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Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În Uniune au fost adoptate o serie de 
standarde și cerințe tehnice în materie de 
siguranță a vehiculelor. Cu toate acestea, 
este necesar să se asigure, prin intermediul 
unui regim de controale tehnice în trafic 
inopinate, că, după introducerea lor pe 
piață, vehiculele continuă să îndeplinească 
standardele de siguranță pe toată durata lor 
de viață. 

(4) În Uniune au fost adoptate o serie de 
standarde și cerințe tehnice în materie de 
siguranță a vehiculelor. Cu toate acestea, 
este necesar să se asigure, prin intermediul 
unui regim de controale tehnice în trafic 
inopinate, că, după introducerea lor pe 
piață, vehiculele continuă să îndeplinească 
standardele de siguranță pe toată durata lor 
de viață. Echipamentele instalate ulterior 
care afectează caracteristicile de 
siguranță și de mediu ale vehiculului nu 
ar trebui să afecteze negativ 
caracteristicile în cauză, cum erau în 
momentul omologării, primei 
înmatriculări sau al punerii în vigoare. 
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 
Consiliului1, 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 
respective2 și Directiva 2003/37/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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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/CEE3. 

 ___________________ 

 1 JO L 124, 9.5.2002, p. 1. 

 2 JO L 263, 9.10.2007, p. 1. 

 3 JO L 171, 9.7.2003, p. 1. 

  

Or. en 
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Controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezentul regulament se aplică 
vehiculelor comerciale cu o viteză maximă 
prin construcție mai mare de 25 km/h 
aparținând următoarelor categorii, astfel 
cum sunt definite în Directiva 2007/46/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului: 

(1) Prezentul regulament se aplică 
vehiculelor comerciale cu o viteză maximă 
prin construcție mai mare de 25 km/h 
aparținând următoarelor categorii, astfel 
cum sunt definite în Directiva 2007/46/CE 
și în Directiva 2003/37/CE: 

– autovehicule utilizate pentru transportul 
de călători care au mai mult de opt locuri 
așezate, exclusiv locul conducătorului auto 
– categoriile de vehicule M2 și M3, 

– autovehicule și orice remorcă atașată 
utilizate pentru transportul de călători care 
au mai mult de opt locuri așezate, exclusiv 
locul conducătorului auto – categoriile de 
vehicule M2 și M3, 

– autovehicule cu cel puțin patru roți, 
utilizate, în mod normal, pentru transportul 
de mărfuri, cu masa maximă admisibilă 
care nu depășește 3 500 kg – categoria de 
vehicule N1, 

– autovehicule și orice remorcă atașată 
utilizate pentru transportul de mărfuri cu o 
masă maximă admisibilă care nu depășește 
3 500 kg – categoria de vehicule N1; 

– autovehicule utilizate pentru transportul 
de mărfuri, a căror masă maximă 
admisibilă depășește 3 500 kg – categoriile 
de vehicule N2 și N3, 

– autovehicule și orice remorcă atașată 
utilizate pentru transportul de mărfuri, a 
căror masă maximă admisibilă depășește 
3 500 kg – categoriile de vehicule N2 și 
N3, 

– remorci și semiremorci cu masa 
maximă admisibilă care nu depășește 3 
500 kg – categoriile de vehicule O1 și O2, 

 

– remorci și semiremorci cu masa 
maximă admisibilă mai mare de 3 500 kg 
– categoriile de vehicule O3 și O4. 
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 – tractoare cu roți din categoria T5, 
utilizate în principal pe drumurile publice, 
în activități comerciale de transport rutier 
de marfă, cu viteza maximă prin 
construcție mai mare de 40 km/h. 

Or. en 

Justificare 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor  vehicles 

of category  N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 
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Controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(1) Pentru a îmbunătăți eficiența 
controalelor tehnice în trafic, se introduce, 
la nivelul Uniunii, un sistem de control în 
trafic bazat pe evaluarea riscurilor bazat 
pe o clasificare în funcție de numărul și 
gravitatea deficiențelor identificate la 
vehiculele utilitare în cursul inspecțiilor 
tehnice periodice și al controalelor 
tehnice în trafic. Sistemul de clasificare se 
bazează pe un registru electronic național 
interconectat în întreaga Uniune și 
administrat de autoritatea competentă din 
fiecare stat membru. 

 În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a Regulamentului XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de 
abrogare a Directivei 2009/40/CE, 
certificatele de inspecție tehnică periodică 
și rapoartele de control tehnic în trafic vor 
respecta o formă standardizată la nivelul 
Uniunii Europene. 

(2) Se atribuie fiecărei întreprinderi 
identificate prin sistemul de control tehnic 
în trafic bazat pe o clasificare în funcție de 
gradul de risc un profil de risc pe baza 
criteriilor stabilite în anexa I. 

(2) După data menționată la alineatul (1), 
se atribuie fiecărei întreprinderi identificate 
prin sistemul de control tehnic în trafic 
bazat pe o clasificare în funcție de gradul 
de risc un profil de risc următoarele 
criterii în conformitate cu anexa I: 
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 – număr de deficiențe; 

 – gravitatea deficiențelor; 

 – numărul de inspecții sau de controale; 

 – factorul timp. 

Întreprinderile se clasifică în conformitate 
cu următoarele profiluri de risc: 

Întreprinderile se clasifică în conformitate 
cu următoarele profiluri de risc: 

– risc ridicat, – risc ridicat, 

– risc mediu, – risc mediu, 

– risc scăzut. – risc scăzut. 

 Pentru a le permite întreprinderilor să-și 
îmbunătățească profilul de risc, în scopul 
clasificării în funcție de gradul de risc al 
acestora se iau în considerare informațiile 
referitoare la respectarea cerințelor 
privind compatibilitatea cu circulația 
rezultate din inspecțiile de siguranță de 
rutină efectuate de întreprinderi cu 
următoarea frecvență: 

 – vehicule din categoria N2 cu masa 
maximă admisibilă mai mare de 7,5 t: 
inițial în a 42-a lună după data primei 
înmatriculări și, ulterior, o dată la șase 
luni după ultima ITP; 

 – vehicule din categoria N3: inițial în a 
30-a lună după data primei înmatriculări 
și, ulterior, o dată la șase luni după ultima 
ITP; 

 – vehicule din categoria O4: inițial în a 
30-a lună după data primei înmatriculări 
și, ulterior, o dată la șase luni după ultima 
ITP. 

(3) În vederea implementării sistemului de 
control tehnic în trafic bazat pe o 
clasificare în funcție de gradul de risc, 
statele membre pot utiliza sistemul de 
clasificare în funcție de gradul de risc 
stabilit în conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2006/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. 

(3) În vederea implementării sistemului de 
control tehnic în trafic bazat pe o 
clasificare în funcție de gradul de risc, 
statele membre utilizează sistemul de 
clasificare în funcție de gradul de risc 
stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 
1071/2009. 

 Sistemul de clasificare în funcție de 
gradul de risc conține informațiile despre 
conformitatea tehnică a vehiculelor 
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menționate la articolul 2 în termen de 
patru ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. 

Or. en 
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Controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un certificat de inspecție 
tehnică auto sau un raport de control tehnic 
în trafic demonstrează că în cursul lunii 
precedente a fost controlat unul dintre 
elementele enumerate în anexa II, 
inspectorul nu controlează elementul 
respectiv, cu excepția cazurilor justificate 
de existența unei deficiențe evidente. 

În cazul în care certificatul de inspecție 
tehnică auto al ultimei inspecții tehnice 
sau al unei inspecții de siguranță de 
rutină sau un raport de control tehnic în 
trafic demonstrează că în cursul ultimelor 
trei luni precedente a fost controlat unul 
dintre elementele enumerate în anexa II, 
inspectorul nu controlează elementul 
respectiv, cu excepția cazurilor în care 
aceste inspecții sunt justificate de existența 
unei deficiențe evidente. 

Or. en 

 
 
 


