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46.1. Emisii de gaze de evacuare (6):

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării CE de tip. În cazul act de reglementare cu două sau mai multe etape 

de punere în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii în aplicare: .............

1. procedura de încercare: ................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Fum (valoarea corectată a coeficientului de absorbţie (m-1)): Particule: ......

2. procedura de încercare (dacă este cazul)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4: ...... Particule: ......

46.2. emisiile de CO2/consumul de combustibil (6):

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării CE de tip: ......

emisiile de CO2 Consumul de combustibil

Condiţii urbane: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

Condiţii extra-urbane: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

Mixt: …… g/km …… l/100 km / m3/100 km (1)

  

(6) În cazul unui vehicul alimentat fie cu benzină, fie cu combustibil gazos, repetaţi pentru 
benzină şi combustibil gazos. Vehiculele care pot fi alimentate atât cu benzină cât li cu 
combustibil gazos, care însă sunt dotate cu sistem pe benzină numai pentru situaţii de 
urgenţă sau pentru demarare, şi al căror rezervor de benzină nu are capacitatea mai mare de 
15 litri, pentru încercare sunt considerate vehicule care funcţionează doar cu combustibil 
gazos.
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47. Puterea fiscală sau numărul/numerele de cod naţional(e), dacă este cazul:

Belgia: ..................... Republica Cehă: ......... Danemarca: ...................

Germania: .................... Estonia: .................... Grecia: ...................

Spania: ........................ Franţa: ..................... Irlanda: ...................

Italia: ......................... Cipru: .................. Letonia: ...................

Lituania: .................. Luxemburg: ............. Ungaria: .................

Malta:……………… Ţările de Jos: Austria:

Polonia: ..................... Portugalia: .................. Slovenia: .................

Slovacia: ................... Finlanda: ................... Suedia: ..................

Regatul Unit: ..........

50. Comentarii1: ...............................................................................................................

51. Derogări: .............................................................................................................................

  
1 Dacă vehiculul este echipat cu un radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 

GHz, în conformitate cu Decizia 2005/50/CE, producătorul trebuie să indice: "Vehicul 
echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 GHz"
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Pagina 2

Pentru vehicule complete sau completate din categoriile M2 şi M3.

(Valorile şi unităţile indicate mai jos sunt cele prevăzute de documentaţia de omologare de tip din 

actele de reglementare relevante. În cazul conformităţii testelor de producţie, valorile trebuie 

verificate în conformitate cu metodele prevăzute de actele de reglementare relevante având în 

vedere conformitatea cu toleranţele autorizate de acele acte de reglementare la testele de producţie.)

1. Număr de axe: ...... şi roţi: ......

2. Axe motoare: ......

3. Ampatament: ...... mm

5. Ecartamentul axei/axelor: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Lungime: ...... mm

6.3. Distanţa dintre extremitatea anterioară a vehiculului şi centrul dispozitivului de cuplaj:

......mm

7.1. Lăţime: ...... mm

8. Înălţime: ...... mm

10.1. Suprafaţa proiectată de vehicul pe sol: ...... m²

11. Consolă spate: ...... mm

12.1. Masa vehiculului cu caroserie în stare de funcţionare: ...... kg
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14.1. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic: ...... kg

14.2. Distribuţia acestei mase pe axe: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Masa de încărcare admisibilă din punct de vedere tehnic pe fiecare axă/grup de axe:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Încărcătura maxim admisibilă pe pavilion: ...... kg

17. Masa maximă a remorcii (frânate): ...... kg; (nefrânate): ...... kg

18. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic a ansamblului …….kg

19.1. Masa maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe punctul de cuplaj al 

autovehiculului……..kg

20. Producătorul motorului:

21. Codul motorului marcat pe motor: .......................................................................................

22. Principiul de funcţionare: ....................................................................................................

22.1. Injecţie directă: da/nu (1)

23. Numărul şi dispunerea cilindrilor:........................................................................................

24. Cilindree: ...... cm³

25. Combustibil:........................................................................................................................

26. Putere netă maximă: ...... kW la ...... min-1

27. Ambreiaj (tip):.....................................................................................................................
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28. Cutie de viteze (tip): ............................................................................................................

29. Raporturile de demultiplicare a vitezelor: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Raportul de cuplu final: ......

32. Anvelope şi roţi: Axa 1: ...... Axa 2: ...... Axa 3: ...... Axa 4: ......

33.1. Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu (1)

34. Direcţia, modul de asistare:

35. Scurtă descriere a sistemului de frânare: ..............................................................................

36. Presiune în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: ...... bar

37. Tip de caroserie: ..................................................................................................................

41. Numărul şi configuraţia uşilor: ............................................................................................

42.2. Numărul locurilor pe scaune (exclusiv conducătorul): .........................................................

42.3. Numărul locurilor în picioare:..............................................................................................

43.1. Marca de omologare CE de tip a dispozitivului de cuplaj, dacă este cazul:...........................

44. Viteza maximă: ...... km/h
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45. Nivelul de zgomot

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării.

În cazul act de reglementare cu două sau mai multe etape de punere în aplicare, indicaţi şi 

stadiul punerii în aplicare:....................................................................................................

În regim de staţionare: ...... dB(A) la o turaţie a motorului de …… min-1

În mers: ...... dB(A)

46.1. Emisii de gaze de evacuare (6):

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării CE de tip. În cazul act de reglementare cu două sau mai multe etape 

de punere în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii în aplicare: .................................................

1. procedura de încercare:………..

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Fum (valoarea corectată a coeficientului de absorbţie (m-1)):…Particule: ......

2. procedura de încercare (dacă este cazul)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…...CH4: ...... Particule: ......
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47. Puterea fiscală sau numărul/numerele de cod naţional(e), dacă este cazul:

Belgia: ..................... Republica Cehă: ......... Danemarca: ...................

Germania: .................... Estonia: .................... Grecia: ...................

Spania: ........................ Franţa: ..................... Irlanda: ...................

Italia: ......................... Cipru: .................. Letonia: ...................

Lituania: .................. Luxemburg: ............. Ungaria: .................

Malta:……………… Ţările de Jos: Austria:

Polonia: ..................... Portugalia: .................. Slovenia: .................

Slovacia: ................... Finlanda: ................... Suedia: ..................

Regatul Unit: ..........

50. Comentarii1:

51. Derogări: .............................................................................................................................

  
1 Dacă vehiculul este echipat cu un radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 

GHz, în conformitate cu Decizia 2005/50/CE, producătorul trebuie să indice: "Vehicul 
echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 GHz"
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Pagina 2

Pentru vehicule complete sau completate din categoriile N1, N2 şi N3.

(Valorile şi unităţile indicate mai jos sunt cele prevăzute de documentaţia de omologare de tip din 

actele de reglementare relevante. În cazul conformităţii testelor de producţie, valorile trebuie 

verificate în conformitate cu metodele prevăzute de actele de reglementare relevante având în 

vedere conformitatea cu toleranţele autorizate de acele acte de reglementare la testele de producţie.)

1. Număr de axe: ...... şi roţi: ......

2. Axe motoare: ......

3. Ampatament: ...... mm

4.1. Avansul dispozitivului de cuplaj (maxim şi minim în cazul unui dispozitiv de cuplaj 

reglabil): ...... mm

5. Ecartamentul axei/axelor: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Lungime: ...... mm

6.3. Distanţa dintre extremitatea anterioară a vehiculului şi centrul 

dispozitivului de cuplaj: ...... mm

6.5. Lungimea zonei de încărcare: ...... mm

7.1. Lăţime: ...... mm

8. Înălţime: ...... mm

10.2. Suprafaţa proiectată de vehicul pe sol (numai la N2 şi N3): ......m²
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11. Consolă spate: ...... mm

12.1. Masa vehiculului cu caroserie în stare de funcţionare: ...... kg

14.1. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic: ...... kg

14.2. Distribuţia acestei mase pe axe: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Masa de încărcare admisibilă din punct de vedere tehnic pe fiecare axă/grup de axe:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Poziţia axei (axelor) retractabile sau încărcabile: ......................

17. Masa de tractare maximă tehnic admisibilă a autovehiculului în cazurile următoare:

17.1. Remorcă cu bară de tracţiune:..............................................................................................

17.2. Semiremorcă: ......................................................................................................................

17.3. Remorcă cu axă mediană: ....................................................................................................

17.4. Masa maximă tehnic admisibilă a remorcii (nefrânate): ...... kg

18. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic a ansamblului …….kg

19.1. Masa maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe punctul de cuplaj al 

autovehiculului……..kg

20. Producătorul motorului:.......................................................................................................

21. Codul motorului marcat pe motor: .......................................................................................
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22. Principiul de funcţionare: ....................................................................................................

22.1. Injecţie directă: da/nu (1)

23. Numărul şi dispunerea cilindrilor:........................................................................................

24. Cilindree: ...... cm³

25. Combustibil:........................................................................................................................

26. Putere netă maximă: ...... kW la ...... min-1

27. Ambreiaj (tip):.....................................................................................................................

28. Cutie de viteze (tip): ............................................................................................................

29. Raporturile de demultiplicare a vitezelor: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Raportul de cuplu final: .......................................................................................................

32. Anvelope şi roţi: Axa 1: ...... Axa 2: ...... Axa 3: ...... Axa 4: ......

33.1. Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu (1)

34. Direcţia, modul de asistare: .................................................................................................

35. Scurtă descriere a sistemului de frânare: ..............................................................................

36. Presiune în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: ...... bar

37. Tip de caroserie: ..................................................................................................................
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38. Culoarea vehiculului (5) (numai la N1):................................................................................

39. Capacitatea cisternei (Numai pentru autocisterne): ......m3

40. Capacitatea maximă a momentului macaralei ..............................................................kNm.

41. Numărul şi configuraţia uşilor: ............................................................................................

42.1. Numărul şi poziţia scaunelor: ..............................................................................................

43.1. Marca de omologare CE de tip a dispozitivului de cuplaj, dacă este cazul:...........................

44. Viteza maximă: ...... km/h

45. Nivelul de zgomot

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării CE de tip. În cazul act de reglementare cu două sau mai multe etape 

de punere în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii în aplicare: .................................................

În regim de staţionare: ...... dB(A) la o turaţie a motorului de …… min-1

În mers: ...... dB(A)



268

RO

46.1. Emisii de gaze de evacuare (6):

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării. În cazul act de reglementare cu două sau mai multe etape de punere 

în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii în aplicare: .............

1. procedura de încercare: ................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Fum (valoarea corectată a coeficientului de absorbţie (m-1)):…Particule: ......

2. procedura de încercare (dacă este cazul)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... CH4: ......Particule: ......

46.2. emisiile de CO2/consumul de combustibil (1) (numai la N1):

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării CE de tip: ......

emisiile de CO2 Consumul de combustibil

Condiţii urbane: …… g/km …… l/100 km sau, pentru combustibili 

gazoşi, m3/100 km (1)

Condiţii extra-urbane: …… g/km …… l/100 km sau, pentru combustibili 

gazoşi, m3/100 km (1)

Mixt: …… g/km …… l/100 km sau, pentru combustibili 

gazoşi, m3/100 km (1)

(1) În cazul unui vehicul alimentat fie cu benzină, fie cu combustibil gazos, repetaţi pentru benzină şi 
combustibil gazos. Vehiculele dotate cu sistem pe benzină numai pentru situaţii de urgenţă sau pentru 
demarare, şi al căror rezervor de benzină nu are capacitatea mai mare de 15 litri de benzină, pentru 
încercare sunt considerate vehicule care funcţionează doar cu combustibil gazos.
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47. Puterea fiscală sau numărul/numerele de cod naţional(e), dacă este cazul:

Belgia: ..................... Republica Cehă: ......... Danemarca: ...................

Germania: .................... Estonia: .................... Grecia: ...................

Spania: ........................ Franţa: ..................... Irlanda: ...................

Italia: ......................... Cipru: .................. Letonia: ...................

Lituania: .................. Luxemburg: ............. Ungaria: .................

Malta:……………… Ţările de Jos: Austria:

Polonia: ..................... Portugalia: .................. Slovenia: .................

Slovacia: ................... Finlanda: ................... Suedia: ..................

Regatul Unit: ..........

48.1. Omologat CE în conformitate cu cerinţele de construcţie aplicabile transportului mărfurilor 

periculoase: da/clasa(clasele): ....../nu (1)

48.2. Omologat CE în conformitate cu cerinţele de construcţie aplicabile transportului anumitor 

animale: da/clasa(clasele): ....../nu (1)

50. Comentarii1:

51. Derogări: .............................................................................................................................

  
1 Dacă vehiculul este echipat cu un radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 

GHz, în conformitate cu Decizia 2005/50/CE, producătorul trebuie să indice: "Vehicul 
echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 GHz"
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Pentru vehicule complete sau completate din categoriile O1, O2, O3 şi O4

1. Număr de axe: ...... şi roţi: ......

3. Ampatament: ...... mm

5. Ecartamentul axei/axelor: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Lungime: ...... mm

6.4. Distanţa dintre centrul dispozitivului de cuplaj şi extremitatea posterioară a vehiculului:

...... mm

6.5. Lungimea zonei de încărcare: ...... mm

7.1. Lăţime: ...... mm

8. Înălţime: ...... mm

10.3. Suprafaţa proiectată de vehicul pe sol (numai la O2, O3 şi O4): ...... m²

11. Consolă spate: ...... mm

12.1. Masa vehiculului cu caroserie în stare de funcţionare: ...... kg

14.1. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic: ...... kg

14.5. Distribuţia acestei mase pe axe şi, în cazul semiremorcilor sau remorcilor cu axă mediană, 

masa la punctul de cuplaj: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg punctul de cuplaj: ...... kg
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14.6. Masa de încărcare admisibilă din punct de vedere tehnic pe fiecare axă/grup de axe: 1. ...... 

kg 2. ...... kg 3. ...... şi, în cazul semiremorcilor sau remorcilor cu axă mediană, masa pe 

dispozitivul de cuplaj: ...... kg

15. Poziţia axei (axelor) retractabile sau încărcabile: ................

19.2. Pentru dispozitivele de cuplaj din clasele B, D, E şi H: masa maximă a vehiculului tractor 

(T) sau a ansamblului de vehicule (dacă T < 32 000 kg): ...... kg

32. Anvelope şi roţi: Axa 1: ...... Axa 2: ...... Axa 3: ......

33.2. Axă(axe) cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu (1)

34. Direcţia, modul de asistare: .................................................................................................

35. Scurtă descriere a sistemului de frânare: ..............................................................................

37. Tip de caroserie: ..................................................................................................................

39. Capacitatea cisternei (Numai pentru autocisterne): ...... m3

43.2. Marca de omologare a dispozitivului de cuplaj: ...................................................................
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47. Puterea fiscală sau numărul/numerele de cod naţional(e), dacă este cazul:

Belgia: ..................... Republica Cehă: ......... Danemarca: ...................

Germania: .................... Estonia: .................... Grecia: ...................

Spania: ........................ Franţa: ..................... Irlanda: ...................

Italia: ......................... Cipru: .................. Letonia: ...................

Lituania: .................. Luxemburg: ............. Ungaria: .................

Malta:……………… Ţările de Jos: Austria:

Polonia: ..................... Portugalia: .................. Slovenia: .................

Slovacia: ................... Finlanda: ................... Suedia: ..................

Regatul Unit: ..........

48.1. Omologat CE în conformitate cu cerinţele de construcţie aplicabile transportului mărfurilor 

periculoase: da/clasa(clasele): ....../nu (1)

48.2. Omologat CE în conformitate cu cerinţele de construcţie aplicabile transportului anumitor 

animale: da /clasa(clasele): ....../nu (1)

50. Observaţii:

51. Derogări: .............................................................................................................................



273

RO

PARTEA II

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE

pentru vehicule incomplete

(Format maxim: A4 (210 x 297 mm) sau de tip pliant în format A4)

Pagina 1

Subsemnatul: ....................................................................................................................................

(Numele întreg)

certific prin prezenta că vehiculul:

0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului): .................................................................

0.2. Tip: .....................................................................................................................................

Variantă (2):.........................................................................................................................

Versiune (2): ........................................................................................................................

0.2.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (dacă este cazul): .........................................

0.4. Categorie:............................................................................................................................

0.5. Denumirea şi adresa producătorului vehiculului de bază: .....................................................

Denumirea şi adresa producătorului ultimului stadiu de construcţie a vehiculului (1) ...........
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0.6. Amplasamentul plăcuţelor regulamentare: ...........................................................................

Numărul de identificare al vehiculului: ................................................................................

Amplasamentul pe şasiu al numărului de identificare al vehiculului:……………………….

conform tipului (tipurilor) de vehicul(e) descris(e) în omologarea CE de tip (1)

Vehicul de bază: Producător:………………………………….

Numărul de omologare CE de tip: ........................................

Data: ........................................

Stadiul 2: Producător: ..................................................................................

Numărul de omologare CE de tip: ........................................

Data: ........................................

corespunde în toate privinţele tipului de vehicul incomplet descris în

Numărul de omologare CE de tip: ........................................

Data: ........................................

Vehiculul nu poate fi înmatriculat permanent fără alte omologări CE de tip.

............................................................................................................................................

(Locul) (Data) (Semnătura) (Funcţia)

Anexe: Certificat de conformitate pentru fiecare stadiu.
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Pagina 2

Pentru vehicule incomplete din categoria M1

(Valorile şi unităţile indicate mai jos sunt cele prevăzute de documentaţia de omologare de tip din 

actele de reglementare relevante. În cazul încercărilor de conformitate a producţiei (COP), valorile 

trebuie verificate în conformitate cu metodele prevăzute de actele de reglementare relevante având 

în vedere toleranţele încercărilor COP autorizate de acele acte de reglementare.)

1. Număr de axe: şi roţi: ......

2. Axe motoare:.......................................................................................................................

3. Ampatament: ......mm

5. Ecartamentul axei/axelor: 1. ......mm 2. ......mm 3. ...... mm

6.2. Lungimea maxim admisibilă a vehiculului completat: ...... mm

7.2. Lăţimea maxim admisibilă a vehiculului completat: ...... mm

9.1. Înălţimea centrului de greutate: ...... mm

9.2. Înălţimea maxim admisibilă a centrului de greutate al vehiculului completat: ...... mm

9.3. Înălţimea minim admisibilă a centrului de greutate al vehiculului completat: ...... mm

13.1. Masa minim admisibilă a vehiculului completat: ...... kg

13.2. Distribuţia acestei mase pe axe: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic: ......kg



276

RO

14.2. Distribuţia acestei mase pe axe: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Masa maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe fiecare axă: 1. ...... kg 2. ...... kg 3.

...... kg

16. Încărcătura maxim admisibilă pe pavilion: ......kg

17. Masa maximă a remorcii (frânate): ...... kg (nefrânate): ...... kg

18. Masa maximă a ansamblului: ...... kg

19.1. Sarcina verticală maximă pe punctul de cuplaj al remorcii: ...... kg

20. Producătorul motorului:.......................................................................................................

21. Codul motorului marcat pe motor: .......................................................................................

22. Principiul de funcţionare: ....................................................................................................

22.1. Injecţie directă: da/nu (1)

23. Numărul şi dispunerea cilindrilor:........................................................................................

24. Cilindree: ...... cm3

25. Combustibil:........................................................................................................................

26. Putere netă maximă: ...... kW la ...... min-1

27. Ambreiaj (tip):.....................................................................................................................

28. Cutie de viteze (tip): ............................................................................................................

29. Raporturile de demultiplicare a vitezelor: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......
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30. Raportul de cuplu final: .......................................................................................................

32. Anvelope şi roţi: Axa 1: ......Axa 2: ......Axa 3: ......

34. Direcţia, modul de asistare: .................................................................................................

35. Scurtă descriere a sistemului de frânare: ..............................................................................

41. Numărul şi configuraţia uşilor: ............................................................................................

42.1. Numărul şi poziţia scaunelor: ..............................................................................................

43.1. Marca de omologare CE de tip a dispozitivului de cuplaj, dacă este cazul:...........................

43.3. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplaj care pot fi montate: ...............................................

43.4. Valori caracteristice (1): D….. / V...... / S...... / U......

45. Nivelul de zgomot:

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării. În cazul act de reglementare cu două sau mai multe etape de punere 

în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii în aplicare: .............

În regim de staţionare: ...... dB(A) la o turaţie a motorului de …… min-1

În mers: ...... dB(A)

46.1. Emisii de gaze de evacuare (6):

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării CE de tip. În cazul act de reglementare cu două sau mai multe etape 

de punere în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii în aplicare:……………….
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1. procedura de încercare:………..

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Fum (valoarea corectată a coeficientului de absorbţie (m-1)): Particule: ......

2. procedura de încercare (dacă este cazul)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4: ...... Particule: ......

47. Puterea fiscală sau numărul/numerele de cod naţional(e), dacă este cazul:

Belgia: ..................... Republica Cehă: ......... Danemarca: ...................

Germania: .................... Estonia: .................... Grecia: ...................

Spania: ........................ Franţa: ..................... Irlanda: ...................

Italia: ......................... Cipru: .................. Letonia: ...................

Lituania: .................. Luxemburg: ............. Ungaria: .................

Malta:……………… Ţările de Jos: Austria:

Polonia: ..................... Portugalia: .................. Slovenia: .................

Slovacia: ................... Finlanda: ................... Suedia: ..................

Regatul Unit: ..........

49. Şasiu proiectat numai pentru vehicule de teren: da/nu (1)

50. Comentarii1:

51. Derogări: .............................................................................................................................

  
1 Dacă vehiculul este echipat cu un radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 

GHz, în conformitate cu Decizia 2005/50/CE, producătorul trebuie să indice: "Vehicul 
echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 GHz"
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Pagina 2

Pentru vehicule incomplete din categoriile M2 şi M3

(Valorile şi unităţile indicate mai jos sunt cele prevăzute de documentaţia de omologare de tip din 

actele de reglementare relevante. În cazul conformităţii testelor de producţie, valorile trebuie 

verificate în conformitate cu metodele prevăzute de actele de reglementare relevante având în 

vedere conformitatea cu toleranţele autorizate de acele acte de reglementare la testele de producţie.)

1. Număr de axe: ...... şi roţi: ......

2. Axe motoare: ......

3. Ampatament: ...... mm

5. Ecartamentul axei/axelor: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Lungimea maxim admisibilă a vehiculului completat: ...... mm

6.3. Distanţa dintre extremitatea anterioară a vehiculului şi centrul 

dispozitivului de cuplaj: ...... mm

7.2. Lăţimea maxim admisibilă a vehiculului completat: ...... mm

9.1. Înălţimea centrului de greutate: ...... mm

9.2. Înălţimea maxim admisibilă a centrului de greutate al vehiculului completat: ...... mm

9.3. Înălţimea minim admisibilă a centrului de greutate al vehiculului completat: ...... mm

12.3. Masa şasiului neechipat: ...... kg

13.1. Masa minim admisibilă a vehiculului completat: ...... kg

13.2. Distribuţia acestei mase pe axe: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg
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14.1. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic: ...... kg

14.2. Distribuţia acestei mase pe axe: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Masa de încărcare admisibilă din punct de vedere tehnic pe fiecare axă/grup de axe:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Încărcătura maxim admisibilă pe pavilion: ...... kg

17. Masa maximă a remorcii (frânate): ...... kg; (nefrânate): ...... kg

18. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic a ansamblului …….kg

19.1. Masa maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe punctul de cuplaj al 

autovehiculului……..kg

20. Producătorul motorului:.......................................................................................................

21. Codul motorului marcat pe motor: .......................................................................................

22. Principiul de funcţionare: ....................................................................................................

22.1. Injecţie directă: da/nu (1)

23. Numărul şi dispunerea cilindrilor:........................................................................................

24. Cilindree: ...... cm³

25. Combustibil:........................................................................................................................

26. Putere netă maximă: ...... kW la ...... min-1

27. Ambreiaj (tip):.....................................................................................................................

28. Cutie de viteze (tip): ............................................................................................................
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29. Raporturile de demultiplicare a vitezelor: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Raportul de cuplu final: ......

32. Anvelope şi roţi: Axa 1: ...... Axa 2: ...... Axa 3: ...... Axa 4: ......

33.1. Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu (1)

34. Direcţia, modul de asistare: .................................................................................................

35. Scurtă descriere a sistemului de frânare: ..............................................................................

36. Presiune în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: ...... bar

41. Numărul şi configuraţia uşilor: ............................................................................................

43.1. Marca de omologare a dispozitivului de cuplaj, dacă este cazul: ......

43.3. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplaj care pot fi montate: ...............................................

43.4. Valori caracteristice (1): D….. / V...... / S...... / U......

45. Nivelul de zgomot:

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării. În cazul act de reglementare cu două sau mai multe etape de punere 

în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii în aplicare: .................................................................

În regim de staţionare: ...... dB(A) la o turaţie a motorului de …… min-1

În mers: ...... dB(A)

46.1. Emisii de gaze de evacuare (6): ...... Numărul actului de reglementare de bază şi al 

ultimului act de reglementare de modificare aplicabil omologării CE de tip. În cazul act de 

reglementare cu două sau mai multe etape de punere în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii 

în aplicare:...........................................................................................................................
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1. procedura de încercare: ....................................................................................................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Fum (valoarea corectată a coeficientului de absorbţie (m-1)): ... Particule: ......

2. procedura de încercare (dacă este cazul)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ...... THC:…. CH4: ...... Particule: ......

47. Puterea fiscală sau numărul/numerele de cod naţional(e), dacă este cazul:

Belgia: ..................... Republica Cehă: ......... Danemarca: ...................

Germania: .................... Estonia: .................... Grecia: ...................

Spania: ........................ Franţa: ..................... Irlanda: ...................

Italia: ......................... Cipru: .................. Letonia: ...................

Lituania: .................. Luxemburg: ............. Ungaria: .................

Malta:……………… Ţările de Jos: Austria:

Polonia: ..................... Portugalia: .................. Slovenia: .................

Slovacia: ................... Finlanda: ................... Suedia: ..................

Regatul Unit: ..........

49. Şasiu proiectat numai pentru vehicule de teren: da/nu (1)

50. Comentarii1:

51. Derogări: .............................................................................................................................

  
1 Dacă vehiculul este echipat cu un radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 

GHz, în conformitate cu Decizia 2005/50/CE, producătorul trebuie să indice: "Vehicul 
echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 GHz"
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Pagina 2

Pentru vehicule incomplete din categoriile N1, N2 şi N3

(Valorile şi unităţile indicate mai jos sunt cele prevăzute de documentaţia de omologare de tip din 

actele de reglementare relevante. În cazul conformităţii testelor de producţie, valorile trebuie 

verificate în conformitate cu metodele prevăzute de actele de reglementare relevante având în 

vedere conformitatea cu toleranţele autorizate de acele acte de reglementare la testele de producţie.)

1. Număr de axe: ...... şi roţi: ......

2. Axe motoare: ......

3. Ampatament: ...... mm

4.2. Avansul dispozitivului de cuplaj a unui vehicul tractor cu semiremorcă (maxim şi minim):

...... mm

5. Ecartamentul axei/axelor: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Lungimea maxim admisibilă a vehiculului completat: ...... mm

6.3. Distanţa dintre extremitatea anterioară a vehiculului şi centrul 

dispozitivului de cuplaj: ...... mm

7.2. Lăţimea maxim admisibilă a vehiculului completat: ...... mm

9.1. Înălţimea centrului de greutate: ...... mm

9.2. Înălţimea maxim admisibilă a centrului de greutate al vehiculului completat: ...... mm

9.3. Înălţimea minim admisibilă a centrului de greutate al vehiculului completat: ...... mm



284

RO

12.3. Masa şasiului neechipat: ...... kg

13.1. Masa minim admisibilă a vehiculului completat: ...... kg

13.2. Distribuţia acestei mase pe axe: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.1. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic: ...... kg

14.2. Distribuţia acestei mase pe axe: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Masa de încărcare admisibilă din punct de vedere tehnic pe fiecare axă/grup de axe:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Poziţia axei (axelor) retractabile sau încărcabile:…………….

17. Masa de tractare maximă tehnic admisibilă a autovehiculului în cazurile următoare:

17.1. Remorcă cu bară de tracţiune:..............................................................................................

17.2. Semiremorcă: ......................................................................................................................

17.3. Remorcă cu axă mediană: ...............

17.4. Masa maximă a remorcii (nefrânate): ...... kg

18. Masa maximă a ansamblului: ...... kg

19.1. Sarcina verticală maximă pe punctul de cuplaj al remorcii: ...... kg

20. Producătorul motorului:.......................................................................................................

21. Codul motorului marcat pe motor: .......................................................................................
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22. Principiul de funcţionare: ....................................................................................................

22.1. Injecţie directă: da/nu (1)

23. Numărul şi dispunerea cilindrilor:........................................................................................

24. Cilindree: ...... cm³

25. Combustibil:........................................................................................................................

26. Putere netă maximă: ...... kW la ...... min-1

27. Ambreiaj (tip):

28. Cutie de viteze (tip): ............................................................................................................

29. Raporturile de demultiplicare a vitezelor: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Raportul de cuplu final: .......................................................................................................

32. Anvelope şi roţi: Axa 1: ...... Axa 2: ...... Axa 3: ...... Axa 4: ......

33.1. Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu (1)

34. Direcţia, modul de asistare: .................................................................................................

35. Scurtă descriere a sistemului de frânare: ..............................................................................

36. Presiune în conducta de alimentare a sistemului de frânare al remorcii: ...... bar

41. Numărul şi configuraţia uşilor: ............................................................................................
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42.1. Numărul şi poziţia scaunelor: ..............................................................................................

43.1. Marca de omologare CE de tip a dispozitivului de cuplaj, dacă este cazul:...........................

43.3. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplaj care pot fi montate: ...............................................

43.4. Valori caracteristice (1): D….. / V...... / S...... / U......

45. Nivelul de zgomot:

Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act de reglementare de modificare 

aplicabil omologării. În cazul act de reglementare cu două sau mai multe etape de punere 

în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii în aplicare: .................................................................

În regim de staţionare: ...... dB(A) la o turaţie a motorului de …… min-1

În mers: ...... dB(A)

46.1. Emisii de gaze de evacuare (6): Numărul actului de reglementare de bază şi al ultimului act 

de reglementare de modificare aplicabil omologării CE de tip. În cazul act de reglementare 

cu două sau mai multe etape de punere în aplicare, indicaţi şi stadiul punerii în aplicare:.....

1. procedura de încercare: ....................................................................................................

CO: ...... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ......

Fum (valoarea corectată a coeficientului de absorbţie (m-1)): ... Particule: ......

2. procedura de încercare (dacă este cazul)………..

CO: ...... NOx: ...... NMHC: ......CH4: ...... Particule: ......
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47. Puterea fiscală sau numărul/numerele de cod naţional(e), dacă este cazul:

Belgia: ..................... Republica Cehă: ......... Danemarca: ...................

Germania: .................... Estonia: .................... Grecia: ...................

Spania: ........................ Franţa: ..................... Irlanda: ...................

Italia: ......................... Cipru: .................. Letonia: ...................

Lituania: .................. Luxemburg: ............. Ungaria: .................

Malta:……………… Ţările de Jos: Austria:

Polonia: ..................... Portugalia: .................. Slovenia: .................

Slovacia: ................... Finlanda: ................... Suedia: ..................

Regatul Unit: ..........

48.1. Omologat CE în conformitate cu cerinţele de construcţie aplicabile transportului mărfurilor 

periculoase: da/clasa(clasele): ....../nu (1)

48.2. Omologat CE în conformitate cu cerinţele de construcţie aplicabile transportului anumitor 

animale: da/clasa(clasele): ....../nu (1)

49. Şasiu proiectat numai pentru vehicule de teren: da/nu (1)

50. Comentarii1:

51. Derogări: .............................................................................................................................

  
1 Dacă vehiculul este echipat cu un radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 

GHz, în conformitate cu Decizia 2005/50/CE, producătorul trebuie să indice: "Vehicul 
echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acţiune în banda de frecvenţe de 24 GHz"
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Pagina 2

Pentru vehicule incomplete din categoria O1, O2, O3 şi O4

1. Număr de axe: ...... şi roţi: ......

3. Ampatament: ...... mm

5. Ecartamentul axei/axelor: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Lungimea maxim admisibilă a vehiculului completat: ...... mm

6.4. Distanţa dintre centrul dispozitivului de cuplaj şi extremitatea posterioară a vehiculului:

...... mm

7.2. Lăţimea maxim admisibilă a vehiculului completat: ...... mm

9.1. Înălţimea centrului de greutate: ...... mm

9.2. Înălţimea maxim admisibilă a centrului de greutate al vehiculului completat: ...... mm

9.3. Înălţimea minim admisibilă a centrului de greutate al vehiculului completat: ...... mm

12.3. Masa şasiului neechipat: ...... kg

13.1. Masa minim admisibilă a vehiculului completat: ...... kg

13.2. Distribuţia acestei mase pe axe: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic: ...... kg

14.5. Distribuţia acestei mase pe axe şi, în cazul semiremorcilor sau remorcilor cu axă mediană, 

sarcina la punctul de cuplaj: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg punctul de cuplaj: ...... kg

14.6. Masa de încărcare admisibilă din punct de vedere tehnic pe fiecare axă/grup de axe: 1. ...... 

kg 2. ...... kg 3. ...... şi, în cazul semiremorcilor sau remorcilor cu axă mediană, sarcina pe 

dispozitivul de cuplaj: ...... kg
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15. Poziţia axei (axelor) retractabile sau încărcabile: ................

19.2. Pentru dispozitivele de cuplaj din clasele B, D, E şi H: masa maximă a vehiculului tractor 

(T) sau a ansamblului de vehicule (dacă T < 32 000 kg): ...... kg

32. Anvelope şi roţi: Axa 1: ...... Axa 2: ...... Axa 3: ......

33.2. Axă(axe) cu suspensie pneumatică sau echivalentă: da/nu (1)

34. Direcţia, modul de asistare: .................................................................................................

35. Scurtă descriere a sistemului de frânare: ..............................................................................

43.2. Marca de omologare CE de tip a dispozitivului de cuplaj:....................................................

43.3. Tipuri sau clase de dispozitive de cuplaj care pot fi montate: ...............................................

43.4. Valori caracteristice (1): D….. / V...... / S...... / U......

47. Puterea fiscală sau numărul/numerele de cod naţional(e), dacă este cazul:

Belgia: ..................... Republica Cehă: ......... Danemarca: ...................

Germania: .................... Estonia: .................... Grecia: ...................

Spania: ........................ Franţa: ..................... Irlanda: ...................

Italia: ......................... Cipru: .................. Letonia: ...................

Lituania: .................. Luxemburg: ............. Ungaria: .................

Malta:……………… Ţările de Jos: Austria:

Polonia: ..................... Portugalia: .................. Slovenia: .................

Slovacia: ................... Finlanda: ................... Suedia: ..................

Regatul Unit: ..........
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48.1. Omologat CE în conformitate cu cerinţele de construcţie aplicabile transportului mărfurilor 

periculoase: da/clasa(clasele): ....../nu (1)

48.2. Omologat CE în conformitate cu cerinţele de construcţie aplicabile transportului anumitor 

animale: da/clasa(clasele): ....../nu (1)

50. Observaţii:

51. Derogări: .............................................................................................................................
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ANEXA X

PROCEDURI DE CONFORMITATE A PRODUCŢIEI

0. OBIECTIVE

Conformitatea procedurii de producţie vizează asigurarea conformităţii fiecărui vehicul, 

sistem, componentă şi unitate tehnică în parte produse cu tipul omologat.

Procedurile includ în mod inseparabil evaluarea sistemelor de management al calităţii, la 

care se face referire mai jos ca evaluare iniţială1, precum şi verificarea subiectului 

omologării şi a controalelor legate de produs, la care se face referire ca reguli de 

conformitate a produsului.

1. EVALUARE INIŢIALĂ

1.1. Înainte de acordarea omologării CE de tip, autorităţile competente ale unui stat membru 

trebuie să verifice existenţa unor reguli şi proceduri satisfăcătoare pentru asigurarea unui 

control eficace astfel încât componentele, sistemele, unităţile tehnice separate sau 

vehiculele în curs de producţie să fie conforme cu tipul omologat.

1.2. Respectarea cerinţelor de la punctul 1.1 este verificată de autoritatea care acordă 

omologarea CE de tip.

Autoritatea este satisfăcută de evaluarea iniţială şi de regulile iniţiale de conformitate a 

produsului de la secţiunea 2 de mai jos, luând în considerare, în funcţie de necesităţi, una 

din dispoziţiile menţionate la alineatele 1.2.1 – 1.2.3 sau o combinaţie a tuturor sau a unei 

părţi a acestor dispoziţii, după caz.

  
1 Standardul armonizat ISO 10011, Părţile 1, 2 şi 3 (1991), cuprinde recomandări cu privire la 

planificarea şi realizarea evaluării.
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1.2.1. Evaluarea iniţială efectivă şi/sau verificarea regulilor de conformitate a produsului se 

efectuează de autorităţile competente în materie de omologare CE de tip care acordă 

omologarea sau de organismul desemnat în acest scop de autorităţile competente să acorde 

omologarea CE de tip.

1.2.1.1. Pentru a stabili domeniul de aplicare al evaluării iniţiale, autorităţile competente să acorde 

omologarea CE de tip poate lua în considerare informaţiile disponibile cu privire la:

– certificarea producătorului descrisă mai jos la 1.2.3, care nu a fost acceptată sau 

recunoscută conform paragrafului respectiv,

– în cazul omologării CE de tip a unei componente sau unităţi tehnice separate, 

evaluările sistemului de asigurare a calităţii efectuate de producătorul (producătorii) 

vehiculului la sediul producătorului componentei sau unităţii tehnice, în conformitate 

cu una sau mai multe din specificaţiile sectorului industrial care să satisfacă cerinţele 

din standardul armonizat SR EN ISO 9002 – 1994 sau SR EN ISO 9001 – 2000, cu 

excluderea eventuală a cerinţelor privitoare la conceptele de proiectare şi dezvoltare, 

punctul 7.3 „Satisfacţia clientului şi perfecţionarea continuă”.
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1.2.2. Evaluarea iniţială efectivă şi/sau verificarea regulilor de conformitate a produsului pot fi 

efectuate, de asemenea, şi de autorităţile competente să acorde omologarea CE de tip a 

altui stat membru sau de organismul desemnat în acest scop de autorităţile competente să 

acorde omologarea CE de tip. În acest caz, autoritatea de omologare CE de tip din celălalt 

stat membru elaborează o declaraţie de conformitate în care evidenţiază domeniile şi 

condiţiile de producţie acoperite şi relevante pentru produsul (produsele) supuse 

omologării CE şi pentru directivele sau regulamentele în baza cărora aceste produse sunt 

omologate1. La primirea unei cereri pentru o astfel de declaraţie de conformitate din partea 

autorităţilor competente să acorde omologarea CE de tip ale unui stat membru care acordă 

omologarea CE de tip, autorităţile competente să acorde omologarea CE de tip ale altui stat 

membru trimit imediat declaraţia de conformitate sau informează că nu pot furniza 

respectiva declaraţie. Declaraţia de conformitate conţine cel puţin următoarele:

Grupul sau societatea: (ex.. XYZ Automobile)

Organizaţia specifică: (ex. Divizia europeană )

Uzine/locaţii: [ex. Uzina de motoare 1 (Regatul Unit) Uzina de vehicule 2 
(Germania)]

Gama vehiculului/componentei: (ex. toate modelele din categoria M1)

Domenii evaluate: (ex. Asamblare motoare, Presare şi asamblare caroserii, 
Asamblare vehicule)

Documente examinate: (ex. Manualul de calitate şi procedurile firmei şi uzinei)

Evaluare: (ex. Efectuată în perioada: 18-30.9.2001)
(ex. Vizită de monitorizare planificată: Martie 2002)

  
1 De exemplu, directiva separată sau regulamentul separat corespunzător, în cazul în care 

produsul care urmează a fi omologat este un sistem, o componentă sau o unitate tehnică 
separată, şi Directiva …/…/CE* în cazul în care este un vehicul întreg.

* JO: vă rugăm să completaţi numărul acestei directive.



294

RO

1.2.3. De asemenea, autorităţile competente să acorde omologarea CE de tip trebuie să accepte 

certificarea corespunzătoare a producătorului pentru standardul armonizat SR EN ISO 

9002 – 1994 (care reglementează locaţiile de producţie şi produsele supuse omologării) sau 

standardul SR EN ISO 9001 – 2000, cu exceptarea eventuală a cerinţelor privind 

conceptele de proiectare şi dezvoltare, punctul 7.3 „Satisfacţia clientului şi perfecţionarea 

continuă” sau un standard armonizat echivalent care să satisfacă cerinţele de evaluare 

iniţială de la punctul 1.2. Producătorul trebuie să furnizeze detaliile certificării şi să 

informeze autorităţile competente să acorde omologarea CE de tip despre orice revizie a 

validităţii sau domeniului de aplicare al acesteia.

1.3. În scopul omologării CE de tip a întregului vehicul, evaluările iniţiale efectuate pentru 

acordarea omologării sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate ale 

vehiculelor nu trebuie să fie repetate, însă trebuie să fie completate cu o evaluare care să 

privească locaţiile şi activităţile referitoare la asamblarea întregului vehicul, care nu au fost 

incluse în evaluările anterioare.

2. DISPOZIŢII REFERITOARE LA CONFORMITATEA PRODUSELOR

2.1. Fiecare vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată omologate în 

conformitate cu prezenta directivă sau o directivă separată sau un regulament separat 

trebuie să fie fabricate astfel încât să fie conforme tipului omologat prin îndeplinirea 

cerinţelor prezentei directive sau ale unei directive separate sau ale unui regulament separat 

cuprinse în lista completă prezentată în anexa IV sau XI.

2.2. Atunci când acordă omologarea CE de tip, autorităţile competente să acorde omologarea 

CE de tip a unui stat membru trebuie să verifice existenţa reglementărilor şi planurilor de 

control documentate adecvate, care sunt stabilite de comun acord cu producătorul pentru 

fiecare omologare, să efectueze la intervale specificate încercările şi verificările 

corespunzătoare pentru a constata continuitatea conformităţii cu tipul omologat, incluzând 

în mod specific, acolo unde este cazul, încercările specificate în directivele sau 

regulamentele separate.
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2.3. În special, titularul omologării CE de tip trebuie:

2.3.1. să asigure existenţa şi aplicarea procedurilor pentru controlul efectiv al conformităţii 

produselor (vehicule, sisteme, componente sau unităţi tehnice separate) cu tipul omologat;

2.3.2. să aibă acces la echipamentul de încercare sau alte echipamente corespunzătoare pentru 

verificarea conformităţii cu fiecare tip omologat;

2.3.3. să asigure înregistrarea datelor rezultate în urma încercărilor şi controalelor şi faptul că 

documentele anexate rămân disponibile pentru o perioadă de timp care se stabileşte de 

comun acord cu autorităţile competente să acorde omologarea de tip. Această perioadă nu 

trebuie să depăşească 10 ani;

2.3.4. să analizeze rezultatele fiecărui tip de încercare sau control, pentru a verifica şi asigura 

stabilitatea caracteristicilor produsului, cu toleranţele admise în cadrul producţiei 

industriale;

2.3.5. să asigure ca pentru fiecare tip de produs să fie efectuate cel puţin controalele prevăzute în 

prezenta directivă şi încercările prevăzute în directivele sau regulamentele separate 

aplicabile din lista completă prezentată în anexa IV sau XI;

2.3.6. să asigure ca, pentru oricare set de probe sau piese de încercare care evidenţiază o 

neconformitate în urma încercării sau controlului respectiv, să se efectueze o nouă 

eşantionare şi încercare sau control. Se vor parcurge toate etapele necesare pentru 

restabilirea conformităţii producţiei corespunzătoare.

2.3.7. în cazul omologării CE de tip a vehiculului întreg, controalele la care se face referire la 

punctul 2.3.5 se restrâng la cele care verifică respectarea specificaţiilor constructive în 

legătură cu omologarea şi în special a documentului informativ prezentat în anexa III şi 

informaţiile cerute pentru certificatele de conformitate din anexa IX la prezenta directivă.
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3. DISPOZIŢII PRIVIND VERIFICAREA CONTINUĂ

3.1. Autoritatea care a acordat omologarea CE de tip poate verifica oricând metodele de control 

al conformităţii aplicate în fiecare unitate de producţie.

3.1.1. Dispoziţiile vor viza în mod normal să verifice eficacitatea permanentă a procedurilor 

stabilite la punctul 1.2 (evaluarea iniţială şi conformitatea produsului) din prezenta anexă.

3.1.1.1. Activităţile de supraveghere îndeplinite de un organism de certificare (desemnat sau 

recunoscut în condiţiile menţionate la punctul 1.2.3 din prezenta anexă) trebuie să fie 

recunoscute ca satisfăcând cerinţele de la punctul 3.1.1 privind procedurile stabilite la 

evaluarea iniţială (punctul 1.2.3).

3.1.1.2. Frecvenţa normală a verificărilor efectuate de autorităţile competente să acorde omologarea CE 

de tip (altele decât cele menţionate la punctul 3.1.1.1) trebuie aleasă astfel încât să asigure 

revizuirea controalelor relevante efectuate în conformitate cu secţiunile 1 şi 2 din prezenta 

anexă la intervale de timp compatibile cu climatul de încredere instituit de autorităţile 

competente să acorde omologarea.

3.2. La fiecare revizie, se vor pune la dispoziţia inspectorului arhivele de încercări sau de control şi 

arhivele de producţie, în special cele ale încercărilor sau controalelor documentate conform 

punctului 2.2 din prezenta anexă.

3.3. În cazul în care natura încercării permite acest lucru, inspectorul poate alege probe în mod 

aleatoriu pentru a fi încercate în laboratorul producătorului (sau de către serviciul tehnic în 

cazul în care este prevăzut de directiva separată sau regulamentul separat). Numărul minim de 

probe se poate determina luând în considerare rezultatele verificării proprii a producătorului.

3.4. Atunci când nivelul controlului se constată ca fiind nesatisfăcător sau atunci când se consideră 

necesar să se verifice validitatea încercărilor efectuate în urma aplicării punctului 3.2, 

inspectorul trebuie să aleagă probe pentru a fi trimise serviciului tehnic care a realizat 

încercările de omologare CE de tip.

3.5. În cazurile în care, în urma inspecţiei sau a reviziei de monitorizare, se constată rezultate 

nesatisfăcătoare, autorităţile competente să acorde omologarea CE de tip trebuie să asigure 

parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru a se restabili conformitatea producţiei cât mai 

rapid posibil.
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ANEXA XI

NATURA VEHICULELOR CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ŞI DISPOZIŢII AFERENTE

Apendice 1

Autocaravane, ambulanţe şi maşini funerare

Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

1 Niveluri de zgomot 70/157/CEE H G+H G+H G+H

2 Emisii 70/220/CEE Q G+Q G+Q G+Q

3 Rezervoare de 
combustibil / dispozitive 
protecţie spate

70/221/CEE F F F F

4 Spaţiu pentru placa de 
înmatriculare spate

70/222/CEE X X X X

5 Efortul de acţionare a 
direcţiei

70/311/CEE X G G G

6 Încuietori şi balamale de 
uşă

70/387/CEE B G+B

7 Avertizare sonoră 70/388/CEE X X X X

8 Dispozitive de vedere 
indirectă

71/127/CEE X G G G

9 Frânare 71/320/CEE X G G G
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Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

10 Eliminarea interferenţei 
radio

72/245/CEE X X X X

11 Emisii diesel 72/306/CEE H H H H

12 Dotări interioare 74/60/CEE C G+C

13 Antifurt şi dispozitive de 
imobilizare

74/61/CEE X G G G

14 Direcţie protectivă 74/297/CEE X G

15 Rezistenţa scaunelor 74/408/CEE D G+D G+D G+D

16 Proeminenţe exterioare 74/483/CEE X pentru cabină;
A pentru partea care 

rămâne

G pentru cabină;
A pentru partea care 

rămâne

17 Vitezometru şi mers 
înapoi

75/443/CEE X X X X

18 Plăcuţe regulamentare 76/114/CEE X X X X

19 Puncte de ancorare a 
centurilor de siguranţă

76/115/CEE D G+L G+L G+L

20 Instalarea dispozitivelor 
de iluminat şi de 
semnalizare luminoasă

76/756/CEE A+N A+G+N pentru 
cabină; A+N pentru 
partea care rămâne

A+G+N 
pentru 
cabină;

A+N pentru 
partea care 

rămâne

A+G+N 
pentru 
cabină;

A+N pentru 
partea care 

rămâne

21 Catadioptri 76/757/CEE X X X X

22 Lămpi de contur, de 
poziţie faţă, de poziţie 
spate, de stop, diurne, de 
poziţie laterală

76/758/CEE X X X X

23 Luminile de semnalizare 
direcţie

76/759/CEE X X X X
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Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

24 Lămpi pentru placa de 
înmatriculare spate

76/760/CEE X X X X

25 Faruri (inclusiv lămpi) 76/761/CEE X X X X

26 Lămpile de ceaţă faţă 76/762/CEE X X X X

27 Cârlige de remorcare 77/389/CEE E E E E

28 Lămpi de ceaţă spate 77/538/CEE X X X X

29 Lămpi de mers înapoi 77/539/CEE X X X X

30 Lămpi de staţionare 77/540/CEE X X X X

31 Centuri de siguranţă 77/541/CEE D G+M G+M G+M

32 Câmp de vizibilitate faţă 77/649/CEE X G

33 Identificarea comenzilor 78/316/CEE X X X X

34 Degivrare/dezaburire 78/317/CEE X G+O O O

35 Ştergătoare/spălătoare de 
parbriz

78/318/CEE X G+O O O

36 Sisteme de încălzire 2001/56/CE X X X X

37 Apărătoare roţi 78/549/CEE X G

38 Tetiere 78/932/CEE D G+D

39 emisiile de 
CO2/consumul de 
combustibil

80/1268/CEE N/A N/A

40 Putere motor 80/1269/CEE X X X X

41 Emisii diesel 88/77/CEE H G+H G+H G+H
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Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

44 Mase şi dimensiuni 
(automobile)

92/21/CEE X X

45 Geamuri de securitate 92/22/CEE J G+J G+J G+J

46 Pneuri 92/23/CEE X G G G

47 Limitatoare de viteză 92/24/CEE X

48 Mase şi dimensiuni (alte 
vehicule decât cele de la 
punctul 44)

97/27/CE X X

50 Dispozitive de cuplaj 94/20/CE X G G G

51 Inflamabilitate 95/28/CE G pentru 
cabina;

X pentru 
partea care 

rămâne

52 Autobuze şi autocare 2001/85/CE A A

53 Impact frontal 96/79/CE N/A N/A

54 Impact lateral 96/27/CE N/A N/A

58 Protecţia pietonilor 2003/102/CE X

(1) Masa de încărcare maxim admisibilă din punct de vedere tehnic.
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Apendice 2

Vehicule blindate

Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Niveluri de zgomot 70/157/CEE X X X X X X

2 Emisii 70/220/CEE A A A A A A

3 Rezervoare de 
combustibil / 
dispozitive protecţie 
spate

70/221/CEE X X X X X X X X X X

4 Spaţiu pentru placa de 
înmatriculare spate

70/222/CEE X X X X X X X X X X

5 Efortul de acţionare a 
direcţiei

70/311/CEE X X X X X X X X X X

6 Încuietori şi balamale 
de uşă

70/387/CEE X X X X

7 Avertizare sonoră 70/388/CEE A+K A+K A+K A+K A+K A+K

8 Dispozitive de vedere 
indirectă

71/127/CEE A A A A A A

9 Frânare 71/320/CEE X X X X X X X X X X

10 Eliminarea interferenţei 
radio

72/245/CEE X X X X X X X X X X

11 Emisii diesel 72/306/CEE X X X X X X

12 Dotări interioare 74/60/CEE A

13 Antifurt şi dispozitive 
de imobilizare

74/61/CEE X X X X X X

14 Direcţie protectivă 74/297/CEE N/A N/A

15 Rezistenţa scaunelor 74/408/CEE X D D D D D
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Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

16 Proeminenţe exterioare 74/483/CEE A

17 Vitezometru şi mers 
înapoi

75/443/CEE X X X X X X

18 Plăcuţe regulamentare 76/114/CEE X X X X X X X X X X

19 Puncte de ancorare a 
centurilor de siguranţă

76/115/CEE A A A A A A

20 Instalarea dispozitivelor 
de iluminat şi de 
semnalizare luminoasă

76/756/CEE A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Catadioptri 76/757/CEE X X X X X X X X X X

22 Lămpi de contur, de 
poziţie faţă, de poziţie 
spate, de stop, diurne, 
de poziţie laterală

76/758/CEE X X X X X X X X X X

23 Luminile de 
semnalizare direcţie

76/759/CEE X X X X X X X X X X

24 Lămpi pentru placa de 
înmatriculare spate

76/760/CEE X X X X X X X X X X

25 Faruri (inclusiv lămpi) 76/761/CEE X X X X X X

26 Lămpile de ceaţă faţă 76/762/CEE X X X X X X

27 Cârlige de remorcare 77/389/CEE A A A A A A

28 Lămpi de ceaţă spate 77/538/CEE X X X X X X X X X X

29 Lămpi de mers înapoi 77/539/CEE X X X X X X X X X X

30 Lămpi de staţionare 77/540/CEE X X X X X X



303

RO

Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31 Centuri de siguranţă 77/541/CEE A A A A A A

32 Câmp de vizibilitate 
faţă

77/649/CEE S

33 Identificarea 
comenzilor

78/316/CEE X X X X X X

34 Degivrare/dezaburire 78/317/CEE A O O O O O

35 Ştergătoare/spălătoare 
de parbriz

78/318/CEE A O O O O O

36 Sisteme de încălzire 2001/56/CE X X X X X X X X X X

37 Apărătoare roţi 78/549/CEE X

38 Tetiere 78/932/CEE X

39 emisiile de 
CO2/consumul de 
combustibil

80/1268/CEE N/A

40 Putere motor 80/1269/CEE X X X X X X

41 Emisii diesel 88/77/CEE A X X X X X

42 Protecţie laterală 89/297/CEE X X X X

43 Sisteme anti-stropire 91/226/CEE X X X X

44 Mase şi dimensiuni 
(automobile)

92/21/CEE X

45 Geamuri de securitate 92/22/CEE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

46 Pneuri 92/23/CEE A A A A A A A A A A

47 Limitatoare de viteză 92/24/CEE X X X
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Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48 Mase şi dimensiuni 
(alte vehicule decât cele 
de la punctul 44)

97/27/CE X X X X X X X X X

49 Proeminenţe exterioare 
ale cabinelor

92/114/CEE A A A

50 Dispozitive de cuplaj 94/20/CE X X X X X X X X X X

51 Inflamabilitate 95/28/CE X

52 Autobuze şi autocare 2001/85/CE A A

53 Impact frontal 96/79/CE N/A

54 Impact lateral 96/27/CE N/A N/A

56 Vehicule destinate 
transportului de mărfuri 
periculoase

98/91/CE X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1)

57 Protecţie anterioară 
antiîmpănare

2000/40/CE X X

58 Protecţia pietonilor 2003/102/CE N/A N/A

(1) Cerinţele Directivei 98/91/CE se aplică numai în cazul în care fabricantul solicită omologarea CE de tip a unui 
vehicul destinat transportului de mărfuri periculoase.
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Apendice 3

Alte vehicule cu destinaţie specială (inclusiv rulote)

Aplicarea derogărilor este permisă numai în cazul în care producătorul demonstrează autorităţii 

competente să acorde omologarea că, datorită funcţiei speciale, vehiculul nu poate îndeplini toate 

cerinţele.

Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1 Niveluri de zgomot 70/157/CEE H H H H H

2 Emisii 70/220/CEE Q Q Q Q Q

3 Rezervoare de 
combustibil / 
dispozitive protecţie 
spate

70/221/CEE F F F F F X X X X

4 Spaţiu pentru placa de 
înmatriculare spate

70/222/CEE A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

5 Efortul de acţionare a 
direcţiei

70/311/CEE X X X X X X X X X

6 Încuietori şi balamale 
de uşă

70/387/CEE B B B

7 Avertizare sonoră 70/388/CEE X X X X X

8 Vizibilitate spate 71/127/CEE X X X X X

9 Frânare 71/320/CEE X X X X X X X X X

10 Eliminarea interferenţei 
radio

72/245/CEE X X X X X X X X X

11 Emisii diesel 72/306/CEE H H H H H

13 Antifurt şi dispozitive 
de imobilizare

74/61/CEE X X X X X

14 Direcţie protectivă 74/297/CEE X
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Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

15 Rezistenţa scaunelor 74/408/CEE D D D D D

17 Vitezometru şi mers 
înapoi

75/443/CEE X X X X X

18 Plăcuţe regulamentare 76/114/CEE X X X X X X X X X

19 Puncte de ancorare a 
centurilor de siguranţă

76/115/CEE D D D D D

20 Instalarea dispozitivelor 
de iluminat şi de 
semnalizare luminoasă

76/756/CEE A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

21 Catadioptri 76/757/CEE X X X X X X X X X

22 Lămpi de contur, de 
poziţie faţă, de poziţie 
spate, de stop, diurne, 
de poziţie laterală

76/758/CEE X X X X X X X X X

23 Luminile de 
semnalizare direcţie

76/759/CEE X X X X X X X X X

24 Lămpi pentru placa de 
înmatriculare spate

76/760/CEE X X X X X X X X X

25 Faruri (inclusiv lămpi) 76/761/CEE X X X X X

26 Lămpile de ceaţă faţă 76/762/CEE X X X X X

27 Cârlige de remorcare 77/389/CEE A A A A A

28 Lămpi de ceaţă spate 77/538/CEE X X X X X X X X X

29 Lămpi de mers înapoi 77/539/CEE X X X X X X X X X

30 Lămpi de staţionare 77/540/CEE X X X X X

31 Centuri de siguranţă 77/541/CEE D D D D D
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Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

33 Identificarea 
comenzilor

78/316/CEE X X X X X

34 Degivrare/dezaburire 78/317/CEE O O O O O

35 Ştergătoare/spălătoare 
de parbriz

78/318/CEE O O O O O

36 Sisteme de încălzire 2001/56/CE X X X X X X X X X

40 Putere motor 80/1269/CEE X X X X X

41 Emisii diesel 88/77/CEE H H H H H

42 Protecţie laterală 89/297/CEE X X X X

43 Sisteme anti-stropire 91/226/CEE X X X X

45 Geamuri de securitate 92/22/CEE J J J J J J J J J

46 Pneuri 92/23/CEE X X X X X X X X X

47 Limitatoare de viteză 92/24/CEE X X X

48 Mase şi dimensiuni 97/27/CE X X X X X X X X X

49 Proeminenţe exterioare 
ale cabinelor

92/114/CEE X X X

50 Dispozitive de cuplaj 94/20/CE X X X X X X X X X

51 Inflamabilitate 95/28/CE X

52 Autobuze şi autocare 2001/85/CE X X

54 Impact lateral 96/27/CE A

56 Vehicule destinate 
transportului de mărfuri 
periculoase

98/91/CE X X X X X X

57 Protecţie anterioară 
antiîmpănare

2000/40/CE X X

58 Protecţia pietonilor 2003/102/CE N/A
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Apendice 4

Automacarale

Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare Automacarale din categoria N3

1 Niveluri de zgomot 70/157/CEE T

2 Emisii 70/220/CEE X

3 Rezervoare de combustibil / dispozitive 
protecţie spate

70/221/CEE X

4 Spaţiu pentru placa de înmatriculare spate 70/222/CEE X

5 Efortul de acţionare a direcţiei 70/311/CEE X direcţie cărucior permisă

6 Încuietori şi balamale de uşă 70/387/CEE A

7 Avertizare sonoră 70/388/CEE X

8 Vizibilitate spate 71/127/CEE X

9 Frânare 71/320/CEE U

10 Eliminarea interferenţei radio 72/245/CEE X

11 Emisii diesel 72/306/CEE X

12 Dotări interioare 74/60/CEE X

13 Antifurt şi dispozitive de imobilizare 74/61/CEE X

15 Rezistenţa scaunelor 74/408/CEE D

17 Vitezometru şi mers înapoi 75/443/CEE X

18 Plăcuţe regulamentare 76/114/CEE X

19 Puncte de ancorare a centurilor de siguranţă 76/115/CEE D
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Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare Automacarale din categoria N3

20 Instalarea dispozitivelor de iluminat şi de 
semnalizare luminoasă

76/756/CEE A+Y

21 Catadioptri 76/757/CEE X

22 Lămpi de contur, de poziţie faţă (lateral), de 
poziţie spate (lateral), de stop, de poziţie 
laterală şi diurne

76/758/CEE X

23 Luminile de semnalizare direcţie 76/759/CEE X

24 Lămpi pentru placa de înmatriculare spate 76/760/CEE X

25 Faruri (inclusiv lămpi) 76/761/CEE X

26 Lămpile de ceaţă faţă 76/762/CEE X

27 Cârlige de remorcare 77/389/CEE A

28 Lămpi de ceaţă spate 77/538/CEE X

29 Lămpi de mers înapoi 77/539/CEE X

30 Lămpi de staţionare 77/540/CEE X

31 Centuri de siguranţă 77/541/CEE D

33 Identificarea comenzilor 78/316/CEE X

34 Degivrare/dezaburire 78/317/CEE O

35 Ştergătoare/spălătoare de parbriz 78/318/CEE O

36 Sisteme de încălzire 2001/56/CE X

40 Putere motor 80/1269/CEE X

41 Emisii diesel 88/77/CEE V
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Arti
col 
nr.

Subiect Referinţa actului 
de reglementare Automacarale din categoria N3

42 Protecţie laterală 89/297/CEE X

43 Sisteme anti-stropire 91/226/CEE X

45 Geamuri de securitate 92/22/CEE J

46 Pneuri 92/23/CEE A, cu condiţia respectării cerinţelor din 
ISO 10571-1995 (E) sau din Manualul de 

standarde ETRTO 1998

47 Limitatoare de viteză 92/24/CEE X

48 Mase şi dimensiuni 97/27/CE X

49 Proeminenţe exterioare ale cabinelor 92/114/CEE X

50 Dispozitive de cuplaj 94/20/CE X

57 Protecţie anterioară antiîmpănare 2000/40/CE X
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Semnificaţia literelor

X Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare.

N/A Prezentul act de reglementare nu este aplicabil acestui vehicul (fără cerinţe).

A Derogarea este permisă în cazul în care utilizarea specială face imposibilă respectarea în 

întregime a cerinţelor. Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii competente să 

acorde omologarea că, datorită utilizării sale speciale, vehiculul nu poate îndeplini 

cerinţele.

B Aplicare limitată la uşile de acces către scaunele proiectate pentru uz normal când 

vehiculul rulează pe drum şi la care distanţa dintre punctul R al scaunului şi planul mediu 

al suprafeţei uşii, măsurată perpendicular faţă de planul mediu longitudinal al vehiculului, 

nu depăşeşte 500 mm.

C Aplicare limitată la acea parte a vehiculului situată anterior faţă de cel mai retras scaun 

proiectat pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum şi, de asemenea, limitată la zona 

de impact a capului, aşa cum este definită în Directiva 74/60/CEE.

D Aplicare limitată la scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum.

Scaunele destinate utilizării numai când vehiculul rulează pe drum trebuie să fie marcate 

clar pentru utilizatori fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn care să 

conţină un text adecvat.

E Doar partea din faţă.

F Se admite modificarea poziţiei şi lungimii traseului de alimentare cu combustibil şi 

mutarea locului rezervorului în vehicul.
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G Cerinţe corespunzătore cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui şasiu a fost 

folosit la construcţia vehiculului cu destinaţie specială). În cazul vehiculelor 

incomplete/completate, se admite îndeplinirea cerinţelor pentru vehiculele categoriei N 

corespunzătoare (pe baza masei maxime).

H Se admite, fără încercări suplimentare, modificarea lungimii sistemului de evacuare după 

ultimul amortizor de zgomot, dacă această modificare nu depăşeşte 2 m.

J Pentru întregul vitraj altul decât cel ale cabinei conducătorului (parbriz şi geamuri laterale), 

materialul folosit poate fi geam de securitate sau plastic rigid.

K Se admit dispozitive de alarmă de urgenţă suplimentare.

S Aplicare limitată la scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum.

Scaunele din spate trebuie să fie echipate cel puţin cu puncte de ancorare pentru centuri de 

siguranţă abdominale. Scaunele destinate utilizării numai când vehiculul rulează pe drum 

trebuie să fie marcate clar pentru utilizatori fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-

un semn care să conţină un text adecvat.

M Aplicare limitată la scaunele proiectate pentru uz normal când vehiculul rulează pe drum.

Toate scaunele din spate trebuie să fie echipate cel puţin cu centuri de siguranţă 

abdominale. Scaunele destinate utilizării numai când vehiculul rulează pe drum trebuie să 

fie marcate clar pentru utilizatori fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn 

care să conţină un text adecvat.

N Cu condiţia ca toate dispozitivele de iluminare să fie instalate şi ca vizibilitatea geometrică 

să nu fie afectată.

O Vehiculul este dotat cu un sistem corespunzător în partea frontală.
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Q Se admite, fără încercări suplimentare, modificarea lungimii sistemului de evacuare după 

ultimul amortizor de zgomot, dacă această modificare nu depăşeşte 2 m. Omologarea CE 

de tip acordată vehiculului de bază celui mai reprezentativ rămâne valabilă indiferent de 

schimbarea masei de referinţă.

D Cu condiţia ca plăcile de înmatriculare ale oricărui stat membru să poată fi montate şi să 

rămână vizibile.

S Factorul de transmisie a luminii este de cel puţin 60 %, de asemenea unghiul de închidere a 

stâlpului „A” nu depăşeşte 10°.

T Încercare ce trebuie executată numai cu vehiculul complet/completat. Vehiculul poate fi 

încercat în conformitate cu Directiva 70/157/CEE, modificată ultima dată de Directiva 

1999/101/CE. În ce priveşte punctul 5.2.2.1 din anexa I la Directiva 70/157/CEE, se aplică 

următoarele valori limită:

81 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mică de 75 kW

83 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mare de 75 kW, dar mai mică de 150 

kW

84 dB(A) pentru vehicule cu puterea motorului mai mare sau egală cu 150 kW

U Încercare ce trebuie executată numai cu vehiculul complet/completat. Vehiculele cu până 

la 4 axe se vor conforma tuturor cerinţelor stabilite în Directiva 71/320/CEE. Derogările

sunt admise pentru vehiculele cu mai mult de 4 axe, în măsura în care:

acestea sunt justificate de particularitatea construcţiei

sunt îndeplinite toate performanţele de frânare referitoare la frânarea de parcare, de 

serviciu şi secundară, stabilite de Directiva 71/320/CEE.

V Se admite conformitatea cu Directiva 97/68/CE.

Y Cu condiţia ca toate dispozitivele de iluminat să fie instalate.
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ANEXA XII

LIMITE PENTRU SERII MICI ŞI SFĂRŞIT DE SERIE

A. LIMITE PENTRE SERII MICI

1. Numărul de unităţi aparţinând unui tip de vehicul care urmează să fie înmatriculate, 

vândute sau să fie date în folosinţă, pe an, în cadrul Comunităţii cu aplicarea articolului 22, 

nu poate depăşi valorile de mai jos pentru categoria de vehicule corespunzătoare.

Categorie Unităţi

M1 1000

M2, M3 0

N1 0

N2, N3 0

O1, O2 0

O3, O4 0

2. Numărul de unităţi aparţinând unui tip de vehicul care urmează să fie înmatriculate, 

vândute sau să fie date în folosinţă anual într-un stat membru cu aplicarea articolului 23, nu 

poate depăşi valorile de mai jos pentru categoria de vehicule corespunzătoare:

Categorie Unităţi

M1 75

M2, M3 250

N1 500

N2, N3 250

O1, O2 500

O3, O4 250
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B. LIMITE PENTRU VEHICULE DE SFÂRŞIT DE SERIE

Numărul maxim de vehicule complete sau completate introduse în circulaţie în fiecare stat 

membru în baza procedurii „sfârşit de serie” se limitează într-unul dintre cazurile 

următoare, la opţiunea statului membru:

– numărul maxim de vehicule de unul sau mai multe tipuri nu poate depăşi 10 % în 

cazul categoriei M1, iar în cazul celorlalte categorii 30 % din numărul vehiculelor de 

toate tipurile considerate introduse în circulaţie în respectivul stat membru în anul 

anterior. În cazul în care 10 % sau 30 % reprezintă mai puţin de 100 de vehicule, 

atunci statul membru poate aproba introducerea în circulaţie a cel mult 100 de 

vehicule;

– vehiculele de orice tip se limitează la acelea pentru care s-a eliberat, la data 

fabricaţiei sau după data fabricaţiei, un certificat de conformitate valabil şi care a 

rămas valabil cel puţin trei luni de la data eliberării, dar care şi-a pierdut ulterior 

valabilitatea ca urmare a intrării în vigoare a unui act de reglementare.
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ANEXA XIII

LISTA PIESELOR SAU ECHIPAMENTELOR CARE POT PREZENTA UN RISC IMPORTANT 

PENTRU FUNCŢIONAREA CORECTĂ A SISTEMELOR CU ROL ESENŢIAL ÎN 

SIGURANŢA VEHICULULUI SAU CAPACITĂŢILE SALE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, 

CERINŢELE LEGATE DE FUNCŢIONAREA ACESTUIA, PROCEDURILE DE ÎNCERCARE 

ADECVATE, DISPOZIŢII DE MARCARE ŞI AMBALARE

I. Piese sau echipamente cu rol esenţial în siguranţa vehiculului 

Artic

ol nr.

Descrierea 

articolului

Cerinţe legate 

de funcţionare

Procedura 

de 

încercare

Cerinţe de 

marcare

Cerinţe de 

împachetare

1 [...]

2

3

II. Piese sau echipamente cu rol esenţial în capacităţile de protecţie a mediului ale vehiculului

Artic

ol nr.

Descrierea 

articolului

Cerinţe legate 

de funcţionare

Procedura 

de 

încercare

Cerinţe de 

marcare

Cerinţe de 

împachetare

1 [...]

2

3



317

RO

ANEXA XIV

LISTA OMOLOGĂRILOR CE DE TIP ACORDATE 

ÎN CONFORMITATE CU ACTELE DE REGLEMENTARE

Ştampila autorităţii 
competente să acorde 

omologarea de tip

Număr de listă:..................................................................................................................................

Pentru perioada de la:................................................la.....................................................................

Se furnizează următoarele informaţii privind fiecare omologare CE de tip acordată, refuzată sau 

retrasă în perioada menţionată mai sus:

Producător: .......................................................................................................................................

Numărul de omologare CE de tip: .....................................................................................................

Motivul prelungirii (dacă este cazul): ................................................................................................

Marca: ..............................................................................................................................................

Tip: ...................................................................................................................................................

Data acordării: ..................................................................................................................................

Data primei acordări (în cazul prelungirii):........................................................................................
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ANEXA XV

LISTA ACTELOR DE REGLEMENTARE PENTRU CARE UN PRODUCĂTOR POATE FI 

DESEMNAT DREPT SERVICIU TEHNIC

Referinţa actului de reglementareSubiect

Directivă sau 
regulament

Regulament ONU/CEE 
echivalent (+)

1. Pneuri 92/23/CEE 30, 54

(+) A se vedea anexa IV partea II pentru detalii
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ANEXA XVI

LISTA ACTELOR DE REGLEMENTARE ÎN BAZA CĂRORA SE POT FOLOSI METODE DE 

TESTARE VIRTUALĂ DE CĂTRE UN PRODUCĂTOR SAU UN SERVICIU TEHNIC

Referinţa actului de reglementareSubiect

Directivă sau 
regulament

Regulament ONU/CEE 
echivalent (+)

[...]

(+) A se vedea anexa IV partea II pentru detalii
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Apendice 1

CONDIŢII GENERALE IMPUSE METODELOR DE ÎNCERCARE VIRTUALĂ

1. Modelul de încercare virtuală

Următorul model trebuie folosit drept structură de bază pentru descrierea şi realizarea 

încercării virtuale:

a) scop;

b) modelul structurii;

c) condiţii limită;

d) parametri de încărcare;

e) calculare;

f) evaluare;

g) documentare.

2. Reguli fundamentale ale simulării pe calculator şi ale calculării

2.1. Modelul matematic

Modelul simulării/calculării furnizat de către candidat trebuie să reflecte complexitatea 

vehiculului şi/sau a structurii componentelor în combinaţie cu cerinţele actului de 

reglementare şi condiţiile sale limită.

Modelul trebuie pus la dispoziţia serviciului tehnic.



321

RO

2.2. Validarea modelului

Modelul trebuie validat în comparaţie cu condiţiile reale de încercare. Comparabilitatea 

rezultatelor modelului cu rezultatele procedurilor de încercare convenţionale trebuie 

dovedită.

2.3. Documentare

Datele şi instrumentele auxiliare folosite pentru simulare şi calculare trebuie să fie puse la 

dispoziţie de către candidat, să fie bine documentate şi păstrate la dosar.
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Apendice 2

CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND METODELE DE ÎNCERCARE VIRTUALĂ

Referinţa actului de reglementare

Referinţă Alineat

Condiţii de testare şi dispoziţii administrative

[…]
(pentru fiecare act 
de reglementare 
menţionat în 
anexa XVI)

[...] [...]
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ANEXA XVII

PROCEDURI DE APLICAT ÎN TIMPUL 

OMOLOGĂRII CE DE TIP ÎN MAI MULTE ETAPE

1. GENERALITĂŢI

1.1. Îndeplinirea satisfăcătoare a procesului de omologare CE de tip în mai multe etape solicită 

acţiunea conjugată a tuturor producătorilor implicaţi. Pentru aceasta, înainte de prima etapă 

de acordare a omologării şi a celor următoare, autorităţile competente să acorde 

omologarea trebuie să se asigure de existenţa unor acorduri corespunzătoare între 

producătorii respectivi în vederea furnizării şi schimbului de informaţii şi documente între 

aceştia, astfel încât tipul de vehicul completat să îndeplinească cerinţele tehnice ale tuturor 

actelor de reglementare relevante, conform specificaţiilor din anexele IV sau XI. Aceste 

date trebuie să conţină detalii despre omologările sistemului, componentei şi unităţii 

tehnice separate şi despre părţile vehiculului care fac parte din vehiculul incomplet dar care 

nu sunt încă omologate.

1.2. Omologările CE de tip efectuate în conformitate cu prezenta anexă sunt acordate pe baza 

stării actuale de construcţie a tipului de vehicul şi trebuie să includă toate omologările 

acordate pentru etapele anterioare.

1.3. Fiecare producător din cadrul unui proces de omologare CE de tip în mai multe etape este 

responsabil pentru omologarea şi conformitatea producţiei tuturor sistemelor, 

componentelor sau unităţilor tehnice separate produse de acesta sau adăugate stadiului 

anterior de construcţie. El nu este responsabil pentru acele părţi care au constituit obiectul 

omologării într-un stadiu anterior, cu excepţia cazurilor în care aplică modificări părţilor 

din vehicul într-o asemenea măsură încât omologarea anterioară a acestora nu mai este 

valabilă.
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2. PROCEDURI

Autorităţile competente să acorde omologarea trebuie:

(a) să verifice dacă toate certificatele de omologare CE de tip emise în conformitate cu 

actele de reglementare privind omologarea de tip a vehiculelor acoperă tipul 

vehiculului pentru stadiul său constructiv şi corespund cerinţelor specificate;

(b) să se asigure că toate datele relevante, luând în considerare starea de completare a 

vehiculului, sunt incluse în dosarul informativ;

(c) să se asigure, făcând trimitere la documentaţie, că specificaţia (specificaţiile) 

vehiculului şi datele conţinute în partea I a dosarului informativ al vehiculului se 

regăsesc în datele din dosarele de omologare şi/ în certificatele de omologare CE de 

tip conform actelor de reglementare relevante; iar în cazul unui vehicul complet, când 

un număr de rubrică din partea I a dosarului informativ nu este inclus în dosarul de 

omologare al unui act de reglementare, să confirme că partea sau caracteristica 

respectivă este conformă cu specificaţiile dosarului informativ;

(d) să efectueze sau să dispună efectuarea, pe un lot de probă din tipul de vehicule supus 

omologării, de examinări ale părţilor sau sistemelor vehiculelor, pentru a verifica 

dacă vehiculul (vehiculele) este (sunt) fabricat(e) în conformitate cu datele relevante 

din dosarul de omologare autentificat, corespunzător tuturor actelor de reglementare 

relevante;

(e) să efectueze sau să dispună efectuarea, după caz, a verificărilor de instalare necesare 

privind unităţile tehnice separate.

3. Numărul de vehicule ce trebuie inspectate conform cerinţelor de la alineatul 2 litera (d) 

trebuie să permită o verificare corespunzătoare a diverselor combinaţii supuse omologării 

CE de tip, în conformitate cu starea de completare a vehiculului şi cu criteriile următoare:
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– motor,

– cutie de viteze,

– axe motoare (număr, poziţie, interconectare),

– axe directoare (număr şi poziţie),

– tipuri de caroserie,

– număr de uşi,

– partea pe care se află volanul,

– număr de scaune,

– nivel de echipare.

4. IDENTIFICAREA VEHICULULUI

4.1. Numărul de identificare al vehiculului

(a) Numărul de identificare al vehiculului de bază (NIV) prevăzut în Directiva 

76/114/CEE rămâne acelaşi pe parcursul tuturor etapelor ulterioare ale procesului de 

omologare de tip pentru a se asigura „trasabilitatea” procesului.

(b) Cu toate acestea, în stadiul final de producţie, producătorul implicat în acest stadiu 

poate înlocui, cu acordul autorităţii competente să acorde omologarea, prima şi cea 

de a doua secţiune a numărului de identificare al vehiculului cu propriul cod de 

producător de vehicule şi codul de identificare al vehiculului dacă şi numai dacă 

vehiculul trebuie înregistrat sub propria denumire comercială a producătorului în 

cauză. Într-o astfel de situaţie, numărul de identificare complet al vehiculului de bază 

nu este eliminat.
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4.2. Plăcuţa suplimentară a producătorului

La a doua etapă şi la următoarele, pe lângă plăcuţele regulamentare prevăzute în Directiva 

76/114/CEE, fiecare producător trebuie să aplice pe vehicul o plăcuţă suplimentară al cărei 

model este prezentat în apendicele la prezenta anexă. Această plăcuţă trebuie ataşată ferm, 

într-o poziţie uşor vizibilă şi accesibilă, pe o componentă a vehiculului care să nu 

constituie obiectul înlocuirii pe durata utilizării vehiculului. Această plăcuţă trebuie să 

indice, în mod clar şi astfel încât să nu poată fi şterse, următoarele informaţii în ordinea de 

mai jos:

– denumirea producătorului,

– secţiunile 1, 3 şi 4 ale numărului de omologare CE de tip,

– etapa de omologare,

– numărul de identificare a vehiculului,

– masa de încărcare maxim admisibilă a vehiculului (a),

– masa de încărcare maxim admisibilă a ansamblului (în cazul în care vehiculului îi 

poate fi ataşată o remorcă) (a),

– masa de încărcare maxim admisibilă pe fiecare axă, începând cu axa din faţă a 

vehiculului (a),

– în cazul semiremorcilor sau remorcilor cu axă mediană, masa maxim admisibilă pe 

dispozitivul de cuplare (a).

Cu excepţia unor dispoziţii contrare în cele de mai sus, plăcuţa trebuie să fie conformă cu 

cerinţele Directivei 76/114/CEE.

  

(a) Numai în cazul în care valoarea s-a schimbat pe durata actualului stadiu de omologare. 
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Apendice

MODELUL DE PLĂCUŢĂ SUPLIMENTARĂ A PRODUCĂTORULUI

Exemplul de mai jos este dat doar cu scop orientativ.

DENUMIREA PRODUCĂTORULUI (stadiul 3)

e2*98/14*2609

Stadiul 3

WD9VD58D98D234560

1.500 kg

2 500 kg

1 -700 kg

2 -810 kg
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ANEXA XVIII

CERTIFICATUL DE ORIGINE AL VEHICULULUI

Declaraţia producătorului unui vehicul de bază/incomplet care nu beneficiază de un certificat de 

conformitate

Subsemnatul declar că vehiculul de mai jos a fost fabricat în propria noastră uzină şi este un vehicul 

nou.

0.1. Marcă (denumirea comercială a producătorului): .................................................................

0.2. Tipul vehiculului: ................................................................................................................

0.2.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale):....................................................................

0.3. Mijloace de identificare a tipului: ........................................................................................

0.6. Numărul de identificare al vehiculului: ................................................................................

0.8. Adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: ................................................................
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De asemenea, subsemnatul declar că vehiculul, în momentul livrării, este conform cu următoarele 

acte de reglementare:

Subiect Referinţa actului de 
reglementare

Numărul omologării de 
tip:

Statul membru sau partea 
contractantă (+) care acordă 

omologarea de tip (++)

1. Nivelul de
zgomot

2. Emisii

3. ...

etc.

(+) Părţile contractante la Acordul revizuit din 1958.

(++) De specificat în cazul în care informaţia respectivă nu poate fi obţinută pe baza numerelor de omologare de tip.

Prezenta declaraţie este emisă în conformitate cu prevederile stabilite în anexa XI la Directiva 

…/…/CE*.

................................................................................................................................................

(Loc) (Semnătură) (Dată)

  
* JO: vă rugăm să completaţi numărul acestei directive.
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ANEXA XIX

CALENDARUL PUNERII ÎN APLICARE A PREZENTEI DIRECTIVE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 

OMOLOGAREA DE TIP

Datele de punere în aplicareCategoriile avute în 
vedere

Noi tipuri de vehicule 
Opţional

Noi tipuri de vehicule

Obligatoriu

Tipuri de vehicule 
existente

Obligatoriu

M1 N.A++ 18 luni de la intrarea în 
vigoare

N.A++

Vehicule cu destinaţie 
specială de categoria 
M1

18 luni de la intrarea în 
vigoare

42 luni de la intrarea în 
vigoare

54 luni de la intrarea în 
vigoare

Vehicule incomplete şi 
complete de categoria 
N1

18 luni de la intrarea în 
vigoare

36 luni de la intrarea în 
vigoare

48 luni de la intrarea în 
vigoare

Vehicule completate 
de categoria N1

18 luni de la intrarea în 
vigoare

48 luni de la intrarea în 
vigoare

66 luni de la intrarea în 
vigoare
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Datele de punere în aplicareCategoriile avute în 
vedere

Noi tipuri de vehicule 
Opţional

Noi tipuri de vehicule

Obligatoriu

Tipuri de vehicule 
existente

Obligatoriu

Vehicule 
incomplete şi 
complete de 
categoriile N2, N3, 
O1, O2, O3, O4

18 luni de la intrarea în 
vigoare

36 luni de la intrarea în 
vigoare

60 luni de la intrarea în 
vigoare

Vehicule incomplete şi 
complete de 
categoriile M2, M3

18 luni de la intrarea în 
vigoare

18 luni de la intrarea în 
vigoare

30 luni de la intrarea în 
vigoare

Vehicule cu destinaţie 
specială de categoriile 
N1, N2, N3, M2, M3, 
O1, O2, O3, O4

18 luni de la intrarea în 
vigoare

60 luni de la intrarea în 
vigoare

84 luni de la intrarea în 
vigoare

Vehicule completate 
de categoriile N2, N3

18 luni de la intrarea în 
vigoare

60 luni de la intrarea în 
vigoare

84 luni de la intrarea în 
vigoare

Vehicule completate 
de categoriile M2, M3

18 luni de la intrarea în 
vigoare

36 luni de la intrarea în 
vigoare

60 luni de la intrarea în 
vigoare

Vehicule completate 
de categoriile O1, O2, 
O3, O4

18 luni de la intrarea în 
vigoare

48 luni de la intrarea în 
vigoare

72 luni de la intrarea în 
vigoare

(++) Nu se aplică.

  
∗ JO: vă rugăm introduceţi datele corespondente.
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ANEXA XX

TERMENE PENTRU TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR ABROGATE ÎN DISPOZIŢII 

DE DREPT INTERN

Partea A

Directiva 70/156/CEE şi modificările sale succesive

Directive/regulamente Comentarii

Directiva 70/156/CEE 1

Directiva 78/315/CEE 2

Directiva 78/547/CEE 3

Directiva 80/1267/CEE 4

Directiva 87/358/CEE 5

Directiva 87/403/CEE 6

Directiva 92/53/CEE 7

Directiva 93/81/CEE 8

Directiva 95/54/CE 9 numai articolul 3

Directiva 96/27/CE 10
numai articolul 3

Directiva 96/79/CE 11
numai articolul 3

  
1 JO L 42, 23.2.1970, p. 1.
2 JO L 81, 28.3.1978, p. 1.
3 JO L 168, 26.6.1978, p. 39.
4 JO L 375, 31.12.1980, p. 34.
5 JO L 192, 11.7.1987, p. 51.
6 JO L 220, 8.8.1987, p. 44.
7 JO L 225, 10.8.1992, p. 1.
8 JO L 264, 23.10.1993, p. 49.
9 JO L 266, 08.11.1995, p. 1.
10 JO L 169, 8.7.1996, p. 1.
11 JO L 18, 21.1.1997, p. 7.
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Directive/regulamente Comentarii

Directiva 97/27/CE 1 numai articolul 8

Directiva 98/14/CE 2

Directiva 98/91/CE 3 numai articolul 3

Directiva 2000/40/CE 4 numai articolul 4

Directiva 2001/92/CE 5 numai articolul 3

Directiva 2001/56/CE 6 numai articolul 7

Directiva 2001/85/CE 7 numai articolul 4

Directiva 2001/116/CE 8

Regulamentul (CE) Nr. 807/2003 9 Numai punctul 2 din anexa III

Directiva 2003/97/CE 10
numai articolul 4

Directiva 2003/102/CE 11
numai articolul 6

Directiva 2004/3/CE 12
numai articolul 1

Directiva 2004/78/CE 13
numai articolul 2

Directiva 2004/104/CE 14
numai articolul 3

Directiva 2005/49/CE 15
numai articolul 2

  
1 JO L 233, 25.8.1997, p. 1.
2 JO L 91, 25.3.1998, p. 1.
3 JO L 11, 16.1.1999, p. 25.
4 JO L 203, 10.8.2000, p. 9.
5 JO L 291, 8.11.2001, p. 24.
6 JO L 292, 9.11.2001, p.21.
7 JO L 42, 13.2.2002, p. 42.
8 JO L 18, 21.1.2002, p. 1.
9 JO L 122, 16.5.2003, p. 36
10 JO L 25, 29.1.2004, p. 1.
11 JO L 321, 6.12.2003, p. 15.
12 JO L 49, 19.2.2004, p. 36.
13 JO L 153, 30.4.2004, p. 107.
14 JO L 337, 13.11.2004, p. 13.
15 JO L 194, 26.7.2005, p. 12.
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PARTEA B

Termene pentru transpunerea în dispoziţii de drept intern

Directive Termene pentru transpunere Data aplicării

Directiva 70/156/CEE 10 august 1971

Directiva 78/315/CEE 30 iunie 1979

Directiva 78/547/CEE 15 decembrie 1979

Directiva 80/1267/CEE 30 iunie 1982

Directiva 87/358/CEE 1 octombrie 1988

Directiva 87/403/CEE 1 octombrie 1988

Directiva 92/53/CEE 31 decembrie 1992 1 ianuarie 1993

Directiva 93/81/CEE 1 octombrie 1993

Directiva 95/54/CE. 1 decembrie 1995

Directiva 96/27/CE. 20 mai 1997

Directiva 96/79/CE. 1 aprilie 1997

Directiva 97/27/CE. 22 iulie 1999

Directiva 98/14/CE. 30 septembrie 1998 1 octombrie 1998

Directiva 98/91/CE. 16 ianuarie 2000

Directiva 2000/40/CE. 31 iulie 2002 1 august 2002

Directiva 2001/92/CE. 30 iunie 2002
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Directive Termene pentru transpunere Data aplicării

Directiva 2001/56/CE. 9 mai 2003

Directiva 2001/85/CE. 13 august 2003

Directiva 2001/116/CE. 30 iunie 2002 1 iulie 2002

Directiva 2003/97/CE 1 25 ianuarie 2005

Directiva 2003/102/CE 2 31 decembrie 2003

Directiva 2004/3/CE. 18 februarie 2005

Directiva 2004/78/CE. 30 septembrie 2004

Directiva 2004/104/CE. 31 decembrie 2005 1 ianuarie 2006

Directiva 2005/49/CE. 30 iunie 2006 1 iulie 2006

  
1 JO L 25, 29.01.2004, p. 1.
2 JO L 321, 06.12.2003, p. 15.
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ANEXA XXI

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

(la care se face referire la Articolul 49 al doilea alineat)

Directiva 70/156/CEE Prezenta directivă

- Articolul 1

Articolul 1 primul paragraf Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 1 al doilea paragraf Articolul 2 alineatul (2) literele (a) şi (b)

- Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

- Articolele 2 alineatul (3) şi 2 alineatul (4)

Articolul 2 Articolul 3

- Articolul 4

- Articolul 5

- Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2) Articolul 6 alineatul (3)

- Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (3) Articolul 6 alineatul (5) literele (a) şi (b)

Articolul 3 alineatul (4) Articolul 7 alineatele (1) şi (2)

Articolul 3 alineatul (5) Articolele 6 alineatul (6) şi 7 alineatul (1)

- Art. 6 alineatele (7) şi (8)

- Articolul 7 alineatele (3) şi (4)

Articolul 4 alineatul (1), litera (a) a primului paragraf Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1), litera (b) a primului paragraf Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1), litera (c) a primului paragraf Articolul 10 alineatul (1)
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Directiva 70/156/CEE Prezenta directivă

Articolul 4 alineatul (1), litera (d) a primului paragraf Articolul 10 alineatul (2)

- Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf Articolul 9 alineatul (5)

- Art. 9 alineatele (6) şi (7)

- Articolul 8 alineatele (1) şi (2)

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3) prima şi cea de a treia teză Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3) a doua teză Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4) Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (5) Art. 8 alineatele (5) şi (6)

Articolul 4 alineatul (6) Art. 8 alineatele (7) şi (8)

- Articolul 11

Articolul 5 alineatul (1) Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2) Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3) primul paragraf Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3) al treilea paragraf Articolele 15 alineatul (2), 16 alineatele (1) şi (2)

Articolul 5 alineatul (3) al patrulea paragraf Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4) primul paragraf Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf Articolele 14 alineatul (3) şi 16 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (4) paragraful (4) prima teză Articolul 13 alineatul (3)
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Directiva 70/156/CEE Prezenta directivă

Articolul 5 alineatul (4) paragraful (4) a doua teză Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (5) Articolul 17 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (6) Articolul 14 alineatul (4)

- Articolul 17 alineatele (1) până la (3)

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf Articolul 18 alineatul (1)

- Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (2) -

- Articolul 18 alineatele (4) până la (8)

Articolul 6 alineatul (3) Articolul 19 alineatele (1) şi (2)

- Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (4) Articolul 38 alineatul (2) primul paragraf

- Articolul 38 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (1) Articolul 26 alineatul (1)

- Articolul 26 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2) Articolul 28

Articolul 7 alineatul (3) Articolul 29

Articolul 8 alineatul (1) -

- Articolul 22

Articolul 8 alineatul (2) litera (a) prima teză Articolul 26 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2) litera (a) a doua teză -

Articolul 8 alineatul (2) litera (a) de la a treia la a şasea 
teză

Articolul 23 alineatele (1), (3) şi (5)
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Directiva 70/156/CEE Prezenta directivă

- Articolul 23 alineatul (2)

- Articolul 23 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (1), primul şi cel 
de al doilea paragraf

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (1), al treilea 
paragraf

Articolul 27 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (2), primul şi cel 
de al doilea paragraf

Articolul 27 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (2), al treilea şi 
cel de al patrulea paragraf

-

- Articolul 27 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (2) litera (c) primul paragraf Articolul 20 alineatele (1) şi (2)

Articolul 8 alineatul (2) litera (c) al doilea paragraf Articolul 20 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (2) litera (c) al treilea paragraf -

Articolul 8 alineatul (2) litera (c) al patrulea paragraf Articolul 20 alineatul (4) al doilea paragraf

- Articolul 20 alineatul (4) al treilea paragraf

- Articolul 20 alineatele (3) şi (5)

Articolul 8 alineatul (2) litera (c) paragrafele (5) şi (6) Articolul 21

Articolul 8 alineatul (3) Articolul 23 alineatul (4) al doilea paragraf

- Articolul 24

- Articolul 25

Articolul 9 alineatul (1) Articolul 36

Articolul 9 alineatul (2) Articolul 34 alineatele (1) şi (2)

- Articolul 34 alineatele (3) şi (4)

Articolul 10 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (2) paragraful (1) prima teză
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Directiva 70/156/CEE Prezenta directivă

- Articolul 12 alineatul (2) paragraful (1) a doua teză

Articolul 11 alineatul (1) Articolul 30 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2) Articolul 30 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (3) Articolul 30 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4) Articolul 30 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (5) Articolul 30 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (6) Articolul 30 alineatul (6)

- Articolul 31

- Articolul 32

Articolul 12 prima teză Articolul 33 alineatul (1)

Articolul 12 a doua teză Articolul 33 alineatul (2)

- Articolul 37

- Articolul 38 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (1) Articolul 40 alineatul (1)

- Articolul 39 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (2) Articolul 39 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (3) Articolul 40 alineatele (2) şi (3)

Articolul 13 alineatul (4) Articolul 39 alineatul (4)

Articolul 13 alineatul (5) Articolul 39 alineatul (2)

- Articolul 39 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (1) prima liniuţă Articolul 41 alineatul (1) litera (a)
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Directiva 70/156/CEE Prezenta directivă

Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuţă prima teză Articolul 41 alineatul (1) litera (b)

- Articolul 41 alineatul (1) litera (c)

Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuţă a doua teză Articolul 41 alineatul (4)

Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuţă punctul (i) Articolul 41 alineatul (6)

Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuţă punctul (ii) -

Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf -

Articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf Articolul 41 alineatul (8)

- Articolul 42

- Articolul 43 alineatul (1)

- Articolul 43 alineatele (2) până la (5)

- Art. 44 – 51

Anexa I Anexa I

Anexa II Anexa II

Anexa III Anexa III

Anexa IV Anexa IV

- Anexa IV, Apendicele 1

Anexa V Anexa V

Anexa VI Anexa VI

- Anexa VI, Apendicele 1
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Anexa VII Anexa VII

- Anexa VII, Apendicele 1

Anexa VIII Anexa VIII

Anexa IX Anexa IX

Anexa X Anexa X

Anexa XI Anexa XI

Anexa XII

-

Anexa XII

- Anexa XIII

Anexa XIII

-

-

Anexa XIV

- Anexa XV

- Anexa XVI

Anexa XIV Anexa XVII

Anexa XV Anexa XVIII

- Anexa XIX

- Anexa XX

- Anexa XXI
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I. INTRODUCTION

1. On 14 July 2003, the Commission forwarded to the Council and to the European Parliament

a proposal1 for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approval of

motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles.

2. The European Parliament’s opinion at first reading was adopted on 11 February 20042.

3. The Economic and Social Committee adopted its opinion on 28 January 20043.

4. On 29 October 2004, the Commission adopted its amended proposal4. The amended proposal

accepted partially or in principle Amendments 3, 6 to10, 12, 21, 22 and rejected Amendments 

1, 2, 4, 5, 11, 13 to 19 and 23 to 34. The proposal introduced as well regulations as 

alternatives to separate Directives and clarification of Member States obligations with regard 

to the free movement of approved vehicles, components and separate technical units. Finally, 

it proposes the inclusion of UNECE Regulations in replacement of EC directives within the 

EC vehicle type-approval system, amendments to the safeguard clauses, to the 

implementation measures, the enlargement of the Community to the new Member States and 

criteria for technical services and bodies operating quality system certification.

  
1 Doc. 11641/03 ENT 128 CODEC 1022
2 Doc. 6115/04 ENT 35 CODEC 180 
3 CESE 90/2004 + CESE 1495/2003 fin corr.- Published in O.J. C 108 of 30.04.2004.
4 Doc. 14469/04 ENT 145 CODEC 126
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5. On 7 December 2005, the Committee of Permanent Representatives (1) reached,

unanimously, a political agreement5, on a compromise text with a view to adopting its 

common position.

6. The Council adopted its common position6 in accordance with Article 251 of the EC Treaty 

on 11 December 2006.

II. OBJECTIVES

This proposal constitutes the second and last stage of the recasting of the framework 

Directive70/156/EEC7of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member 

States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers. The first stage of the 

recasting, which consisted of the codification of the technical annexes, was achieved by the 

adoption of Commission Directive 2001/116/EC of 20 December 20018. The second stage 

consists of the recasting of the enacting part of the Directive.

  
5 Doc. 15137/05 ENT 149 CODEC 1114 OC 900
6 Doc. 9911/06 ENT 84 CODEC 561 OC 423
7 O.J. L 42 of 23.02.1970.
8 O.J. L 18 of 21.01.2002
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III. COMMON POSITION

The common position adopted by the Council reflects partlialy the opinion of the European 

Parliament at first reading. Ten of Parliament's amendments out of thirty-four were already 

incorporated, totally, partly or in principle, in the Commission's amended proposal. Nearly all

of them have been incorporated in the common position.

The common position also contains a number of new provisions, which the Council considers

to be essential in ensuring an efficient implementation of the Directive and contributing to the 

proper functioning of the internal market.

All modifications to the Commission's amended proposal introduced by the Council in its 

common position have been accepted by the Commission.

In general:

- the title of the Directive has been modified;

- there are five new recitals: (12) to (15) and (22);

- two recitals have been modified: (10) and (19);

- there are seven new Articles: 11, 31, 34, 41 to 43 and 46;

- seventeen Article have been modified: 1 to 4, 12, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 

47 and 48;

- there are three new Annexes: XIII, XV and XVI;

- three Annexes have been modified: V, XII and XX.
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Analysis of the Common Position as set out in doc. 9911/06.

New elements contained in the Common Position as compared with the Commission 

proposal:

Title.

The "Framework" character of the Directive is highlighted.

Recitals.

Recital (10) was completed to precise the procedure in case of adoption of UNECE 

Regulations to Community law.

Recitals (12), (13) and (14) are new. They concern the control of certain parts and 

equipments that can be fitted to vehicles before their placing on the market.

(15) is new. It concerns the effective protective measures to be taken by the manufacturer in 

case of health and safety risks for the consumer.

(19) explains the procedure dealing with urgent cases.

(22) is new. It encourages the member States to draw up their own correlation tables.
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Chapter I: General Provisions (Art. 1 to 3).

Art. 1 : Subject matter.

The "Framework" character of the Directive is highlighted and it is added that this Directive 

also establishes provisions for the sale and entry into service of parts and equipment intended 

for vehicle approved in accordance with the Directive.

Art. 2 : Scope.

Extension of the Directive to parts and equipment intended for vehicles covered by the 

Directive.

Optional type-approval for mobile machineries, vehicles used by armed services, civil 

defence, fire services, police and on construction sites, quarries, port, airports.

Art. 3: Definitions.

New definitions: "regulatory act", "separate directive or regulation", "hybrid electric vehicle", 

"original parts or equipment", "competent authority", "virtual testing method".

Modification of the definitions of "hybrid motor vehicle", "system", "component", "separate 

technical unit", "manufacturer", "approval authority", "technical service", "certificate of 

conformity".
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Chapter II: General obligations (Art. 4 and 5).

Art. 4 : Obligations of Member States. 

Par. 3 explains the limits of prohibitions, restrictions or impediments. while par. 4 specifies 

the content of the notification act.

Chapter IV: Conduct of the EC type-approval procedures (Art. 8 to 12).

New Art. 11 (" Tests required for EC type-approval") introducing general dispositions 

concerning those tests. 

Art. 12: Conformity of production arrangements.

New par. 3 to ensure that the conformity of production procedure is followed correctly.

Chapter VII: Certificate of conformity and markings (Art. 18 and 19).

Art. 18: Certificate of conformity.

Possibility for a Member State of translation into its own national language of the certificate 

and for a manufacturer to transmit information by electronic means to the registration 

authority.
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Chapter VIII: New technologies or concepts incompatible with separate directives

(Art. 20 and 21).

Art. 20: Exemptions for new technologies or new concepts.

Vehicles manufactured in conformity with a provisional approval accepted by one or a few 

Member States before it was revoked by a decision of the Commission will be permitted to be 

registered, sold or enter service in those Member States that accepted the approval.

Chapter IX: Vehicles produced in small series (Art. 22 and 23).

Art. 23: National type-approval of small series.

Redrafting of par. 1 in order to make more pragmatic for small constructors the application of 

dispositions concerning small national series. Possibility for Member States to fix practical 

rules to ease mutual recognition.

Chapter X: Individual approvals (Art. 24 and 25).

Art. 24: General provisions.

Same modifications as in Art. 23. 

No necessity to carry destructive tests. 

No possibility to decentralise the individual approvals. 

Possibility to use the individual approval procedure for vehicles modified by their owner 

before the first registration took place.
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Chapter XI: Registration, sale and entry into service (Art. 26 to 28).

Art. 28: Sale and entry into service of components and separate technical units

Better distinction of the cases when the sale of certain non-approved components is allowed 

or prohibited.

New par. 4 to clarify that if components are to be fitted on vehicles exempted of the Directive, 

they do not have to respect the technical dispositions of the relevant particular directives.

Chapter XII: Safeguard clauses (Art. 29 to 33).

Art. 29: Vehicles, systems, components or separate technical units in compliance with 

this Directive.

Clarification of the measures to be taken by the Commission in case of shortcomings in the 

relevant regulatory acts or incorrect application of the relevant requirements.

New Art. 31 ("Parts and equipment which pose a significant risk to the correct 

functioning of essential systems") putting into place an authorization procedure similar to 

the type-approval one,  in order to control the sale of items which could pose a significant risk 

for the safety of the vehicle or damage the environment.
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Art. 32: Recall of vehicles.

Better proportionality of the sanctions against a manufacturer obliged to operate a recall of 

vehicles.

New par. 4 allowing the "recall" procedure for parts that are not subject to any requirement 

under a regulatory act.

Chapter XIII: International regulations (Art. 34 to 36).

New Art. 34 ("UNECE Regulations required for EC type-approval") stating the procedure 

to respect.

Art. 35: Equivalence of UNECE Regulations with Directives or Regulations.

Clarification of the procedure.

Chapter XIV: Provision of technical information (Art. 37 and 38).

Art. 38: Information intended for manufacturers of components or separate technical 

units.

In link with Art. 31, obligation for the manufacturer or his suppliers to communicate precise 

information on the functioning of certain security devices.
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Chapter XV: Implementation measures and amendments (Art. 39 and 40).

Art. 39: Implementation measures and amendments to this Directive and the separate 

directives and regulations.

Clarification on how to proceed to lay down technical provisions concerning small series that 

are not cars and individual approval: harmonised dispositions could be taken by the 

Commission after opinion of the technical Committee of Art. 40.

Chapter XVI: Designation and notification of technical services (Art. 41 to 43).

This chapter replaces the previous Art. 38: Notification of approval authorities, technical 

services and bodies. It creates three new Articles:

Art. 41: Designation of technical services: 4 categories are created as well as the possibility 

for an approval authority or a manufacturer to act as a technical service in certain cases.

Art. 42: Assessment of the skills of the technical services: description of the procedure.

Art. 43: Procedures for notification: description of the procedure.
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Chapter XVII: Final provisions (Art. 44 to 51).

New Art. 46 ("Sanctions"): Member States shall determine the sanctions applicable for 

infringement, shall take all necessary measures for their implementation and notify these 

provisions to the Commission within 18 months after the entry into force of the Directive.

Art. 47: Assessment.

The Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application 

of this Directive within 48 months after the entry into force of this Directive.

Art. 48: Transposition.

Change the transposition deadline to 18 months from 12 months.

Annexes

Annex V: Procedures to be followed during type-approval.

Two new Appendix have been added, in link with the new Art. 41 to 43:

- Appendix 1: Standards with which the entities referred to in Art. 41 have to comply.

- Appendix 2: Procedure for the assessment of the technical services.
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Annex XII: Small series and end-of-series limits.

Modification of the maximum number of units of one type of vehicles of categories M1 to be 

registered, sold or put on the market per year.

For national type-approval of small series, the quantities will be determined by the member 

States, but shall not exceed the number in question, set for each category.

New Annex XIII ("List of parts or equipment which can pose a significant risk to the 

correct functioning of systems that are essential for the safety of the vehicle or its 

environmental performance requirements, appropriate test procedures, marking and 

packaging provisions").

This Annex is related to the new Art. 31.

New Annex XV: ("List of the regulatory acts for which a manufacturer may be 

designated as technical service").

This Annex is in related to Art. 41.

New Annex XVI: ("List of regulatory acts for which virtual testing methods may be used 

by a manufacturer or a technical service").

This Annex is related to Art. 11. 

It contains two new Appendices to be completed at a later stage:

- Appendix 1: General conditions required from virtual testing methods.

- Appendix 2: Specific conditions concerning virtual testing methods.
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Annex XX: Timetable for the enforcement of this Directive in respect of type-approval.

The timetable has been totally reviewed, mainly to give more time to small and medium 

enterprises to adapt to the new rules.

IV. CONCLUSION

The Council considers that its common position, which is the result of extensive preparatory 

work and negotiations since 2003 and which is fully supported by the Commission, is well in 

line with the objectives of the proposed Directive.

Indeed, the common position will make the administrative provisions and regulations in 

force clearer for all partners in order to make Community type-approval operational for the 

various categories of vehicles and their components. The replacement of EC directives or 

regulations by UNECE Regulations, the introduction of self - or virtual testing will contribute 

to the simplification of Community legislation, aiming to enhance the automotive industry's 

global competitiveness. 

It will also establish provisions for the sale and entry into service of parts and equipment 

intended for vehicles approved in accordance with the above provisions and regulations .

It will thus contribute measurably to the completion of the internal market in a dynamic 

growing sector.

Finally, it will contribute significantly to the improvement of road safety by making 

compulsory the EC type-approval system for all commercial vehicles including trailers within 

a relatively short period of time.

________________________
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1. BACKGROUND 

Date of transmission of the proposal to the European Parliament and 
the Council (document COM(2003)418 final – 2003/0153 (COD): 14.7.2003.

Date of the opinion of the European Economic and Social 
Committee: 

28.1.2004.

Date of the opinion of the European Parliament at first reading: 11.2.2004.

Date of transmission of the amended proposal: 3.11.2004.

Date of adoption of the common position: 11.12.2006.

2. OBJECTIVE OF THE COMMISSION PROPOSAL 

a) This proposal modernises framework Directive 70/156/EEC1 on the approximation 
of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and 
their trailers. 

b) Directive 70/156/EEC is the main legal instrument available to the European 
Community to implement the single market in the automobile sector. It harmonises 
the technical requirements relating to the construction of motor vehicles and their 
components and also replaces national type-approval procedures with a compulsory 
single Community type-approval procedure. 

                                                 
1 Council Directive 70/156/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member 

States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers – Official Journal No L 42 of 
23/02/1970, p.1. 
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Since the adoption of directives 92/53/EEC2, 2002/24/EC3 and 2003/37/EC4, all 
categories of vehicles can enjoy the benefits of Community type-approval, apart 
from commercial vehicles5 which only enjoy some of the benefits. One of the 
objectives of this proposal is to extend the principles of Community type-approval to 
commercial vehicles. 

3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

3.1. General comments on the common position 

The Council welcomed the Commission’s proposal to recast framework Directive 
70/156/EEC. It also welcomed the additions and improvements made to Directive 
92/53/EEC which was, historically, the first recasting of Directive 70/156/EEC. 

The Council nevertheless found it necessary to reword several Articles in order to 
clarify their scope, or provide a clearer definition of their application conditions. 

Several new articles have been introduced by the Council with a view to the future 
development of new initiatives in the context of the policy of simplifying 
Community legislation for the automobile sector. The inclusion of these new Articles 
is entirely in line with the recommendations made by the CARS 21 High Level 
Group. 

Given the complexity of type-approval systems already in place since 1996 and the 
legal aspects concerned, the discussions within the Council managed to preserve the 
delicate balance between the requirements of road safety, environmental protection 
and the needs of the industry. The common position is therefore first and foremost a 
compromise text compiled with a view to winning the backing of all Member States. 

The Commission was involved in drawing up the new articles and the various 
rewordings of existing articles. 

It endorses the text of the common position. It would nevertheless have preferred, as 
it would be in the interest of users themselves, to see earlier dates for the 
implementation of Community type-approval for commercial vehicles in order to 
complete the internal market and make the safety requirements for such vehicles 
compulsory as soon as possible. 

                                                 
2 Council Directive No 92/53/EEC of 18 June 1992 amending Directive 70/156/EEC on the 

approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and 
their trailers – Official Journal No L 225 of 10/08/1992, p.1. 

3 Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council of 18 March 2002 relating to the 
type-approval of two or three-wheel motor vehicles and repealing Council Directive 92/61/EEC – 
Official Journal No L 124 of 09/05/2002, p.1. 

4 Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on type-approval 
of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with 
their systems, components and separate technical units and repealing Directive 74/150/EEC - Official 
Journal No L 171 of 09/07/2003, p.1. 

5 Light duty vehicles (up to 3.5 tonnes), trucks, trailers, semi-trailers, buses and coaches. 
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3.2. Comments on the amendments adopted by the European Parliament 

The Council was in full accordance with the Commission’s opinion on the 
amendments adopted by the European Parliament at first reading. 

All the amendments which would have introduced provisions into the framework 
directive which are incompatible with the objectives of the proposal have therefore 
been rejected, as have the amendments dealing with areas already covered by other 
Community legislation, in order to avoid creating legal uncertainty. 

The Council approved the amendments by the European Parliament, which had been 
re-worded by the Commission, on type-approval itself as these extend the scope of 
the provisions originally presented. The amendments dealing with individual 
approval were accepted. 

The Council agreed to reconsider the limits for small series to take account of the 
enlargement of the European Union in May 2004. 

With regard to the dates for implementing Community type-approval, the Council 
completely rejected the Parliament’s proposal to defer all the dates proposed by the 
Commission, on the grounds that such a significant delay would damage the interests 
of manufacturers who are the primary beneficiaries of the harmonisation of technical 
and administrative provisions for the approval of motor vehicles. 

3.3. New provisions introduced by the Council and the Commission’s position 

Of the new Articles, Article 10a specifies how to perform the tests required for 
granting type-approval. This will simplify the test methods substantially by 
permitting the use of virtual methods and allowing the manufacturer to submit the 
test reports himself. 

Article 38 (‘Notification and appointment of technical services) has been completely 
rewritten. It has been explained under which conditions the administrative authorities 
responsible for type-approval could replace the technical services appointed for this 
purpose and supervise themselves the tests carried out at the manufacturers’ plants. 
The Council has also determined the conditions pour assessing the competence of the 
various actors involved in the type-approval procedure from conducting the tests 
required to conformity of production inspections and sample checks on vehicles or 
components on the market. 

Particular attention has been paid to parts and equipment available on the after-sales 
market so that those which could interfere with the operation of the vehicle can only 
be marketed with the approval of the type-approval authorities. A new Article (‘parts 
and equipment which pose a serious risk [..]’) has been inserted in order to introduce 
a simplified approval procedure modelled on type-approval. 

The Council has completely revised the timetable proposed by the Commission for 
the implementation of Community type-approval for commercial vehicles in order to 
give small and medium-sized enterprises more time to adapt to the new provisions. 
The new timetable takes account of the fact that the deadline for transposition of the 
directive by the Member States has been extended from 12 to 18 months. 
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The Annexes to the Directive have been updated to take account of the changes 
arising from the introduction of the new Articles and the recent entry into force of 
new specific directives. 

The Commission fully endorses these changes. 

4. CONCLUSION 

With its initial proposal of 14 July 2003, the Commission proposes to extend the benefits of 
type-approval to all vehicles, including commercial vehicles, so as to complete the internal 
market in the automobile sector. Apart from the advantages in terms of economy of scale 
which this secures for manufacturers, this also helps to substantially improve vehicle safety 
by making compulsory ipso facto all the technical harmonisation directives drawn up since 
the adoption of Directive 70/156/EEC. 

For European citizens, in addition to the advantages of an open and competitive single 
market, the major improvement in road safety is a vital factor at a time of rapid expansion in 
international commercial vehicle traffic. 

The Council has given its backing to the amended Commission proposal. It has nonetheless 
made a number of changes which will have a positive impact on approval procedures. Several 
articles have also been introduced in response to the recommendations made in the CARS 21 
report with a view to simplifying future Community legislation. 

The Council acted unanimously. 

In conclusion, the Commission supports the common position adopted by the Council. 




