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I. Introducere 

 

1. Propunerea de regulament privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și 

de abrogare a Directivei 2009/40/CE face parte din pachetul privind inspecția tehnică auto 

împreună cu Regulamentul privind controlul tehnic în trafic și Directiva privind documentele de 

înmatriculare pentru vehicule. Pachetul privind inspecția tehnică auto a fost înaintat Consiliului 

la 13 iulie 2012. 
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2. Obiectivul propunerii este stabilirea unor norme armonizate actualizate privind inspecția tehnică 

auto pentru autovehicule și remorcile acestora, în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere și a 

protecției mediului. Propunerea urmărește să contribuie la realizarea obiectivului de reducere la 

jumătate a numărului de decese în accidentele de circulație până în 2020, astfel cum s-a stabilit 

în Orientările pentru politica de siguranță rutieră 2011 – 2020. De asemenea, va contribui la 

reducerea emisiilor din transportul rutier care sunt legate de nivelul precar de întreținere a 

vehiculelor.  

 
3. Grupul de lucru pentru transport terestru a analizat evaluarea impactului care însoțește pachetul 

privind inspecția tehnică auto la 7 și 14 septembrie 2012. Analiza propunerii privind inspecția 

tehnică periodică a început la 21 și a continuat la 28 septembrie, 5 și 9 octombrie 2012. De 

asemenea, au fost planificate două reuniuni tehnice pentru 17 și 25 octombrie 2012. 

 
4. În cadrul reuniunii sale din 17 octombrie, Coreper a analizat proiectele de întrebări prezentate 

de Președinție pentru structurarea dezbaterii ministeriale și a convenit modificarea într-o mică 

măsură a acestora.  

 
II. Întrebări pentru dezbaterea de orientare 

  
5. Din perspectiva celor de mai sus și pentru a permite grupurilor de pregătire ale Consiliului să 

avanseze în lucrările referitoare la propunerea menționată anterior, ar trebui ca întrebările 

menționate în cele ce urmează să fie abordate și supuse unei decizii la nivel politic. Prin 

urmare, miniștrii sunt invitați să răspundă la cele două întrebări de mai jos în cadrul 

Consiliului TTE din 29 octombrie 2012: 

 
Întrebarea nr. 1: 

Considerați că un nivel suficient de armonizare a inspecțiilor poate fi mai bine atins prin 

inițiativa legislativă/inițiativele legislative, în forma propusă de Comisie? 

 

Întrebarea nr. 2: 

Considerați că lista vehiculelor care trebuie să facă obiectul inspecțiilor tehnice periodice și 

frecvența acestor inspecții, astfel cum au fost propuse de Comisie, reprezintă cei mai 

importanți factori pentru atingerea obiectivelor care stau la baza propunerii? 
 
 

_________________ 

 


