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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a 
Directivei 2009/40/CE
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0380),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-
0186/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității de către Senatul francez, Camera 
Reprezentanților a Țărilor de Jos, Senatul Țărilor de Jos, Parlamentul suedez și Camera 
Reprezentanților cipriote, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă 
principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 9
                                               
1 JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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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) Autovehiculele de epocă sunt 
reprezentative pentru epoca în care au fost 
construite, sunt menținute într-o condiție 
care să respecte adevărul istoric și sunt 
folosite rar ca vehicule obișnuite. 
Extinderea perioadei dintre inspecțiile 
tehnice auto periodice sau reglementarea 
regimului de inspecții tehnice auto în ceea 
ce privește aceste vehicule ar trebui să
rămână 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. en

Justificare

Am legat de AM 15, 16 și 17.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a aplica mai bine principiul 
liberei circulații în cadrul Uniunii, 
certificatul ITP emis în statul membru de 
înmatriculare original ar trebui să fie 
recunoscut pe bază de reciprocitate în 
toate statele membre la reînmatriculare.

Or. en

Justificare

Ca prim pas spre realizarea pieței interne ITP se propune ca statele membre să recunoască 
reciproc certificatele ITP în caz de reînmatriculare transfrontalieră. Acest amendament este 
legat de amendamentul 26.
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Atunci când există elemente care 
dovedesc că s-a realizat o armonizare 
suficientă a inspecțiilor tehnice auto, ar 
trebui să se instituie dispoziții pentru 
recunoașterea reciprocă deplină a 
certificatelor ITP în întreaga Uniune.

Or. en

Justificare

Ar trebui explorate posibilități de dezvoltare suplimentară a pieței interne ITP, astfel încât 
proprietarii de vehicule înmatriculate într-un stat membru să poată să facă inspecția tehnică 
auto în alt stat membru. Aceasta ar permite evitarea călătoriilor nenecesare înapoi în statul 
membru de înmatriculare pentru vehiculele comerciale folosite în cadrul transportului 
internațional.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru inspecția vehiculelor și în 
special pentru componentele electronice de 
siguranță, este esențial să fie disponibile 
specificațiile tehnice ale fiecărui vehicul. 
Prin urmare, constructorii de autovehicule 
trebuie să asigure, pe lângă setul complet 
de date vizate de certificatul de 
conformitate (CC), și accesul la datele 
necesare pentru verificarea funcționalității 
sistemelor de siguranță și cu efect asupra 
mediului. Datele ar trebui să includă 
detaliile care permit controlarea 
funcționalității sistemelor de siguranță ale 
vehiculului de o manieră care să permită 
inspectarea lor într-un mediu ITP pentru 
a obține o rată de aprobare sau respingere 
previzibilă.
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acopere toate elementele care au fost 
instalate de constructor.

Or. en

Amendamentul 5
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, 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. Operatorii economici 
implicați în producția, vânzarea, 
închirierea, întreținerea sau repararea 
vehiculelor ar trebui să mențină 
activitățile respective separate de aspectele 
organizaționale, cele financiare și cele 
legate de forța de muncă implicate de 
inspecțiile tehnice.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Frecvența inspecțiilor trebuie 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.
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Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Standardele de inspecție tehnică ar 
trebui stabilite la un nivel minim comun 
ridicat, aplicabil la nivelul întregii 
Uniuni, care să permită statelor membre 
care deja respectă un nivel al inspecțiilor 
tehnice mai înalt decât cel cerut să-și 
mențină standardele mai ridicate și să le 
adapteze la progresul tehnic, dacă este 
cazul.

Or. en

Justificare

Regulamentul stabilește nivelul minim al standardelor tehnice. Statele membre pot menține 
sau introduce standarde mai ridicate.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor.

Prezentul regulament instituie sistemul de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor,
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

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- autovehicule cu cel puțin patru roți, 
utilizate pentru transportul de pasageri, 
care au, în afara scaunului conducătorului 
auto, cel mult opt locuri pe scaune –
categoria M1;

- autovehicule concepute și construite în 
principal pentru transportul persoanelor și 
al bagajelor lor, care au, în afara scaunului 
conducătorului auto, cel mult opt locuri pe 
scaune – categoria M1;

Or. en

Justificare

Terminologie adaptată la revizuirea Directivei 2007/46/CE.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– autovehicule utilizate pentru transportul
de pasageri, care au, în afara scaunului 
conducătorului auto, mai mult de opt locuri 
pe scaune – categoriile M2 și M3;

- autovehicule concepute și construite în 
principal pentru transportul persoanelor și 
al bagajelor lor, care au, în afara scaunului 
conducătorului auto, mai mult de opt locuri
pe scaune – categoriile M2 și M3;

Or. en

Justificare

Terminologie adaptată la revizuirea Directivei 2007/46/CE.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– autovehicule cu cel puțin patru roți, 
utilizate de obicei pentru transportul de 
mărfuri cu o masă maximă admisibilă care 
nu depășește 3,5 t – categoria N1;

- autovehicule concepute și construite în 
principal pentru transportul de mărfuri cu 
o masă maximă care nu depășește 3,5 t –
categoria N1;

Or. en
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Justificare

Terminologie adaptată la revizuirea Directivei 2007/46/CE.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– autovehicule utilizate pentru transportul 
de mărfuri cu o masă maximă admisibilă
care depășește 3,5 t – categoriile N2 și N3;

- autovehicule concepute și construite în 
principal pentru transportul de mărfuri cu 
o masă maximă care depășește 3,5 t –
categoriile N2 și N3;

Or. en

Justificare

Terminologie adaptată la revizuirea Directivei 2007/46/CE.

Amendamentul 13
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 concepute și construite pentru 
transportul de mărfuri sau de persoane, 
precum și pentru cazarea de persoane, cu 
o masă maximă care nu depășește 3,5 t –
categoriile O1 și O2;

Or. en

Justificare

Terminologie adaptată la revizuirea Directivei 2007/46/CE.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– remorci și semiremorci cu o masă - remorci concepute și construite pentru 
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maximă admisibilă mai mare de 3,5 t –
categoriile O3 și O4;

transportul de mărfuri sau de persoane, 
precum și pentru cazarea de persoane, cu 
o masă maximă mai mare de 3,5 t –
categoriile O3 și O4;

Or. en

Justificare

Terminologie adaptată la revizuirea Directivei 2007/46/CE.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – 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 este considerat ca atare de 
statul membru de înmatriculare sau de 
organismele sale de autorizare desemnate 
și care îndeplinește toate condițiile de mai 
jos:

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă o latitudine mai mare la definirea vehiculelor de epocă.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – 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 substanțială 
a caracteristicilor tehnice ale 
componentelor sale principale precum 
motorul, frânele, direcția ori suspensiile și 
caroseria.

Or. en
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Justificare

Multe vehicule de epocă au fost modificate în cursul existenței lor. Prin urmare, doar 
prezența unor modificări substanțiale ar trebui să oprească desemnarea unui vehicul drept 
vehicul de epocă.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– are aspectul exterior nemodificat. eliminat

Or. en

Justificare

Condiția propusă ar fi prea restrictivă, dat fiind că modificarea aspectului exterior este destul 
de des întâlnită în ciclul de viață al vehiculelor de epocă, în special al vehiculelor mai vechi.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 3 – 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 respectă 
caracteristicile obligatorii de mediu;

Or. en

Justificare

Definiția ar trebui clarificată și adaptată scopului inspecției tehnice periodice, care este 
evaluarea funcționalității sistemelor de siguranță și de mediu. Omologarea de tip ar trebui să 
fie doar o referință în timp pentru a înțelege care sunt cerințele de siguranță și cele de mediu 
aplicabile vehiculului. Ar trebui ca aceste cerințe să nu privească piesele sau componentele 
însele.
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Amendamentul 19
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 gratuit
centrelor de inspecție și fabricanților de 
echipamente de inspecție sau, dacă este 
cazul, autorității competente, acces la 
informațiile tehnice necesare pentru ITP, 
după cum se stabilește în anexa I. În cazul 
fabricanților de echipamente de inspecție,
aceste informații includ informațiile 
necesare pentru a permite echipamentelor 
de testare să facă o evaluare de tipul 
„aprobat/respins” a funcționalității 
sistemelor de control electronic ale 
vehiculului. 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),

Or. en

Justificare

Este important ca fabricanții echipamentelor de inspecție să aibă acces la datele de care au 
nevoie pentru a dezvolta echipamente funcționale.

Amendamentul 20
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, 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
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Justificare

Frecvența inspecțiilor de motociclete ar trebui să fie și ea evaluată ținând seama de sarcinile 
financiare și administrative ale proprietarilor de motociclete. Pentru a atinge obiectivul unei 
siguranțe rutiere crescute, trebuie să asigurăm echilibrul corect între frecvența inspecțiilor și 
sarcinile suplimentare impuse cetățenilor. Ar trebui să evităm introducerea unor sarcini 
inutile și inadecvate asupra proprietarilor de motociclete. Formula „4+2+2” este mai 
echilibrată din acest punct de vedere.

Amendamentul 21
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. en

Justificare

O frecvență a inspecțiilor care respectă formula „4+2+2” pentru aceste categorii de vehicule 
este proporțională cu obiectivele urmărite.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- alte categorii de vehicule: la intervale 
definite de statul membru de 
înmatriculare.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se permită statelor membre să stabilească frecvența inspecțiilor pentru 
categoriile de vehicule care nu sunt reglementate de alte dispoziții ale articolului 5.
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Amendamentul 23
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

Justificare

Dispoziția propusă introduce un risc legat de manipularea odometrelor.

Amendamentul 24
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

Justificare

În cazul reînmatriculării, ar trebui să se permită proprietarilor de vehicule să se bazeze pe 
inspecția tehnică auto validă. Aspectul transfrontalier al reînmatriculării este reglementat de 
amendamentul 26.

Amendamentul 25
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 

(2) Pentru fiecare domeniu menționat la 
alineatul (1), autoritățile competente din 
statele membre sau centrele de inspecție 
efectuează o ITP care acoperă cel puțin 
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elementele și utilizează metoda aplicabilă 
inspectării acelor elemente, după cum se 
precizează în anexa II la punctul 3.

elementele și utilizează metoda aplicabilă 
inspectării acelor elemente, după cum se 
precizează în anexa II la punctul 3. 
Inspecția tehnică auto poate cuprinde, de 
asemenea, o verificare a pieselor și a 
componentelor respective ale vehiculului 
pentru a se constata dacă acestea 
corespund caracteristicilor de siguranță și 
de mediu obligatorii care erau în vigoare 
la momentul omologării sau, dacă este 
cazul, la momentul postechipării. 

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Certificatele ITP sunt recunoscute 
reciproc de toate statele membre pentru 
reînmatricularea unui vehicul transferat 
dintr-un stat membru în altul, cu condiția 
ca certificatul să fie valid în ceea ce 
privește frecvența valabilă în statul 
membru de reînmatriculare.

Or. en

Justificare

Recunoașterea reciprocă a certificatelor ITP în cazul reînmatriculării transfrontaliere este o 
etapă crucială pentru dezvoltarea unei adevărate piețe interne a ITP. Amendamentul ține 
seama de cazuistica recentă a Curții de Justiție a UE (C-150/11). 

Amendamentul 27
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 

(1) ITP se efectuează de către inspectori 
care îndeplinesc cerințele minime de 
competență și formare stabilite în anexa 
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VI. VI. Statele membre pot introduce cerințe 
de competență și formare suplimentare. 

Or. en

Justificare

Cerințele de competență și formare enumerate în anexa VI sunt cele minime, iar statele 
membre pot institui cerințe suplimentare.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O persoană 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 vehicul.

Or. en

Justificare

Pentru a consolida independența inspectorilor este necesar să se garanteze că aceeași 
persoană nu este implicată atât în repararea sau întreținerea vehiculului înainte de inspecție, 
cât și în inspecția propriu-zisă.

Amendamentul 29
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 
schimbe informații privind datele legate de 
ITP între autoritățile competente ale 
statelor membre responsabile de inspecția, 
înmatricularea și omologarea vehiculelor, 
centrele de inspecție, fabricanții de 
echipamente de inspecție și constructorii 
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de vehicule.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 17 – 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 delegate în conformitate cu 
articolul 18, cu scopul de:

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 17 – 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 exclusiv desemnarea 
categoriilor 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 legislației privind 
omologarea menționate la articolul 2 
alineatul (1), fără a aduce atingere 
aspectelor verificate sau frecvenței cu 
care se vor efectua inspecțiile;

Or. en

Justificare
Textul a fost clarificat pentru a garanta că orice modificare adusă categoriilor de vehicule 
este legată de modificările aduse legislației privind omologarea. Aceasta ar acorda Comisiei 
flexibilitatea necesară pentru a asigura coerența dintre modificările categoriilor de vehicule 
în legislația privind omologarea de tip și ITP, stabilind, în același timp, limite clare ale 
delegării respective.
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Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 17 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– a actualiza anexelor din perspectiva 
evoluțiilor de ordin tehnic sau cu scopul 
de a ține seama de modificarea legislației 
internaționale sau a Uniunii.

- a actualiza elemente neesențiale:

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 17 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ale anexei II punctul 3, în ceea ce 
privește metodele, motivele respingerii, și 
ale anexei V, în cazul în care devin 
disponibile metode de inspecție mai 
eficiente și mai efective;

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica limitele în care se conferă competențe Comisiei.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 17 – liniuța 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ale anexei II punctul 3, în ceea ce 
privește lista sistemelor și componentelor 
supuse inspecției, metodele de inspecție, 
motivele respingerii și evaluarea 
deficiențelor și ale anexei V, pentru a le 
adapta la evoluția legislației Uniunii 
privind siguranța sau mediul.
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Or. en

Justificare

Pentru a clarifica limitele în care se conferă competențe Comisiei.

Amendamentul 35
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) Competența de a adopta acte delegate 
prevăzută la articolul 17 este conferită 
Comisiei 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 târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Amendamentul 36
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 prezentului 
regulament și efectele acestuia, în special 
în ceea ce privește frecvența cu care se 
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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 
și dacă există un grad suficient de 
armonizare pentru a permite 
recunoașterea deplină a certificatelor ITP 
în întreaga Uniune. Raportul este 
prezentat în urma consultării comitetului 
menționat la articolul 16. Raportul este 
însoțit, dacă este cazul, de propuneri 
legislative.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să fie obligată să raporteze colegiuitorilor cu privire la punerea în aplicare 
a regulamentului. Raportul ar trebui să analizeze, printre altele, opțiunile de viitor privind 
realizarea unei piețe interne a ITP depline.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

I. Normele existente ale UE privind inspecțiile tehnice periodice ale autovehiculelor 
Directiva 2009/40/CE stabilește standarde minime pentru inspecțiile tehnice periodice. 
Directiva se aplică autoturismelor, autobuselor și autocarelor, precum și vehiculelor grele de 
transport de marfă și remorcilor acestora, dar nu și scuterelor și motocicletelor.

II. Noua propunere de inspecție tehnică

Comisia a propus norme noi privind inspecțiile tehnice cu scopul de a îmbunătăți siguranța 
rutieră și de a asigura un grad ridicat de protecție a mediului. Propunerea respectă obiectivele 
privind siguranța rutieră stabilite în Cartea albă intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu 
european unic al transporturilor”. 

Propunerea se bazează pe stabilirea unor standarde minime comune la nivelul UE pentru 
inspecțiile vehiculelor, statele membre fiind libere să introducă standarde mai ridicate, dacă 
doresc.
Elementele principale ale propunerii sunt:

1. Inspecția obligatorie în întreaga Uniune a scuterelor și motocicletelor. Gama vehiculelor 
supuse inspecției se va extinde la categoria de participanți la trafic cu risc maxim. Se vor 
inspecta și remorcile ușoare (de sub 3,5 tone). În momentul de față, aceste categorii de 
vehicule sunt excluse din sistemul UE. Inspecția lor rămâne la discreția statelor membre.

2. Creșterea frecvenței cu care se efectuează inspecțiile tehnice periodice ale anumitor 
categorii de vehicule. În momentul de față, automobilele și camionetele (de până la 3,5 tone) 
mai vechi de șase ani sunt inspectate cel puțin o dată la doi ani. Se propune inspectarea lor cel 
puțin o dată pe an după cei șase ani. Aceasta înseamnă schimbarea formulei curente din 4-2-2 
în 4-2-1. Formula 4-2-1 este propusă și pentru scutere și motociclete. În plus, se propune 
creșterea frecvenței inspecțiilor la autoturismele și camionetele cu un număr mare de 
kilometri parcurși (160 000 km). Aceste vehicule ar urma să fie inspectate anual după prima 
inspecție (4-1-1 în loc de formula curentă 4-2-2) dacă la data primei inspecții (după 4 ani) 
înregistrează mai mult de 160 000 km parcurși. Aceasta ar alinia inspecțiile lor cu alte 
vehicule care înregistrează mulți kilometri parcurși, cum ar fi taxiurile, ambulanțele etc.

3. Se propune stabilirea unor niveluri minime pentru cerințele privind competențele și 
formarea inspectorilor.

4. Îmbunătățirea calității inspecțiilor tehnice prin stabilirea unor standarde minime comune 
pentru deficiențe și echipamente.

5. Contracararea fraudei la kilometraj prin înregistrarea kilometrilor parcurși
6. Introducerea obligativității de a inspecta componentele electronice de siguranță

Parlamentele naționale: parlamentele naționale ale FR, NL, SE și CY au depus plângeri 
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formale conform cărora propunerea ar încălca principiul subsidiarității al UE

Opinia raportorului

În cadrul dezbaterilor parlamentare ar trebui să se analizeze cu atenție dacă măsurile propuse 
sunt proporționale cu obiectivele urmărite. Ar trebui să se analizeze cu atenție impactul 
propunerii asupra cetățenilor și al întreprinderilor pentru a evita sarcinile financiare și 
administrative inutile. Trebuie să obținem rezultate echilibrate. 
Având în vedere cele de mai sus, raportorul ar propune:

1. Frecvența inspecțiilor și categoriile de vehicule: raportorul sprijină propunerea Comisiei de 
a extinde inspecțiile tehnice la scutere și motociclete, dat fiind că reprezintă un grup de 
utilizatori expuși unui risc mai mare. Totuși, pare să fie mai echilibrat să se schimbe frecvența 
de la 4-2-1 la 4-2-2 pentru aceste categorii de vehicule. Formula 4-2-2 asigură, de asemenea, 
o abordare echilibrată a inspecțiilor autoturismelor și vehiculelor ușoare, dat fiind că diverse 
studii privind legătura dintre accidente și defecțiunile tehnice ajung la concluzii ambigue în 
ceea ce privește impactul unor inspecții mai dese asupra siguranței rutiere. Totuși, Comisia ar 
trebui să continue să monitorizeze și să evalueze această chestiune și să transmită un raport 
colegiuitorilor. Statelor membre li s-ar permite introducerea unor inspecții mai frecvente. 
Criteriul kilometrajului ar putea ridica întrebări legate de manipularea odometrelor. Prin 
urmare, se propune eliminarea acestui element din propunere.
2. Cerințele tehnice și metodele de inspecție stabilite în anexe ar trebui considerate standarde 
UE minime. Ar trebui să se permită statelor membre să mențină sau să introducă standarde 
mai ridicate. Principiul a fost stabilit la articolul 6 alineatul (2) din propunere. Raportorul 
sugerează amendamente care să urmărească consolidarea acestui principiu. Acest lucru se 
aplică și cerințelor de calificare a inspectorilor, care ar trebui să fie considerate, de asemenea, 
cerințe minime.

3. Este imperativ ca inspecțiile tehnice să fie efectuate de inspectori bine educați, bine formați 
și independenți. Se propune consolidarea independenței inspectorilor, precum și eliminarea 
altor surse de conflicte de interese potențiale. 

4. Mașinile de epocă: S-a recunoscut faptul că vehiculele de epocă ar trebui să beneficieze de 
o derogare de la legislația UE. Statele membre ar trebui să beneficieze de mai multă libertate 
de a stabili propriile cerințe naționale privind definirea și inspecția acestor vehicule. Deși 
propunerea reprezintă un bun punct de pornire pentru o dezbatere ulterioară, raportorul 
consideră că definiția vehiculelor de epocă este rigidă și sugerează schimbarea sa pentru a o 
face mai flexibilă.

5. În cazul reînmatriculării transfrontaliere a vehiculelor, se recomandă să se țină seama de 
cazuistica recentă a Curții de Justiție a UE (C-150/11).

6. Actele delegate: Deși este nevoie de o anumită flexibilitate pentru a garanta că legislația 
ține pasul cu evoluțiile tehnologice, textul Comisiei este destul de ambiguu. Prin urmare, 
raportorul ar sugera stabilirea unor limite mai precise delegării de competențe către Comisie.  
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