare

În conformitate cu modificările la Directiva 1999/37/UE (privind documentele de înregistrare 
a vehiculului), care este în prezent considerată de Parlamentului European, nu este necesară 
eliberarea unui document separat ca dovadă a realizării inspecției tehnice auto dacă există 
un tabel adecvat în documentul de înregistrare a vehiculului în care să înregistreze perioada 
de valabilitate a inspecției tehnice auto și data următoarei inspecții. Aceasta înseamnă că 
centrele de testare și autoritățile competente nu trebuie să elibereze un document separat ca 
dovadă a efectuării inspecției tehnice, pe care utilizatorii vehiculelor trebuie să îl aibă asupra 
lor.
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Amendamentul 256
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare stat membru recunoaște dovada 
emisă în conformitate cu primul paragraf.

Fiecare stat membru recunoaște dovada 
emisă în conformitate cu primul paragraf 
sau o evidență corespunzătoare în 
documentul de înregistrare a vehiculului.

Or. et

Amendamentul 257
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare stat membru recunoaște dovada 
emisă în conformitate cu primul paragraf.

Fiecare stat membru recunoaște dovada 
emisă de un alt stat membru în 
conformitate cu primul paragraf, dacă 
dovada a fost eliberată pentru un vehicul 
înmatriculat în acel stat membru.

Or. de

Justificare

Inspecția trebuie efectuată în statul membru în care este înmatriculat vehiculul.

Amendamentul 258
Ismail Ertug

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
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Independența centrelor de inspecție
(1) În ceea ce privește independența și în 
vedere asigurării imparțialității și a 
calității inspecției vehiculelor, centrele de 
inspecție nu desfășoară activități de 
fabricație, vânzare, leasing, întreținere 
sau reparații de autovehicule.
(2) Un stat membru are dreptul de a se 
abate de la această dispoziție dacă 
imparțialitatea centrului de inspecție este 
asigurată prin respectarea standardelor 
prevăzute de EN ISO/IEC 170201. Statele 
membre pot impune cerințe suplimentare 
pentru teritoriile lor pentru a asigura 
independența centrelor de inspecție și a 
inspectorilor.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Evaluarea 
conformității – Cerințe pentru 
funcționarea diferitelor tipuri de 
organisme care efectuează inspecții

Or. en

Justificare

Pentru a asigura independența adecvată a diferitelor tipuri de organisme care efectuează 
inspecții, este important ca centrele de inspecție să aplice standarde armonizate și 
recunoscute. ISO/IEC 17020 specifică cerințe privind competența organismelor care 
efectuează inspecții și privind imparțialitatea și coerența activităților lor de inspecție.

Amendamentul 259
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Echipamentele și infrastructura utilizate 
la inspecțiile tehnice auto respectă cerințele 
tehnice minime stabilite în anexa V.

(1) Echipamentele și infrastructura utilizate 
la inspecțiile tehnice auto respectă cel 
puțin cerințele tehnice minime stabilite în 
anexa V.
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Or. de

Amendamentul 260
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere anexelor I-VI, 
statele membre pot impune entităților și 
echipamentelor de inspecție cerințe 
tehnice și tehnologice superioare celor 
menționate în anexa V.

Or. de

Amendamentul 261
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Centrele de inspecție în care 
inspectorii realizează inspecțiile tehnice 
auto sunt autorizate de statul membru sau 
de autoritatea sa competentă.

Or. en

Justificare

Centrele de inspecție pentru inspecțiile tehnice auto trebuie să fie autorizate de un stat 
membru sau de autoritatea sa competentă.

Amendamentul 262
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul entităților de inspecție 
recunoscute deja de statele membre în 
momentul intrării în vigoare a prezentei 
directive, se impune o reverificare privind 
îndeplinirea standardelor minime după 
cel puțin cinci ani.

Or. de

Amendamentul 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a îndeplini cerințele minime 
de management al calității, centrele de 
inspecție respectă cerințele statului 
membru de autorizare. Centrele de 
inspecție asigură obiectivitatea și nivelul 
înalt de calitate ale inspecției vehiculelor.

Or. en

Justificare

Centrele de inspecție tehnică auto, private sau publice, trebuie să îndeplinească cerințele 
minime pentru a asigura un bun management al calității. Ele trebuie să fie obiective și să 
asigure un nivel înalt de calitate al inspecției vehiculelor.

Amendamentul 264
Debora Serracchiani

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

care îndeplinesc cerințele minime de 
competență, pregătire și formare stabilite 
în anexa VI și cerințele statului membru 
în care sunt desemnați. Statele membre 
pot impune cerințe suplimentare pentru 
teritoriile lor.

Or. en

Justificare

Anumite state membre depășesc deja cerințele stabilite în anexa VI. Aceste state membre ar 
trebui să poată menține cel mai înalt nivel posibil de calificare în conformitate cu principiul 
„bunei practici”.

Amendamentul 265
Dieter-Lebrecht Koch

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 atât cerințele minime de 
competență, calificare și formare stabilite 
în anexa VI, cât și toate cerințele generale 
stabilite de statul membru în care 
funcționează.

Or. de

Justificare

Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a le impune inspectorilor cerințe mai stricte 
decât standardul minim.

Amendamentul 266
Dieter-Lebrecht Koch

Proposal for a regulation
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre eliberează un certificat 
inspectorilor care îndeplinesc cerințele 
minime de competență și formare. Acest 
certificat conține cel puțin informațiile 
menționate în anexa VI la punctul 3.

(2) Statele membre eliberează un certificat 
inspectorilor care îndeplinesc atât cerințele 
minime de competență, calificare și 
formare, cât și toate cerințele generale 
stabilite de statul membru în care 
activează. Acest certificat conține cel puțin 
informațiile menționate în anexa VI la 
punctul 3. Statele membre care impun 
deja inspectorilor un nivel de formare, 
competență și inspectare superior celui 
stabilit prin cerințele minime trebuie să 
mențină acest nivel superior.

Or. de

Justificare

Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a le impune inspectorilor cerințe mai stricte 
decât standardul minim.

Amendamentul 267
Ismail Ertug

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre eliberează un certificat 
inspectorilor care îndeplinesc cerințele 
minime de competență și formare. Acest 
certificat conține cel puțin informațiile 
menționate în anexa VI la punctul 3.

(2) Statele membre eliberează un certificat 
inspectorilor care îndeplinesc cerințele 
minime de competență și formare stabilite 
în prezentul regulament, precum și 
cerințele naționale suplimentare. Acest 
certificat conține cel puțin informațiile 
menționate în anexa VI la punctul 3.

Or. de

Justificare

Trebuie subliniat faptul că cerințele naționale care depășesc cadrul cerințelor minime 
stabilite în anexa VI privind competența și formarea necesare pentru obținerea certificatului 
se aplică în continuare.



AM\931123RO.doc 115/146 PE507.994v01-00

RO

Amendamentul 268
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre eliberează un certificat 
inspectorilor care îndeplinesc cerințele 
minime de competență și formare. Acest 
certificat conține cel puțin informațiile 
menționate în anexa VI la punctul 3.

(2) Autoritățile competente sau, după caz, 
centrele de formare omologate furnizează
un certificat inspectorilor care îndeplinesc 
cerințele minime de competență și de 
formare. Acest certificat conține cel puțin 
informațiile menționate la punctul 3 din 
anexa VI.

Or. en

Justificare

Condiția propusă ca statele membre să elibereze un certificat inspectorilor care îndeplinesc 
cerințele minime ar fi prea restrictivă pentru statele membre. Centrele de formare pot, de 
asemenea, să furnizeze un astfel de certificat.

Amendamentul 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Inspectorii care sunt deja angajați de 
autoritățile competente ale statelor membre 
sau de un centru de inspecție la data 
aplicării prezentului regulament sunt 
exceptați de la cerințele prevăzute în anexa 
VI la punctul I. Statele membre eliberează 
acestor inspectori un certificat de 
echivalență.

(3) Inspectorii care sunt deja angajați sau 
autorizați de autoritățile competente ale 
statelor membre sau de un centru de 
inspecție la data aplicării prezentului 
regulament sunt exceptați de la cerințele 
prevăzute la punctul 1 din anexa VI. 
Statele membre eliberează acestor 
inspectori un certificat de echivalență.

Or. en
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Amendamentul 270
Peter van Dalen

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.

eliminat

Or. nl

Justificare

Sistemul olandez, conform căruia garajele sunt supuse, de asemenea, inspecțiilor tehnice 
auto, în timp ce organismele naționale de supraveghere realizează inspecții aleatorii, 
funcționează excelent. Riscul pe care îl implică operatorii garajelor de a-și pierde permisul și 
astfel mijloacele lor de subzistență asigură un standard înalt al inspecțiilor tehnice auto ale 
parcului de vehicule olandez. Independența propusă de Comisie este, prin urmare, 
indezirabilă.

Amendamentul 271
Hubert Pirker

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) Statele membre se asigură că ITP este 
efectuată în mod corespunzător și acordă 
o atenție deosebită obiectivității evaluării 
în cazul comercianților autorizați să 
efectueze reparații auto.

Or. de
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Amendamentul 272
Dieter-Lebrecht Koch

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 
se află în niciun conflict de interese, 
respectiv nu au legături economice, 
personale sau familiale cu deținătorul 
certificatului de înmatriculare al 
vehiculului supus inspecției sau cu 
personalul atelierului de reparații în care 
este adus vehiculul pentru inspecție.

Or. de

Justificare

Clarificarea independenței inspectorilor de atelierele de reparație și lucrătorii acestora.

Amendamentul 273
Phil Bennion

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 
se află în niciun conflict de interese, 
respectiv nu au legături economice, 
personale sau familiale cu deținătorul 
certificatului de înmatriculare al 
vehiculului supus inspecției. Inspectorilor 
care respectă aceste cerințe în timp ce 
sunt implicați în activități de reparare sau 
de întreținere ar trebui să li se permită să 
efectueze inspecția oricărui vehicul. 

Or. en
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Justificare

Inspecția periodică este o activitate separată de activitățile de reparare și de întreținere, cu 
certificare, metode de inspecție și cerințe în materie de echipamente specifice, pe lângă 
cerințele de independență și de supraveghere și autorizare de către organismul de 
supraveghere. Aceste cerințe sunt suficiente pentru a permite oricărui inspector să fie 
implicat și în activități de reparare și întreținere.

Amendamentul 274
Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se permite unei persoane care are 
calificarea adecvată și care a efectuat 
activități de reparare și de întreținere la 
un vehicul să se implice în calitate de 
inspector în orice inspecție tehnică 
periodică ulterioară a aceluiași vehicul.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se interzică unei persoane care întreține vehicule să efectueze o inspecție 
tehnică periodică ulterioară. Este vorba despre inspecția (prin metode specifice) a 
vehiculului, și nu despre testarea sau evaluarea persoanei care întreține vehiculul.

Amendamentul 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Persoana juridică care a efectuat 
lucrări de reparație sau de întreținere a 
unui vehicul nu este implicată în calitate 
de inspector la realizarea unei inspecții 
tehnice periodice ulterioare a aceluiași 
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vehicul.

Or. fr

Amendamentul 276
Mathieu Grosch

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Centrul de inspecție și atelierul de 
reparații auto pot coincide numai dacă 
există o prevedere națională în acest sens 
și este acordată o autorizație 
corespunzătoare în conformitate cu anexa 
A, A.3 la ISO/IEC 17020:2012.

Or. de

Justificare

Separarea dintre centrul de inspecție și atelierul de reparație constituie norma. Dacă este 
cazul, statele au însă posibilitatea de a prevedea exceptări pe baza unor criterii de calitate.

Amendamentul 277
Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Centrul de inspecție informează 
persoana care prezintă vehiculul la 
inspecție cu privire la reparațiile care 
trebuie efectuate și nu modifică rezultatele 
inspecției în scopuri comerciale.

(5) Centrul de inspecție informează 
persoana care prezintă vehiculul la 
inspecție cu privire la defecțiunile care 
trebuie reparate și nu modifică rezultatele 
inspecției în scopuri comerciale.

Or. es
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Justificare

Centrul de inspecție tehnică trebuie să informeze exclusiv defecțiunile de reparat. Reparațiile 
care trebuie făcute trebuie să fie determinate pentru atelierul de reparații.

Amendamentul 278
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Centrul de inspecție informează 
persoana care prezintă vehiculul la 
inspecție cu privire la reparațiile care 
trebuie efectuate și nu modifică rezultatele 
inspecției în scopuri comerciale.

(5) Centrul de inspecție informează 
persoana care prezintă vehiculul la 
inspecție, respectiv atelierul de reparații 
auto cu privire la deficiențele identificate 
la vehicul și nu modifică rezultatele 
inspecției în scopuri comerciale.

Or. de

Justificare

Clarificare a sarcinilor diferite ale inspectorului (identificarea deficiențelor) și ale atelierului 
de reparație (executarea reparațiilor pentru eliminarea deficiențelor).

Amendamentul 279
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Autorizarea și supravegherea centrelor de 
inspecție

Autorizarea și supravegherea centrelor de 
inspecție

1. Centrele de inspecție
1.1 Centrele de inspecție în cadrul cărora 
sunt organizați inspectorii care efectuează 
ITP trebuie să fie recunoscute de statul 
membru în care își desfășoară activitatea.
1.2 Centrele de inspecție trebuie să 
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îndeplinească cerințele minime privind 
asigurarea calității prevăzute de EN 
ISO/IEC 17020 și cerințele statului 
membru respectiv cu privire la 
organizarea inspectorilor, a entităților și 
echipamentelor de inspecție și a 
inspecțiilor.
1.3 În cazul în care un centru care 
efectuează reparații și activități de 
întreținere în scopuri comerciale este 
autorizat să efectueze ITP, trebuie să se 
asigure faptul că activitățile de reparație 
și întreținere în scopuri comerciale sunt 
separate de efectuarea ITP din punct de 
vedere organizatoric, financiar și al 
personalului.
1.4 Pe baza acreditării ca centru de 
inspecție de tip A (conform EN ISO/IEC 
17020) este posibilă o armonizare 
cuprinzătoare și recunoașterea reciprocă 
transfrontalieră a rezultatelor inspecțiilor 
efectuate de centrele individuale.
2. Organismul de supraveghere
2.1 Organismul de supraveghere 
efectuează cel puțin sarcinile prevăzute în 
anexa VII la punctul 1 și îndeplinește 
cerințele prevăzute la punctele 2 și 3 din 
aceeași anexă.
2.2 Statele membre pun la dispoziția 
publicului normele și procedurile privind 
organizarea, sarcinile și cerințele 
aplicabile personalului din cadrul 
organismelor de supraveghere.
2.3 Organismele de supraveghere trebuie 
să fie independente de centrele de 
inspecție și de constructorii de vehicule.
3. Centrele de inspecție operate direct de o 
autoritate competentă sunt exceptate de la 
cerințele referitoare la autorizare și 
supraveghere.

Or. de
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Justificare

Standardul EN ISO/ IEC 17020 se bazează pe EN 45004 și este un standard aplicat în 
întreaga lume. Acesta caracterizează gradul de independență și integritate al unui centru de 
inspecție și recunoaște centre de inspecție de tip A, tip B și tip C.

Amendamentul 280
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că centrele de 
inspecție sunt supravegheate.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura un nivel înalt de calitate a inspecției vehiculelor, centrele de inspecție 
trebuie supravegheate.

Amendamentul 281
Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Centrele de inspecție operate direct de o 
autoritate competentă sunt exceptate de la 
cerințele referitoare la autorizare și 
supraveghere.

(2) Centrele de inspecție operate direct de o 
autoritate competentă a unui stat membru 
sunt exceptate de la cerințele referitoare la 
autorizare și supraveghere.

Or. en

Justificare

Se urmărește clarificarea faptului că exceptarea de la autorizare și supraveghere se aplică 
numai centrelor de inspecție operate direct de statele membre.
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Amendamentul 282
Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre îndeplinesc cerințele 
menționate la alineatele (1) și (2) și obligă 
centrele de inspecție să fie acreditate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor.

Or. es

Amendamentul 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platforma electronică de informații 
privind vehiculele

Rețeaua sistemelor naționale electronice
de informații privind vehiculele

Or. fr

Amendamentul 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 

Comisia examinează cea mai eficientă și 
mai eficace modalitate de instituire a unei 
platforme electronice de informații privind 
vehiculele prin intermediul căreia să se
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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.

facă schimb de informații privind datele 
legate de ITP și de kilometrajele indicate 
de odometru între autoritățile competente 
ale statelor membre responsabile de 
inspecția, înmatricularea și omologarea 
vehiculelor, centrele de inspecție și 
constructorii de vehicule.

Or. en

Justificare

Experiența din unele state membre a demonstrat fezabilitatea și beneficiile unei platforme 
electronice de informații privind vehiculele și, prin urmare, adevăratul accent ar trebui pus 
pe identificarea celei mai eficiente și mai eficace modalități de a face acest lucru.

Amendamentul 285
Vilja Savisaar-Toomast

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 
prin intermediul căreia să se facă schimb 
de 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. În plus, Comisia investighează 
posibilitatea combinării bazelor de date 
electronice existente ale statelor membre 
și a bazelor de date supranaționale care 
există în cadrul Uniunii Europene sau a 
schimburilor de date operaționale în 
rândul acestora și promovează schimburi 
de cele mai bune practici între statele 
membre.

Or. et
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Justificare

În numeroase state membre există deja baze de date electronice care conțin informații privind 
permisele de conducere,vehiculele înregistrate și inspecțiile tehnice auto. În unele state 
membre, accesul la datele care au fost înregistrate poate fi obținut prin intermediul unei baze 
de date unice. Mai mult, sistemul EUCARIS funcționează cu succes și toate statele membre au 
aderat la acesta într-o măsură mai mare sau mai mică. Comisia ar trebui să investigheze 
măsura în care este, de asemenea, posibil să utilizeze sistemul EUCARIS în legătură cu 
prezentul regulament și, mai general, cu întregul pachet privind siguranța rutieră.

Amendamentul 286
Jacqueline Foster

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 existente și deja 
implementate care pot fi utilizate pentru a 
furniza acces internațional la date-cheie 
privind inspecția tehnică și kilometrajul.

Or. en

Justificare

Există deja sisteme care conțin date-cheie în format accesibil publicului. Este corect să se ia 
în considerare alternative de combinare a bazelor de date (care restricționează accesul, care 
sunt inflexibile la adaptarea în timp și care costă sume mari de bani). Corelarea bazelor de 
date nu pare să fie cea mai bună metodă de a schimba informații în acest moment.

Amendamentul 287
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
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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.

Colaborând cu constructorii de vehicule și 
cu toate celelalte părți afectate, Comisia 
examinează fezabilitatea, costurile și 
beneficiile instituirii unei platforme 
electronice de informații privind vehiculele 
folosind soluțiile existente și deja 
implementate care pot fi utilizate pentru a 
furniza acces internațional la date-cheie 
privind inspecția tehnică și kilometrajul.

Or. en

Amendamentul 288
Mathieu Grosch

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, care cuprinde, printre altele, 
kilometrajul și accidentele grave în care a 
fost implicat vehiculul, prin intermediul 
căreia să se facă schimb de 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.

Or. de

Amendamentul 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia trebuie să examineze
fezabilitatea, costurile și beneficiile 
instituirii unei platforme electronice 
europene 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.

Comisa examinează mijloacele cele mai 
eficace pentru crearea unei rețele a 
sistemelor electronice naționale existente 
de informații privind vehiculele prin 
intermediul căreia să se faciliteze schimbul 
de informații privind datele legate de ITP 
și kilometraj între autoritățile naționale 
competente în cauză.

Or. fr

Amendamentul 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

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.

(a) Comisia examinează fezabilitatea, 
costurile și beneficiile instituirii unei 
platforme electronice de informații privind 
vehiculele prin intermediul căreia să se
facă schimb de 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.

(b) Comisia examinează totodată 
colectarea și stocarea datelor de siguranță 
deja disponibile în ceea ce privește 
vehiculele implicate în accidente. În acest 
proces ar trebui să fie incluse cel puțin 
informații legate de elementele de 
siguranță înlocuite și reparate.
Aceste informații ar trebui să poată fi 
accesate de inspectori pentru evaluarea 
unui vehicul și, cu păstrarea anonimității, 
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de către statele membre în vederea 
planificării și aplicării de măsuri menite 
să sporească siguranța traficului.

Or. de

Amendamentul 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 
prin intermediul căreia să se facă schimb 
de informații privind datele legate de ITP și 
de kilometrajele indicate de odometru 
între autoritățile competente ale statelor 
membre responsabile de inspecția, 
înmatricularea și omologarea vehiculelor, 
centrele de inspecție și constructorii de 
vehicule, prin intermediul unor soluții 
informatice implementate.

Or. en

Justificare

Schimbul de informații privind kilometrajele indicate de odometru prin intermediul unor 
soluții informatice este esențial pentru a reduce fraudarea odometrului în cazul vânzărilor 
transfrontaliere de mașini sau al vânzărilor de mașini la mâna a doua.

Amendamentul 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia examinează fezabilitatea, costurile Comisia examinează fezabilitatea, costurile 
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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.

și beneficiile instituirii unei platforme 
electronice de informații privind vehiculele 
prin intermediul căreia să se facă schimb 
de 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. Orice cost apărut în urma 
introducerii platformelor electronice este 
suportat din bugetul UE.

Or. pl

Amendamentul 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia va examina 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 minimizării costurilor și a evitării 
duplicărilor. Comisia analizează modul 
optim în care să realizeze legături între 
sistemele naționale existente, prin 
intermediul cărora să se facă schimb de 
informații privind datele legate de inspecția 
tehnică auto și valorile odometrului între 
autoritățile competente ale statelor membre 
responsabile cu inspecția, înmatricularea și 
omologarea vehiculelor, centrele de 
inspecție și constructorii de vehicule.

Or. pl

Amendamentul 294
Inés Ayala Sender
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 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
facă schimb de 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.

De asemenea, Comisia va analiza 
posibilitatea de a introduce această 
platformă de date privind contravențiile 
din trafic transfrontaliere menționate în 
Directiva 2011/82/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului de facilitare a 
schimbului transfrontalier de informații 
privind încălcările normelor de circulație 
care afectează siguranța rutieră.

Or. es

Amendamentul 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În plus, Comisia analizează colectarea 
și stocarea în platforma electronică a 
datelor referitoare la odometrul fiecărui 
vehicul care intră sub incidența prezentei 
directive. Datele legate de odometru sunt 
introduse de diferitele părți implicate în 
întreținerea, reparația și inspectarea 
vehiculului în cauză.
Aceste date anonime referitoare exclusiv 
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la vehicul ar trebui să poată fi accesate de 
inspectori pentru evaluarea unui vehicul 
și de proprietarii de vehicule sub forma 
unui pașaport al vehiculului.

Or. de

Justificare

Odometrele manipulate sporesc riscurile legate de siguranța tehnică în trafic și afectează 
piața vehiculelor de ocazie.

Amendamentul 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 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 înaintează și 
evaluează diverse opțiuni strategice, 
inclusiv posibilitatea de eliminare a cerinței 
referitoare la dovada inspecției, prevăzută 
la articolul 10, și instituirea unui sistem 
special de schimb de informații privind 
kilometrajul între bazele de date naționale 
ale kilometrajelor și statele membre.

În termen de doi ani de la data aplicării 
prezentului regulament, Comisia prezintă
Parlamentului European și Consiliului 
rezultatele examinării, însoțite de o 
propunere legislativă, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Un sistem de baze de date interconectate pentru înregistrări de kilometraj ar fi un mod direct 
de a aborda problema fraudării odometrului, întrucât ar permite participanților la trafic să 
urmărească istoricul vehiculului lor în afara granițelor.
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Amendamentul 297
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 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 înaintează și 
evaluează diverse opțiuni strategice, 
inclusiv propuneri privind o mai bună 
interoperabilitate și/sau standardizare a 
documentelor electronice și 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 prezintă
Parlamentului European și Consiliului 
rezultatele examinării, însoțite de o 
propunere legislativă.

Or. en

Amendamentul 298
Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 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.

Comisia ia în considerare și prezintă cea 
mai adecvată și mai rentabilă modalitate 
de a facilita accesul internațional la 
datele-cheie necesare pentru 
înmatricularea vehiculelor, la 
kilometrajele indicate de odometru și la 
datele privind inspecția tehnică.

Or. en
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Justificare

Există deja sisteme care conțin date-cheie în format accesibil publicului. Este corect să se ia 
în considerare alternative de combinare a bazelor de date (care restricționează accesul, care 
sunt inflexibile la adaptarea în timp și care costă sume mari de bani). Corelarea bazelor de 
date nu pare să fie cea mai bună metodă de a schimba informații în acest moment.

Amendamentul 299
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 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.

Comisia ia în considerare și prezintă cea 
mai adecvată și mai rentabilă modalitate 
de a facilita accesul internațional la 
datele-cheie necesare pentru 
înmatricularea vehiculelor, la 
kilometrajele indicate de odometru și la 
datele privind inspecția tehnică.

Or. en

Amendamentul 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 19, cu scopul de:

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 19, cu scopul de:

Or. pl
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Amendamentul 301
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Anexa I privind informațiile tehnice 
trebuie pusă la dispoziție de către 
constructor.

Or. en

Amendamentul 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– a actualiza articolul 2 alineatul (1) și 
articolul 5 alineatele (1) și (2), după caz, 
pentru a ține seama de modificările aduse 
categoriilor de vehicule, generate de 
modificarea textelor legislative menționate 
la articolul 3 alineatul (1);

– a actualiza doar categoriile de vehicule
de la articolul 2 alineatul (1) și articolul 5 
alineatele (1) și (2), după caz, în condițiile 
în care sunt aduse modificări categoriilor 
de vehicule, generate de modificarea 
textelor legislative privind omologarea de 
tip menționate la articolul 2 alineatul (1), 
fără a aduce atingere aspectelor verificate 
sau frecvenței cu care se vor efectua 
inspecțiile;

Or. pl

Amendamentul 303
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a actualiza anexa II punctul 3 în ceea ce 
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privește metodele de inspecție și motivele 
respingerii și anexa V în cazul 
disponibilității unor metode de inspecție 
mai eficiente și mai fiabile, precum și 
anexa I în cazul în care sunt necesare 
informații suplimentare pentru efectuarea 
ITP.

Or. de

Justificare

Completare a amendamentului 33 [articolul 17 – liniuța 2 a (nouă)] din proiectul de raport 
pentru a lua în considerare evoluțiile privind tehnologia auto și metodele de inspectare.

Amendamentul 304
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – liniuța 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a actualiza anexa II punctul 3, în ceea 
ce privește lista sistemelor și 
componentelor supuse inspecției,
metodele de inspecție, motivele respingerii 
și evaluarea deficiențelor și anexa V, 
pentru a le adapta la evoluția legislației 
Uniunii privind siguranța și mediul, 
precum si anexa I în cazul în care sunt 
necesare informații suplimentare pentru 
efectuarea ITP.

Or. de

Justificare

Completare a amendamentului 34 [articolul 17 – liniuța 2 b (nouă)] din proiectul de raport 
pentru a lua în considerare evoluțiile privind tehnologia auto și metodele de inspectare, 
precum și legislația europeană. 

Amendamentul 305
Werner Kuhn
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Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Raportarea

Până cel târziu la data de [cinci ani de la 
data publicării prezentului regulament], 
Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament și efectele acestuia, în special 
în ceea ce privește frecvența cu care se 
realizează inspecția, gradul de armonizare 
a inspecțiilor tehnice periodice și eficiența 
dispozițiilor privind recunoașterea 
reciprocă a certificatelor ITP în cazul 
reînmatriculării vehiculelor care provin 
din alt stat membru. Raportul analizează, 
de asemenea, dacă există un grad 
suficient de armonizare pentru a permite 
recunoașterea reciprocă deplină a 
certificatelor ITP pe teritoriul Uniunii și 
dacă este nevoie de standarde europene 
mai înalte pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv. Raportul este însoțit, după caz, 
de propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 306
Petri Sarvamaa

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 prevăzute la 
articolul 17 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de cinci ani, începând cu [data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].
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Or. fi

Amendament 307
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendament

(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 pentru o perioadă 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 puțin cu trei luni 
înainte de încheierea fiecărei perioade.

Or. ro

Amendamentul 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 pentru o perioadă 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 
respective. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
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opune prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. pl

Amendamentul 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolul 17 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

(3) Parlamentul European și Consiliul pot 
revoca delegarea competenței menționate 
la articolul 17 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. pl

Amendamentul 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl



AM\931123RO.doc 139/146 PE507.994v01-00

RO

Amendamentul 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la data notificării 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament și efectele acestuia, în special 
în ceea ce privește eficacitatea 
dispozițiilor referitoare la domeniul de 
aplicare, la frecvența inspecțiilor, la 
recunoașterea reciprocă a certificatelor de 
inspecție tehnică auto și la rezultatele 
examinării fezabilității introducerii unei 
platforme electronice de informații 
privind vehiculele, astfel cum se 
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menționează la articolul 15. Raportul 
include și o analiză a necesității 
actualizării anexelor în special în funcție 
de progresele și practicile tehnice. 
Raportul este prezentat în urma 
consultării comitetului menționat la 
articolul 16. Raportul este însoțit, după 
caz, de propuneri legislative.

Or. pl

Amendamentul 313
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul -19 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -19
Autorizarea statelor membre

Statele membre sunt autorizate să impună 
standarde echivalente sau mai stricte 
decât cele stabilite prin fiecare 
reglementare a prezentei directive în ceea 
ce privește ITP ale vehiculelor 
înmatriculate pe teritoriul lor, astfel încât 
să realizeze mai eficient obiectivele 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Este sintetizată libertatea statelor membre de a impune standarde mai stricte inspecției 
tehnice pentru vehiculele înmatriculate pe teritoriul lor.

Amendamentul 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
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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) 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 și pentru a asigura 
acuratețea kilometrajelor indicate de 
odometru pe parcursul întregii durate de 
viață a unui vehicul.

Or. en

Justificare

Este esențial ca statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că 
kilometrajele indicate de odometru sunt fiabile și precise pe parcursul întregii durate de viață 
a unui vehicul, recunoscând că perioada dintre data înmatriculării și prima inspecție tehnică 
este cea în care probabilitatea fraudării odometrului este cea mai ridicată.

Amendamentul 315
Dieter-Lebrecht Koch

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) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
manipularea sau fraudarea elementelor și 
sistemelor de siguranță și relevante pentru 
mediu ale vehiculului sau a odometrului 
este considerată o contravenție pasibilă de 
sancțiuni eficiente, proporționale, disuasive 
și nediscriminatorii.

Or. de

Amendamentul 316
Luis de Grandes Pascual
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. es

Justificare

Odometrul nu este un dispozitiv reglat și nici obligatoriu pentru omologarea tipului de 
vehicul sau pentru punerea sa în circulație. Este un instrument pur informativ și, prin urmare, 
este proiectat ca atare. Baza juridică a propunerii nu permite includerea acestui aspect. Acest 
lucru ar trebui să se realizeze mai curând în domeniul politicii privind protecția 
consumatorilor.

Amendamentul 317
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre care anterior intrării 
în vigoare a prezentului regulament au 
avut stabilită o frecvență a inspecției 
tehnice a vehiculelor mai mare decât cea 
stabilită la articolul 5, dispun de o 
perioadă tranzitorie suplimentară de 4 ani 
pentru a alinia frecvența inspecțiilor, cu 
excepția vehiculelor mai vechi de zece ani, 
a căror frecvență nu poate fi în niciun caz 
mai mare de un an.

Or. es
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Amendamentul 318
Jacqueline Foster

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. en

Justificare

Anexa I este excesiv de specifică și inutilă deoarece date suficiente pentru efectuarea 
inspecțiilor sunt deja puse la dispoziție în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 [articolul 6 
alineatul (1) și articolul 3 punctul 14] și în Regulamentul (CE) nr. 595/2009 [articolul 6 
alineatul (1) și articolul 3 punctul 11].

Amendamentul 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 320
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Echipament de frânare eliminat
1.1. Frâna de serviciu
– Descriere generală, inclusiv a frânei 
secundare/de urgență și a posibilităților 
de testare pe un stand de testare a 
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frânelor cu role standard
– Configurația sistemului
– Comandă frâne
– Limitator de presiune sensibil la 
sarcină: amplasare și caracteristici 
funcționale
– Forțe de referință
– Tamburi
– Discuri
– Garnituri frână
– Frâne pneumatice
– Frâne hidraulice
1.2. Frâna de staționare
– Prezentare generală
– Comanda frânei de staționare
– Ax(e) asupra cărora acționează frâna de 
staționare
– Frâna de staționare acționată electronic
1.3. Frâna încetinitoare
– Prezentare generală
– Comandă frâne
1.4. Sisteme electronice de gestionare
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Frânele remorcilor
– Elemente de cuplare ale frânelor 
remorcii: prezentare generală
– Descrierea sistemului de siguranță

Or. en

Amendamentul 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster
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Propunere de regulament
Anexa II – partea 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate elementele enumerate trebuie 
considerate obligatorii la inspecția tehnică 
auto periodică a vehiculelor, cu excepția 
celor marcate cu (X), care fac referire la 
starea vehiculului și la caracterul apt al 
utilizării acestuia în trafic, dar care nu sunt 
considerate esențiale pentru o inspecție 
periodică.

Toate elementele enumerate se consideră
obligatorii la inspecția tehnică auto 
periodică a vehiculelor, cu excepția celor 
marcate cu (X), care fac referire la starea 
vehiculului și la caracterul adecvat al 
utilizării acestuia în trafic, dar care nu sunt 
considerate esențiale pentru o inspecție 
periodică.

În cazul în care nu este posibilă 
efectuarea inspecției unui vehicul 
utilizând o metodă de inspecție 
recomandată stabilită în prezenta anexă, 
centrul de inspecție poate efectua 
inspecția în conformitate cu o metodă 
alternativă care a fost aprobată în scris de 
autoritatea competentă adecvată. 
Autoritatea competentă trebuie asigurată 
că standardele de siguranță și de mediu 
vor fi respectate.

Or. en

Justificare

Inspecția vehiculelor speciale precum macaralele mobile poate necesita metode specifice de 
inspecție care ar trebui permise, dacă sunt aprobate de autoritatea competentă.

Amendamentul 322
Mathieu Grosch

Propunere de regulament
Anexa 4 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Stabilirea reparațiilor majore necesare 
ca urmare a unui accident

Or. de
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Amendamentul 323
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Anexa V – partea I – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se pot utiliza echipamente alternative 
care aplică o inovație tehnologică într-un 
mod neutru, cu condiția să asigure un 
nivel înalt echivalent de calitate a 
inspecției.

Or. en

Amendamentul 324
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Anexa VII – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– să verifice independența formală față de 
orice atelier de reparații auto.

Or. fr


