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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

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

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

 

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

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele 

cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2014)0581), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0168/2014), 

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

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 februarie 

20151, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0276/2015), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prezentul regulament trebuie să conțină 

cerințe de fond referitoare la limitele 

emisiilor și procedurile de omologare UE 

de tip pentru motoarele cu ardere internă ce 

urmează a fi instalate pe echipamentele 

mobile fără destinație rutieră. Principalele 

elemente ale cerințelor relevante ale 

prezentului regulament se bazează pe 

rezultatele evaluării de impact din 20 

noiembrie 2013 efectuate de Comisie, în 

cadrul căreia au fost analizate diferite 

opțiuni prin compararea avantajelor și 

dezavantajelor posibile din punct de vedere 

economic și ecologic, precum și din 

punctul de vedere al siguranței și al 

aspectelor sociale. În respectiva evaluare, 

au fost abordate atât aspectele calitative, 

cât și cele cantitative. După compararea 

diferitelor opțiuni, opțiunile preferate au 

fost identificate și au fost selectate pentru a 

forma fundamentul prezentului regulament. 

(5) Prezentul regulament ar trebui să 

conțină cerințe de fond referitoare la 

limitele emisiilor și procedurile de 

omologare UE de tip pentru motoarele cu 

ardere internă ce urmează a fi instalate pe 

echipamentele mobile fără destinație 

rutieră (NRMM). Principalele elemente ale 

cerințelor relevante ale prezentului 

regulament se bazează pe rezultatele 

evaluării de impact din 20 noiembrie 2013 

efectuate de Comisie în cadrul căreia au 

fost analizate diferite opțiuni prin 

compararea avantajelor și dezavantajelor 

posibile din punct de vedere economic și 

ecologic, precum și din punct de vedere al 

efectelor asupra sănătății, al siguranței și 

al aspectelor sociale. În respectiva 

evaluare, au fost abordate atât aspectele 

calitative, cât și cele cantitative. După 

compararea diferitelor opțiuni, opțiunile 

preferate au fost identificate și au fost 

selectate pentru a forma fundamentul 

prezentului regulament. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prezentul regulament urmărește să 

instituie reguli armonizate pentru 

omologarea UE de tip a motoarelor cu 

ardere internă ce urmează a fi instalate pe 

echipamentele mobile fără destinație 

rutieră, cu scopul de a asigura funcționarea 

pieței interne. În acest scop, trebuie să se 

(6) Prezentul regulament urmărește să 

instituie reguli armonizate pentru 

omologarea UE de tip a motoarelor cu 

ardere internă ce urmează a fi instalate pe 

echipamentele mobile fără destinație 

rutieră, cu scopul de a asigura funcționarea 

pieței interne în contextul mai amplu al 
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stabilească noi limite de emisii care să 

reflecte progresele tehnologice și să asigure 

convergența cu politicile Uniunii în 

sectorul rutier, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului și a reducerii emisiilor provenite de 

la echipamentele mobile fără destinație 

rutieră, rezultând astfel un nivel mai 

proporțional al emisiilor acestor 

echipamente în raport cu emisiile 

vehiculelor rutiere. Domeniul de aplicare al 

legislației comunitare din acest sector ar 

trebui extins în vederea îmbunătățirii 

armonizării pieței la nivelul UE și la nivel 

internațional și a minimizării riscului de 

denaturare a mecanismelor pieței. În plus, 

prezentul regulament urmărește 

simplificarea cadrului juridic actual, 

inclusiv măsurile pentru simplificarea 

procedurilor administrative, și 

îmbunătățirea condițiilor generale de 

punere în aplicare, în special prin 

consolidarea reglementărilor privind 

supravegherea pieței. 

actualei revizuiri a politicii Uniunii 

privind calitatea aerului. În acest scop, ar 

trebui să se stabilească noi limite de emisii 

aplicabile, de asemenea, în cazul 

echipamentelor agricole, care să reflecte 

progresele tehnologice și să asigure 

convergența cu politicile Uniunii în 

sectorul rutier, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului și a reducerii emisiilor provenite de 

la echipamentele mobile fără destinație 

rutieră și de la vehiculele agricole, 

rezultând astfel un nivel mai proporțional 

al emisiilor acestor echipamente în raport 

cu emisiile vehiculelor rutiere. Domeniul 

de aplicare al legislației Uniunii din acest 

sector ar trebui extins pentru a îmbunătăți 

armonizarea pieței la nivelul Uniunii și la 

nivel internațional și pentru a reduce la 

minimum riscurile de denaturare a pieței și 

efectele negative asupra sănătății. În plus, 

prezentul regulament urmărește 

simplificarea cadrului juridic actual, 

inclusiv măsurile pentru simplificarea 

procedurilor administrative, și 

îmbunătățirea condițiilor generale de 

punere în aplicare, în special prin 

consolidarea reglementărilor privind 

supravegherea pieței. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Pe lângă extinderea domeniului de 

aplicare a legislației Uniunii în domeniul 

armonizării pieței, minimizând, în același 

timp, distorsiunile de pe piață, prezentul 

regulament urmărește simplificarea 

cadrului juridic actual, inclusiv măsurile 

pentru simplificarea procedurilor 

administrative, și îmbunătățirea 

condițiilor generale de punere în aplicare, 

în special prin consolidarea 
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reglementărilor privind supravegherea 

pieței. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) Cartea albă a Comisiei Europene 

intitulată „Foaie de parcurs pentru un 

spațiu european unic al transporturilor – 

Către un sistem de transport competitiv și 

eficient din punct de vedere al 

resurselor”1a subliniază rolul deosebit al 

căilor ferate și al căilor navigabile 

interioare pentru atingerea obiectivelor în 

materie de climă. Având în vedere 

neajunsurile acestor moduri de transport 

în ceea ce privește poluarea aerului, 

Comisia și statele membre ar trebui să 

ofere, în raza lor de acțiune, diferite 

modalități de sprijinire a inovațiilor în 

domeniul tehnologiilor de reducere a 

emisiilor, astfel încât creșterea în 

continuare a volumului mărfurilor 

transportate pe căile ferate și pe căile 

navigabile interioare să fie însoțită de o 

îmbunătățire a calității aerului în Europa. 

 –––––––––––––––––– 

 Carte albă „Foaie de parcurs pentru un 

spațiu european unic al transporturilor – 

Către un sistem de transport competitiv și 

eficient din punct de vedere al resurselor” 

a Comisiei, din 28 martie 2011, 

COM(2011)0144.  

Justificare 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 
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Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Îndeplinirea obiectivelor Uniunii 

privind calitatea aerului necesită un efort 

continuu în vederea reducerii emisiilor 

provenite de la motoare. Din acest motiv, 

este necesar să li se furnizeze 

producătorilor informații clare cu privire la 

viitoarele valori limită de emisii și să li se 

acorde o perioadă de timp adecvată pentru 

atingerea acestora și realizarea progreselor 

tehnice necesare. 

(10) Îndeplinirea sustenabilă a obiectivelor 

Uniunii privind calitatea aerului și 

protecția aerului de acum până în 2020 și 

după această dată necesită un efort 

continuu în vederea reducerii emisiilor 

provenite de la diferite tipuri de motoare. 

Din acest motiv, este necesar să li se 

furnizeze în prealabil producătorilor 

informații clare și cuprinzătoare cu privire 

la viitoarele valori-limită de emisii și să li 

se acorde o perioadă de timp adecvată 

pentru atingerea acestora și realizarea 

progreselor tehnice necesare. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru reducerea sustenabilă a 

emisiilor provenite de la motoare este 

necesară intensificarea constantă a 

cooperării directe dintre producători și 

alte întreprinderi din domeniu, pe de o 

parte, și instituțiile de cercetare științifică 

consacrate, pe de altă parte. Această 

cooperare joacă un rol semnificativ în 

dezvoltarea de noi produse și tehnologii, 

care au un impact pozitiv asupra 

îmbunătățirii calității aerului. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 
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Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Pentru a garanta un nivel optim de 

protecție a persoanelor care lucrează în 

apropierea echipamentelor și pentru a 

menține la un nivel minim expunerea 

cumulativă a lucrătorilor care lucrează în 

apropierea mai multor echipamente 

mobile, ar trebui să se folosească 

tehnologii de ultimă oră pentru a reduce 

la minimum emisiile. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Este adecvat să se încurajeze 

introducerea vehiculelor alimentate cu 

carburanți alternativi, care pot produce 

emisii scăzute de NOx și de particule. 

Astfel, valorile limită pentru totalul 

hidrocarburilor trebuie să fie adaptate 

pentru a lua în considerare emisiile de 

hidrocarburi nemetanice și de metan. 

(14) Este necesar să se încurajeze 

introducerea vehiculelor alimentate cu 

carburanți alternativi, care pot produce 

emisii scăzute de NOx și de particule. 

Astfel, valorile-limită pentru totalul 

hidrocarburilor trebuie să fie adaptate 

pentru a lua în considerare emisiile de 

hidrocarburi nemetanice și de metan. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14b) Prezentul regulament nu ar trebui 

să aducă atingere măsurilor adoptate la 

nivel național sau la nivelul Uniunii în 

ceea ce privește utilizarea de motoare sau 

de echipamente mobile fără destinație 

rutieră care sunt în conformitate cu 

prezentul regulament, dacă aceste măsuri 

sunt necesare și proporționale pentru 

sănătatea și siguranța la locul de muncă 



 

PE557.123v02-00 10/88 RR\1074318RO.doc 

RO 

și dacă sunt necesare pentru a evita 

pericolele pentru sănătatea lucrătorilor 

afectați de emisiile produse de astfel de 

motoare în cursul anumitor aplicații. 

Justificare 

Statelor membre ar trebui să li se permită să interzică utilizarea motoarelor cu combustie din 

rațiuni de sănătate și siguranță la locul de muncă, în special în punctele sensibile din 

punct de vedere al calității aerului. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru a asigura controlul emisiilor de 

particule poluante ultrafine (cu o 

dimensiune de 0,1 μm și chiar mai mici), 

Comisia ar trebui să fie autorizată să 

adopte o abordare în funcție de numărul de 

particule poluante emise, alături de 

abordarea utilizată în prezent în funcție de 

masa acestora. Abordarea în funcție de 

numărul de particule emise ar trebui să se 

bazeze pe rezultatele Programului de 

măsurare a particulelor (PMP) al Comisiei 

Economice pentru Europa a Organizației 

Națiunilor Unite (CEE-ONU) și să 

corespundă obiectivelor ambițioase care 

există în materie de mediu. 

(15) Pentru a asigura controlul emisiilor de 

particule poluante ultrafine (cu o 

dimensiune de 0,1 μm și chiar mai mici), 

Comisia ar trebui să fie autorizată să 

adopte o abordare în funcție de numărul de 

particule poluante emise, alături de 

abordarea utilizată în prezent în funcție de 

masa acestora. Abordarea în funcție de 

numărul de particule emise ar trebui să se 

bazeze pe rezultatele Programului de 

măsurare a particulelor (PMP) al Comisiei 

Economice pentru Europa a Organizației 

Națiunilor Unite (CEE-ONU) și ar trebui 

să ajungă cel puțin nivelul de protecție 

oferit de legislația în vigoare a Uniunii 

privind vehiculele cu destinație rutieră. În 

plus, ea ar trebui să sprijine cerința 

privind reducerea emisiilor de substanțe 

cancerigene, protejând astfel lucrătorii, și 

ar trebui să corespundă obiectivelor 

ambițioase care există în materie de mediu. 

Justificare 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 
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Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der 

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Având în vedere duratele de viață 

îndelungate ale echipamentelor mobile 

fără destinație rutieră, este adecvat să se 

aibă în vedere postechiparea motoarelor 

aflate deja în funcțiune. Această 

postechipare ar trebui să vizeze, în 

special, zonele urbane dens populate și pe 

cele care încalcă legislația Uniunii 

privind calitatea aerului. Pentru a 

garanta un nivel comparabil și ambițios 

de postechipare, statele membre ar trebui 

să ia în considerare principiile 

Regulamentului CEE-ONU nr. 132 

privind dispozitivele de postechipare 

pentru controlul emisiilor (Retrofit 

Emissions Control - REC) 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16b) Dacă este cazul, ar trebui stabilite 

sinergii între reducerea emisiilor de gaze 

și de particule provenite de la motoarele 

instalate pe echipamentele mobile fără 

destinație rutieră și standardele de emisii 

aplicate în cazul vehiculelor utilitare 
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grele, deoarece tehnologiile conexe sunt 

interconectate. O astfel de armonizare 

viitoare ar putea contribui la 

îmbunătățirea economiilor de scară și a 

calității aerului. În cazul în care aceste 

standarde pentru NRMM nu pot fi atinse 

imediat, Comisia ar trebui să aibă în 

vedere acțiuni suplimentare. 
 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a controla mai bine emisiile 

reale și pentru a pregăti procesul de 

conformitate în circulație, ar trebui 

adoptată, într-un calendar adecvat, o 

metodologie de încercare pentru 

monitorizarea cerințelor de performanță 

privind emisiile, pe baza utilizării 

sistemelor portabile de măsurare a 

emisiilor. 

(18) Pentru a controla mai bine emisiile 

reale și pentru a pregăti procesul de 

conformitate în circulație, ar trebui 

adoptată, până la sfârșitul anului 2017, o 

metodologie de încercare pentru 

monitorizarea cerințelor de performanță 

privind emisiile, pe baza utilizării 

sistemelor portabile de măsurare a 

emisiilor. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Ar trebui să se permită introducerea pe 

piață în statele membre a motoarelor care 

sunt în conformitate cu și intră în 

domeniul de aplicare al noilor 
reglementări privind limitele emisiilor și 

procedurile de omologare UE de tip; aceste 

motoare nu trebuie să facă obiectul altor 

cerințe naționale privind emisiile. Statele 

membre care acordă omologări ar trebui să 

întreprindă măsurile de verificare necesare 

pentru a asigura identificarea motoarelor 

produse conform fiecărei omologări UE 

(20) Ar trebui să se permită introducerea pe 

piață în statele membre a motoarelor care 

sunt în conformitate cu noile reglementări 

privind limitele emisiilor și procedurile de 

omologare UE de tip și care intră în 

domeniul de aplicare al acestora; aceste 

motoare nu ar trebui să facă obiectul altor 

cerințe naționale privind emisiile în 

vederea introducerii pe piață. Statele 

membre care acordă omologări ar trebui să 

întreprindă măsuri de verificare și control, 

acolo unde situația o impune, la importul 
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de tip. și furnizarea de motoare pe piața Uniunii, 
pentru a se asigura că acestea sunt 

conforme omologării UE de tip în fiecare 

caz. Ar trebui ca acest lucru să nu aducă 

atingere dreptului statelor membre de a 

încuraja sau a restricționa utilizarea 

motoarelor introduse pe piață, în măsura 

în care deciziile în acest sens nu sunt 

discriminatorii și sunt justificate în baza 

unor criterii obiective.  

Justificare 

Identificarea tipurilor de motoare care intră pe piața UE trebuie efectuată la importul 

acestora. Este cel mai sigur, mai eficace și mai ieftin mod de a identifica și de a controla 

toate tipurile de motoare care sunt introduse pe piața UE. Prin intermediul documentelor 

justificative prezentate la import se poate verifica dacă produsele introduse pe piață respectă 

standardele UE. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Trebuie acordat un număr limitat de 

scuturi pentru a sprijini nevoile specifice 

referitoare la forțele armate, constrângerile 

logistice privind aprovizionarea, încercarea 

la fața locului a prototipurilor și utilizarea 

echipamentelor în condiții atmosferice 

explozive. 

(21) Ar trebui acordat un număr limitat de 

scutiri pentru a sprijini nevoile specifice 

referitoare la forțele armate, constrângerile 

logistice privind aprovizionarea, încercarea 

la fața locului a prototipurilor, anumite 

motoare de înlocuire, motoarele 

pentru anumite tipuri de proiecte în 

sectorul feroviar și utilizarea 

echipamentelor în condiții atmosferice 

explozive. 

[A se vedea amendamentele la articolul 32 alineatele (4a) (nou) și (4b) (nou).] 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 
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Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) În consecință, regulamentele CEE-

ONU și modificările acestora în favoarea 

cărora Uniunea a votat, în temeiul Deciziei 

97/836/CE, ar trebui recunoscute ca 

echivalent al omologărilor UE de tip 

acordate în temeiul prezentului regulament. 

Prin urmare, ar trebui să se acorde 

Comisiei competențele necesare pentru 

adoptarea actelor delegate pentru a 

determina ce regulamente CEE-ONU se 

aplică omologărilor UE de tip. 

(25) În consecință, regulamentele CEE-

ONU și modificările acestora în favoarea 

cărora Uniunea a votat, în temeiul Deciziei 

97/836/CE, ar trebui recunoscute ca 

echivalent al omologărilor UE de tip 

acordate în temeiul prezentului regulament. 

Prin urmare, în vederea unei cât mai bune 

alinieri a prezentului regulament la 

textele CEE-ONU, ar trebui să se acorde 

Comisiei competențele necesare pentru 

adoptarea actelor delegate pentru a 

determina ce regulamente CEE-ONU se 

aplică omologărilor UE de tip. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) În vederea completării prezentului 

regulament cu dispoziții tehnice mai 

detaliate, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 

familiile de moto are, modificarea 

neautorizată, monitorizarea performanței în 

ceea ce privește emisiile reale, încercările 

tehnice și procedurile de măsurare, 

conformitatea producției, livrarea separată 

a sistemelor de post-tratare la evacuare 

pentru motoare, motoare pentru încercare 

pe teren, motoare pentru utilizare în 

condiții atmosferice periculoase, 

echivalența omologărilor de tip, informații 

pentru producători și utilizatori finali, 

autoîncercare, standarde și evaluarea 

serviciilor tehnice, motoare cu alimentare 

pe bază de gaz completă sau parțială, 

măsurarea numărului de particule și cicluri 

de încercare. Este deosebit de important ca, 

(27) În vederea completării prezentului 

regulament cu dispoziții tehnice mai 

detaliate, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 

familiile de motoare, modificarea 

neautorizată, monitorizarea performanței în 

ceea ce privește emisiile reale, încercările 

tehnice și procedurile de măsurare, 

conformitatea producției, livrarea separată 

a sistemelor de posttratare la evacuare 

pentru motoare, motoare pentru încercare 

pe teren, motoare pentru utilizare în 

condiții atmosferice periculoase, 

echivalența omologărilor de tip, informații 

pentru producătorii de echipamente 

originale (OEM) și utilizatorii finali, 

standarde și evaluarea serviciilor tehnice, 

motoare cu alimentare pe bază de gaz 

completă sau parțială, măsurarea numărului 

de particule și cicluri de încercare și 
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în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 

Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți. Atunci când 

pregătește și elaborează acte delegate, 

Comisia ar trebui să asigure transmiterea 

simultană, la timp și adecvată a 

documentelor relevante către Parlamentul 

European și către Consiliu. 

evaluarea producției anuale a OEM. Este 

deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure transmiterea simultană, la timp 

și adecvată a documentelor relevante către 

Parlamentul European și către Consiliu. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (29a) Prezentul regulament ar trebui să se 

aplice și vehiculelor agricole care intră 

sub incidența dispozițiilor 

Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1a, care le înlocuiesc pe cele ale 

Directivei 97/68/CE abrogate. Având în 

vedere efectul combinat al amânării 

etapei IV pentru tractoarele agricole 

aparținând categoriilor T2, T4.1 și C2 și 

datele pentru punerea în aplicare a etapei 

V, etapa IV ar avea o durată de doar doi 

ani și trei luni. Pentru a evita sarcina 

administrativă inutilă, motoarele 

conforme etapei IIIB ar trebui să poată 

beneficia de clauzele tranzitorii definite în 

prezentul regulament în ceea ce privește 

cerințele de aplicare a etapei V. 

 __________________ 

 1 a JO L 60, 2.3.2013, p. 1–51. 

Justificare 

Prin Directiva 2011/87/UE s-au amânat datele obligatorii aferente etapelor IIIB și IV pentru 

tractoarele agricole și forestiere din categoriile T2, T4.1 și C2. Din cauza datelor obligatorii 

aferente etapei V definite în prezentul regulament, etapa IV nu este sustenabilă economic 

pentru producători, deoarece două reproiectări ale tractoarelor într-o perioadă de 

aproximativ doi ani reprezintă o povară economică fără beneficii pentru mediu. Tractoarele 

din aceste categorii care îndeplinesc cerințele pentru etapa IIIB ar trebui, prin urmare, să 
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aibă acces la perioada de tranziție pentru etapa V. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) propulsia vaselor destinate căilor de 

navigație interioare cu o putere netă mai 

mică decât 37 kW; 

(e) propulsia vaselor destinate căilor de 

navigație interioare cu o putere 

netă mai mică de 37 kW sau pentru 

scopuri auxiliare; 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) „motor” înseamnă un convertizor de 

energie, diferit de o turbină pe gaz, în care 

arderea combustibilului se produce într-

un spațiu închis, generând gaze de 

expansiune care sunt folosite direct 

pentru furnizarea de putere mecanică, 

pentru care se poate acorda o omologare 

UE de tip; acesta include sistemul de 

control al emisiilor și interfața de 

comunicare (hardware și mesaje) între 

unitatea (unitățile) de comandă electronică 

a sistemului motorului (ECU) și orice alt 

sistem de propulsive sau unitate de 

comandă pentru vehicule necesare în 

vederea respectării dispozițiilor de la 

capitolele II și III; 

(6) „motor” înseamnă un convertizor de 

energie, diferit de o turbină pe gaz, 

proiectat pentru a transforma energia 

chimică (intrare) în energie mecanică 

(ieșire) printr-un proces de combustie 

internă; acesta include, în cazul în care 

sunt instalate, sistemul de control al 

emisiilor și interfața de comunicare 

(hardware și mesaje) între unitatea 

(unitățile) de comandă electronică a 

sistemului motorului și orice alt sistem de 

propulsie sau unitate de comandă pentru 

vehicule necesare în vederea respectării 

dispozițiilor de la capitolele II și III; 

Justificare 

Este necesar să se clarifice definiția pentru a acoperi toate tehnologiile de motoare, în special 

pentru a ține seama dacă acestea utilizează unități de comandă electronică sau sisteme de 

posttratare. 
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Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) „motor de înlocuire” înseamnă un 

motor care: 

 (a) este introdus pe piață exclusiv cu 

scopul de a înlocui un motor deja introdus 

pe piață și instalat pe un echipament 

mobil fără destinație rutieră; și care 

 (b) corespunde unei etape de emisii care 

este inferioară celei aplicabile la data 

înlocuirii motorului; 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) „perioadă de tranziție” înseamnă 

primele optsprezece luni de la data punerii 

în aplicare obligatorii a etapei V, prevăzute 

în articolul 17 alineatul (2); 

(29) „perioadă de tranziție” înseamnă 

primele douăzeci și patru de luni de la data 

punerii în aplicare obligatorii a etapei V, 

prevăzute în articolul 17 alineatul (2); 

Justificare 

Echipamentele mobile fără destinație rutieră trebuie reproiectate pentru a face loc 

motoarelor mai mari aferente etapei V. Prin urmare, este nevoie de o perioadă de tranziție 

mai lungă. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 43 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (43a) „tehnologie avansată de reducere a 

emisiilor” (AET) și „motor cu 

performanțe ecologice avansate (EEE)” 
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înseamnă un motor instalat pe un 

echipament mobil fără destinație rutieră, 

definit la punctul 1 de la prezentul articol, 

care respectă valorile-limită de emisii 

prevăzute în anexa IIa; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 43 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (43b) „macara mobilă” înseamnă o 

macara autopropulsată cu braț, capabilă 

să se deplaseze, cu sau fără încărcătură, 

fără a necesita o cale de rulare fixă și 

care se stabilizează cu ajutorul gravitației, 

cu condiția să nu fie exclusă din domeniul 

de aplicare al prezentului regulament în 

temeiul articolului 2 alineatul (2) litera 

(a). Funcționează pe anvelope, șenile sau 

în alte moduri. În poziție fixă, poate să se 

sprijine pe picioare sau pe alte accesorii 

care îi măresc stabilitatea. Suprastructura 

unei macarale mobile poate să fie cu pivot 

cu rotație completă, rotație limitată sau 

fără rotație. În mod normal, este echipată 

cu unul sau mai multe trolii și/sau cilindri 

hidraulici pentru ridicarea și coborârea 

brațului și a greutății. Macaralele mobile 

pot fi echipate cu braț telescopic, cu braț 

articulat, cu braț cu grindă cu zăbrele sau 

o combinație dintre acestea, proiectate 

astfel încât să permită coborârea lor 

rapidă. Greutățile suspendate de braț pot 

fi manipulate folosind ansambluri cu 

cârlig sau alte dispozitive de ridicare 

pentru servicii speciale; 

Justificare 

(Adaptare tehnică) Această definiție a „macaralei mobile” are la bază punctul 38 din anexa I 

la Directiva 2000/14/CE (Directiva privind zgomotul). 
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Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 72 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(72) „încercare internă” înseamnă o 

încercare efectuată în propriile spații 

amenajate ale producătorului, 

înregistrarea rezultatelor încercării și 

prezentarea unui raport cuprinzând 

concluziile către autoritatea competentă 

în materie de omologare de către un 

producător care a fost desemnat drept 

serviciu tehnic pentru evaluarea 

respectării anumitor cerințe; 

eliminat 

Justificare 

Încercarea internă nu este fezabilă în cazul testării motoarelor. Aceasta poate fi efectuată 

numai în cadrul testării echipamentelor sau vehiculelor. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) motoare având o putere de referință de 

mai puțin de 560 kW utilizate în locul 

motoarelor din categoriile IWP, RLL sau 

RLR; 

(b) motoare având o putere de referință 

de mai puțin de 560 kW utilizate în locul 

motoarelor din categoriile IWA, IWP, RLL 

sau RLR; 

Justificare 

Amendamentul propus la tabelul I-6 din anexa II aplică motoarelor auxiliare destinate 

vaselor de navigație interioară, indiferent de putere, aceleași valori ale limitelor de emisii ca 

în cazul motoarelor de propulsie destinate vaselor de navigație interioară. Acest amendament 

va permite unităților terestre de mai puțin de 560 kW să fie folosite opțional în cazurile în 

care pot fi utilizate. Aceste unități terestre au valori mai scăzute ale limitelor de emisii decât 

cele propuse în amendamentul la tabelul I-6 din anexa II. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 
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Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) motoare destinate exclusiv utilizării pe 

vasele pentru navigație interioară, pentru 

propulsia acestora sau destinate propulsiei 

acestora, cu o putere de referință mai 

mare decât sau egală cu 37 kW; 

(a) motoare destinate exclusiv utilizării pe 

vasele pentru navigație interioară, pentru 

propulsia acestora sau destinate propulsiei 

acestora; 

Justificare 

În regulamentul SUA 40CFR1042 nu există limita inferioară de 37 kW. Eliminarea acestei 

excluderi permite alinierea deplină la Regulamentul SUA. Cu toate acestea, prezentul 

amendament aliniază puterea de referință a motoarelor de propulsie pentru navigația 

interioară la limita de emisii marine prevăzută în Regulamentul 40CFR1042 al SUA, 

permițând furnizarea de motoare dezvoltate pentru piața din SUA, însă prevede o reducere cu 

80 % a emisiilor față de limitele actuale pentru emisiile motoarelor de propulsie pentru 

navigația interioară. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) motoare cu o putere de referință mai 

mare decât 560 kW, utilizate în locul 

motoarelor din categoria IWP, cu condiția 

respectării cerințelor prevăzute la articolul 

23 alineatul (8); 

(b) motoare utilizate în locul motoarelor 

din categoria IWA, cu condiția respectării 

cerințelor prevăzute la articolul 23 

alineatul (8); 

Justificare 

Amendamentul la tabelul I-6 din anexa II extinde aplicarea la motoarele auxiliare destinate 

vaselor de navigație interioară cu o putere mai mare de 560 kW a valorilor limitelor de emisii 

aplicabile în cazul motoarelor de propulsie destinate vaselor de navigație interioară, pentru a 

include toate puterile. Acest amendament aliniază textul pentru a permite utilizarea unui 

motor de propulsie pentru navigația interioară care a fost omologat în ciclul corect ca motor 

auxiliar în conformitate cu acest principiu. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 



 

RR\1074318RO.doc 21/88 PE557.123v02-00 

 RO 

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 6 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) „Categoria IWA”, care cuprinde 

motoare destinate exclusiv utilizării pe 

vasele pentru navigație interioară, pentru 

scopuri auxiliare sau destinate unor scopuri 

auxiliare, cu o putere de referință netă 

mai mare decât 560 kW. 

(6) „Categoria IWA”, care cuprinde 

motoare destinate exclusiv utilizării pe 

vasele de navigație interioară, pentru 

scopuri auxiliare sau destinate unor scopuri 

auxiliare; 

Justificare 

Amendamentul nostru la tabelul I-6 din anexa II extinde aplicarea la motoarele auxiliare 

destinate vaselor de navigație interioară cu o putere mai mare de 560 kW a valorilor limitelor 

de emisii aplicabile în cazul motoarelor de propulsie destinate vaselor de navigație 

interioară, pentru a include toate puterile. Acest amendament aliniază textul la acest 

principiu. 

 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) „Categoria RLR”, care cuprinde 

motoare destinate exclusiv utilizării pe 

automotoare, pentru propulsia acestora 

sau destinate propulsiei acestora; 

(8) „Categoria RLR”, care cuprinde: 

 (a) motoare destinate exclusiv utilizării pe 

automotoare, pentru propulsia acestora 

sau destinate propulsiei acestora; 

 (b) motoare utilizate în locul motoarelor 

din categoria RLL; 

Justificare 

Motoarele de tipul celor utilizate la automotoare pot fi utilizate și la locomotive și ele nu ar 

trebui să facă obiectul unei aprobări duble inutile. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 
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Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre instituie sau desemnează 

autoritățile de omologare competente în 

materie de omologare, precum și 

autoritățile de supraveghere a pieței 

competente în materie de supraveghere a 

pieței în conformitate cu prezentul 

regulament. Statele membre notifică 

Comisia cu privire la instituirea și 

desemnarea autorităților în cauză. 

1. Statele membre instituie sau desemnează 

autoritățile de omologare competente în 

materie de omologare, precum și 

autoritățile de supraveghere a pieței 

competente în materie de supraveghere a 

pieței, inclusiv în ceea ce privește 

încercarea în circulație prevăzută la 

articolul 18, în conformitate cu prezentul 

regulament. Statele membre notifică 

Comisia cu privire la instituirea și 

desemnarea autorităților în cauză. 

 

Amendamentul  32  

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În zonele urbane care nu respectă 

valorile-limită prevăzute în Directiva 

2008/50/CE, statele membre evaluează, ca 

parte a elaborării planurilor privind 

calitatea aerului, în conformitate cu 

articolul 23 din directiva menționată, 

necesitatea de a lua măsuri care să 

garanteze postechiparea echipamentele 

mobile fără destinație rutieră existente cu 

cea mai recentă tehnologie de reducere a 

emisiilor, fără a genera costuri 

disproporționate. Această postechipare 

este realizată în vederea îndeplinirii 

cerințelor aferente etapei V. 
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Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Prezentul regulament nu aduce 

atingere dreptului statelor membre de a 

stabili, în conformitate cu tratele, toate 

cerințele necesare pentru asigurarea 

protecției lucrătorilor în timpul utilizării 

echipamentelor mobile menționate în 

prezentul regulament, cu condiția ca 

aceste cerințe să nu afecteze introducerea 

pe piață a motoarelor respective. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Autoritățile de omologare publică, prin 

intermediul platformei administrative 

centrale a Uniunii prevăzută la articolul 41, 

un registru al tuturor tipurilor și familiilor 

de motoare pentru care au acordat o 

omologare UE de tip, conținând cel puțin 

următoarele informații: marca comercială, 

denumirea producătorului, categoria 

motorului, numărul și data omologării de 

tip. 

3. Autoritățile de omologare publică, prin 

intermediul platformei administrative 

centrale a Uniunii prevăzută la articolul 41, 

un registru al tuturor tipurilor și familiilor 

de motoare pentru care au acordat o 

omologare UE de tip, conținând cel puțin 

următoarele informații: marca comercială, 

denumirea producătorului, categoria 

motorului, numărul și data omologării de 

tip, precum și parametrii tehnici. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru motoarele care dețin o omologare 

UE de tip, autoritățile de supraveghere a 

pieței efectuează, la scară adecvată și pe 

baza unor eșantioane adecvate, verificări 

Pentru motoarele care dețin o omologare 

UE de tip, autoritățile de supraveghere a 

pieței efectuează, la scară adecvată și pe 

baza unui procentaj semnificativ de 
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ale documentației, și, unde este cazul, 

verificări fizice ale motoarelor și încercări 

de laborator. În cadrul acestor acțiuni, 

autoritățile țin seama atât de principiile 

consacrate în materie de evaluare a 

riscului, cât și de reclamații și de alte 

informații. 

eșantioane, verificări ale documentației, și, 

unde este cazul, verificări fizice ale 

motoarelor și încercări de laborator. În 

cadrul acestor acțiuni, autoritățile țin seama 

atât de principiile consacrate în materie de 

evaluare a riscului, cât și de reclamații și de 

alte informații. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Pe lângă marcajul aplicat motoarelor în 

conformitate cu articolul 31, producătorii 

acestora trebuie să inscripționeze pe 

motoarele pe care le pun la dispoziție pe 

piață numele lor, denumirea lor comercială 

înregistrată sau marca lor comercială 

înregistrată și adresa din Uniune la care pot 

fi contactați sau, dacă acest lucru nu este 

posibil, pe ambalaj sau într-un document 

care însoțește motorul. 

6. Pe lângă marcajul aplicat motoarelor în 

conformitate cu articolul 31, producătorii 

acestora trebuie să inscripționeze pe 

motoarele pe care le pun la dispoziție pe 

piață: numele lor, denumirea lor 

comercială înregistrată sau marca lor 

comercială înregistrată, parametrii tehnici 

și adresa din Uniune la care pot fi 

contactați sau, dacă acest lucru nu este 

posibil, pe ambalaj sau într-un document 

care însoțește motorul. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Importatorii pun la dispoziție 

instrucțiuni și informații, conform 

dispozițiilor de la articolul 41. 

5. Importatorii pun la dispoziție 

instrucțiuni, informații și toate 

documentele justificative, conform 

dispozițiilor de la articolul 41. 
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Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Emisiile de gaze poluante și de particule 

poluante ale tipurilor sau familiilor de 

motoare în circulație se monitorizează prin 

încercarea motoarelor instalate pe 

echipamente mobile fără destinație rutieră, 

operate în condiții normale de funcționare. 

Astfel de încercări se efectuează pe 

motoare întreținute corespunzător și se 

asigură conformitatea cu prevederile 

privind selectarea motoarelor, procedurile 

de încercări și raportarea rezultatelor 

pentru diferitele categorii de motoare. 

1. În cazul tipurilor de motoare sau al 

familiilor de motoare omologate în 

temeiul prezentului regulament, emisiile 

de gaze poluante și de particule poluante 

ale tipurilor sau familiilor de motoare în 

circulație se monitorizează prin încercarea 

motoarelor în circulație instalate pe 

echipamente mobile fără destinație rutieră, 

operate în condiții normale de funcționare. 

Astfel de încercări se efectuează sub 

responsabilitatea producătorului sau a 

entității care a fost însărcinată cu această 

încercare și sub supravegherea autorități 

naționale de omologare de tip, pe motoare 

întreținute corespunzător și se asigură 

conformitatea cu prevederile privind 

selectarea motoarelor, procedurile de 

încercări și raportarea rezultatelor pentru 

diferitele categorii de motoare.  

Comisia derulează programe pilot în 

vederea dezvoltării unor proceduri de 

încercări corespunzătoare pentru 

categoriile și sub-categoriile de motoare 

pentru care nu sunt disponibile astfel de 

proceduri.  

Comisia derulează programe de 

monitorizare în vederea elaborării unor 

proceduri de încercare corespunzătoare 

pentru categoriile și subcategoriile de 

motoare pentru care nu sunt disponibile 

astfel de proceduri.  

 Comisia derulează programe de 

monitorizare pentru a determina în ce 

măsură emisiile care rezultă din ciclul de 

încercare și pe care se bazează 

omologarea de tip corespund emisiilor 

măsurate în condiții normale de 

funcționare. Aceste programe de 

monitorizare și rezultatele lor fac obiectul 

unei prezentări destinate statelor membre 

și, ulterior, unei comunicări publice 

anuale.  
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Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Conținutul acestui dosar va fi definit 

într-un act de punere în aplicare și va 
include: 

2. Conținutul dosarului informativ 

include: 

Justificare 

Conținutul dosarului informativ este deja definit direct la articolul 20 alineatul (2), iar la 

articolul 20 alineatul (4) se prevăd acte de punere în aplicare prin care să se stabilească 

modelele pentru dosarul informativ. Prin urmare, nu este nevoie de alte acte de punere în 

aplicare prin care să se definească conținutul dosarului informativ. 

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) planul inițial pentru încercarea în 

circulație în conformitate cu articolul 18 

alineatul (1); 

Justificare 

Dispozițiile din Regulamentul Euro VI obligă producătorul să prezinte autorității de 

omologare un plan privind încercarea în circulație. O dispoziție similară este propusă pentru 

Regulamentul NRMM. Ca urmare a acestei propuneri, planurile vor fi deja validate în 

momentul omologării. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. În cazul unui motor din categoria IWP 

cu o putere de referință mai mare de 560 

kW care este destinat utilizării în locul unui 

8. În cazul unui motor din categoria IWP 

care este destinat utilizării în locul unui 

motor din categoria IWA în conformitate 
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motor din categoria IWA în conformitate 

cu al doilea paragraf de la articolul 4, se 

respectă cerințele de la alineatul (5) pentru 

fiecare ciclu de încercări în regim stabilizat 

menționat în tabelele IV-5 și IV-6 din 

anexa IV, iar documentul informativ de 

omologare va indica fiecare ciclu de 

încercări în regim stabilizat pentru care s-a 

îndeplinit această cerință. 

cu al doilea paragraf de la articolul 4, se 

respectă cerințele de la alineatul (5) pentru 

fiecare ciclu de încercări în regim stabilizat 

menționat în tabelele IV-5 și IV-6 

din anexa IV, iar documentul informativ de 

omologare va indica fiecare ciclu de 

încercări în regim stabilizat pentru care s-a 

îndeplinit această cerință. 

Justificare 

Amendamentul 9 propus la tabelul I-6 din anexa II extinde aplicarea la motoarele auxiliare 

destinate vaselor de navigație interioară cu o putere mai mare de 560 kW a valorilor limită 

de emisii aplicabile în cazul motoarelor de propulsie destinate vaselor de navigație 

interioară, pentru a include toate puterile. Acest amendament aliniază textul la acest 

principiu. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 4 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

55 din prezentul regulament care stabilesc: 

4. Cel târziu la 31 decembrie 2017, 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 55 din 

prezentul regulament care stabilesc: 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. În loc să prezinte un certificat de 

conformitate, producătorul poate aplica 

un marcaj de conformitate pe motor. 

Acest marcaj de conformitate include un 

cod electronic care poate fi citit folosind 

instrumente informatice disponibile la 

scară largă și permite recuperarea 

informațiilor despre motor de pe pagina 

de internet a producătorului. Informațiile 
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care pot fi recuperate sunt echivalente cu 

informațiile care sunt incluse în 

certificatul de conformitate. 

Justificare 

The requirement to hold a certificate of conformity in paper form for each engine represents 

an unnecessary administrative burden and seems outdated in today's digital world. The 

possibility to replace the certificate of conformity with a conformity marking giving access to 

electronically stored information alleviates this burden, while equally allowing for the 

reliable tracking of engines. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Comisia este împuternicită să adopte 

prin intermediul actelor de punere în 

aplicare modelul certificatului de 

conformitate, inclusiv specificațiile tehnice 

menite să prevină falsificarea. În acest 

scop, actele de punere în aplicare includ 

elemente de siguranță menite să protejeze 

hârtia utilizată pentru imprimarea 

certificatului. Actele respective de punere 

în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 54 alineatul (2) până la [31 

decembrie 2016]. 

7. Comisia este împuternicită să adopte 

acte de punere în aplicare în ceea ce 

privește modelul certificatului de 

conformitate, inclusiv specificațiile tehnice 

menite să prevină falsificarea și 

caracteristicile de securitate la imprimare 
prin care să se protejeze hârtia utilizată 

pentru certificat, precum și un model 

pentru marcajul de conformitate și 

informațiile care pot fi recuperate, 

inclusiv tipurile de coduri electronice 

acceptate care se folosesc pentru a accesa 

informațiile despre motor, menționate la 

alineatul (6a) de la prezentul articol. 

Actele respective de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 54 

alineatul (2) până la [31 decembrie 2016]. 

Justificare 

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte un model pentru marcajul de conformitate și 

informațiile care pot fi recuperate și să stabilească tipurile acceptabile de coduri electronice 

care să fie folosite pentru accesarea informațiilor despre motor. 
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Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Înainte de a ieși de pe linia de producție, 

motoarele trebuie să includă marcajul 

impus prin prezentul regulament. 

2. Înainte de a ieși de pe linia de producție, 

atât motoarele produse în Uniune, cât și 

cele produse în afara Uniunii trebuie să 

includă marcajul impus prin prezentul 

regulament. Această cerință nu afectează 

în niciun caz alte marcaje prevăzute în 

temeiul legislației statelor membre sau a 

Uniunii. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În cazurile în care se aplică, pentru 

motoarele introduse pe piață în 

conformitate cu articolul 32 alineatul 

(4a), marcajul reglementar include 

următoarea mențiune: „A se utiliza 

exclusiv pe vehicule de lansare a bărcilor 

de salvare”. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia va fi împuternicită să adopte 

prin acte de punere în aplicare modelul 

pentru marcajul la care se face referire la 

alineatul 1, inclusiv informațiile esențiale 

obligatorii ale acestuia. Actele respective 

de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 54 alineatul (2) 

4. Comisia este împuternicită să adopte 

prin acte de punere în aplicare modelul 

pentru marcajul la care se face referire la 

alineatul (1), inclusiv informațiile esențiale 

obligatorii ale acestuia și, dacă este cazul, 

informațiile suplimentare prevăzute la 

alineatul (3a) de la acest articol. Actele 

respective de punere în aplicare se adoptă 
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până la [31 decembrie 2016]. în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 54 alineatul (2) 

până la [31 decembrie 2016]. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Fără a aduce atingere articolului 5 

alineatele (2) și (3) și articolului 17 

alineatul (2), statele membre pot autoriza 

introducerea pe piață a motoarelor 

destinate instalării pe echipamente 

utilizate exclusiv pentru lansarea și 

recuperarea bărcilor de salvare, operate 

de un serviciu național de salvare 

(„vehicule de lansare a bărcilor de 

salvare”). 

Justificare 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Fără a aduce atingere articolului 5 

alineatul (3) și articolului 17 alineatul (2), 

statele membre autorizează introducerea 

pe piață a motoarelor de înlocuire, pentru 

o perioadă de cel mult 15 ani de la datele 

aplicabile pentru introducerea pe piață a 
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motoarelor aferente etapei V prevăzute în 

anexa III, cu condiția ca acestea: 

 (a) să aparțină categoriei NRE sau 

categoriei NRS, să nu aibă o putere de 

referință mai mare de 560 kW și să se 

încadreze într-o etapă de emisii care a 

expirat cu cel mult 20 de ani înainte de 

introducerea pe piață a motoarelor 

respective și care este cel puțin la fel de 

strictă ca limitele de emisii pe care 

trebuiau să le respecte motoarele atunci 

când au fost introduse inițial pe piață; 

 (b) să aparțină unei categorii echivalente 

cu NRE sau NRS, atunci când motorul de 

înlocuire și motorul inițial aparțin unei 

categorii de motoare și unui interval de 

putere care nu au făcut obiectul 

omologării de tip la nivelul Uniunii la ...*; 

 (c) să aparțină categoriei RLL sau RLR și 

să respecte limitele de emisii pe care 

motoarele trebuiau să le respecte atunci 

când au fost introduse inițial pe piață sau 

să aparțină categoriei NRE sau NRG și să 

aibă o putere de referință mai mare de 

560 kW. 

 __________________ 

 * Data abrogării Directivei 97/68/CE. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) introducerea pe piață a motoarelor ce 

urmează a fi instalate pe vehicule de 

lansare a bărcilor de salvare, astfel cum 

sunt prevăzute la alineatul (4a). 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 
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Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera cb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) introducerea pe piață a motoarelor ce 

urmează a fi instalate pe vehicule pentru 

lansarea bărcilor de salvare, menționate 

la alineatul (4b); 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera cc (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cc) introducerea pe piață a motoarelor de 

înlocuire menționate la alineatul (4a). 

Justificare 

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește condițiile și 

specificațiile tehnice pentru introducerea pe piață a motoarelor de înlocuire. 

 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  5a. Fără a aduce atingere cerințelor de la 

articolul 32 alineatul (4b) pentru 

motoarele din categoriile RLL și RLR, 

statele membre pot autoriza, la cererea 

producătorilor de echipamente originale, 

introducerea pe piață a motoarelor care 

aparțin acestor categorii, care la ...* fac 

parte dintr-un proiect aflat într-un stadiu 

avansat de dezvoltare în sensul articolului 

2 litera (t) din Directiva 2008/57/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a și respectă cerințele oricărei 

etape de emisii a UE anterioare celei în 

vigoare la momentul introducerii lor pe 
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piață, în cazul în care utilizarea unor 

motoare de înlocuire care să respecte 

cerințele noii etape ar genera costuri 

disproporționale. Fiecare stat membru 

înaintează Comisiei până la ... * o listă a 

proiectelor în cauză care se află într-un 

stadiu avansat de dezvoltare. 

 –––––––––––––––––– 

 1a Directiva 2008/57/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 

2008 privind interoperabilitatea 

sistemului feroviar în Comunitate (JO L 

191, 18.7.2008, p. 1). 

 * JO: a se introduce data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

 ** JO: a se introduce data: un an de la 

data publicării prezentului regulament. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Dacă, la cererea autorității competente, 

producătorul nu poate să verifice cerințele 

de marcare a motorului specificate la 

articolul 31, omologarea acordată tipului 

sau familiei corespunzătoare de motoare 

conform prezentului regulament poate fi 

retrasă. Procedura de informare se 

desfășoară după cum se specifică la 

articolul 36 alineatul (4). 

4. Dacă, la cererea autorității de 

omologare, producătorul nu poate să 

verifice cerințele de marcare a motorului 

specificate la articolul 31, omologarea 

acordată tipului sau familiei 

corespunzătoare de motoare conform 

prezentului regulament poate fi retrasă. 

Procedura de informare se desfășoară după 

cum se specifică la articolul 37 alineatul 

(4). 

Justificare 

Prezentul amendament doar corectează o eroare de redactare din propunerea Comisiei. 

Procedura de informare care trebuie urmată este descrisă la articolul 37 alineatul (4). 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 
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Articolul 38 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care un producător căruia i s-

a acordat o omologare UE de tip are 

obligația, conform articolului 20 alineatul 

(1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, să 

recheme motoarele introduse pe piață, 

indiferent dacă sunt sau nu instalate pe 

echipamente, ca urmare a faptului că 

motoarele reprezintă o gravă încălcare a 

prezentului regulament din punctul de 

vedere al protecției mediului, respectivul 

producător va informa imediat autoritatea 

de omologare care a eliberat omologarea 

UE de tip. 

1. În cazul în care un producător căruia i s-

a acordat o omologare UE de tip are 

obligația, conform articolului 20 

alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 765/2008, să recheme motoarele 

introduse pe piață, indiferent dacă sunt sau 

nu instalate pe echipamente, ca urmare a 

faptului că motoarele reprezintă o încălcare 

a prezentului regulament din punctul de 

vedere al protecției mediului și al sănătății 

publice, respectivul producător informează 

imediat autoritatea de omologare care a 

eliberat omologarea UE de tip. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Producătorii pun la dispoziția 

producătorilor de echipamente originale 

toate informațiile relevante și instrucțiunile 

necesare destinate utilizatorului final, 

incluzând, cu precădere, orice condiții sau 

limitări speciale referitoare la utilizarea 

unui motor. 

3. Producătorii pun la dispoziția 

producătorilor de echipamente originale și, 

la cerere, la dispoziția oricărei alte părți 

terțe, toate informațiile relevante și 

instrucțiunile necesare destinate 

utilizatorului final, incluzând, cu precădere, 

orice condiții sau limitări speciale 

referitoare la utilizarea unui motor. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fără prejudicierea cerințelor de la 

alineatul (3), producătorii comunică 

producătorilor de echipamente originale 

valoarea emisiilor de dioxid de carbon 

(CO2) măsurată în cadrul procedurii de 

4. Fără prejudicierea cerințelor de la 

alineatul (3), producătorii fac publică 

valoarea emisiilor de dioxid de carbon 

(CO2) măsurată în cadrul procedurii de 

omologare UE de tip și instruiesc 
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omologare UE de tip și instruiesc 

producătorii de echipamente originale să 

transmită această informație utilizatorilor 

finali ai echipamentului pe care urmează să 

fie instalat motorul. 

producătorii de echipamente originale să 

transmită această informație utilizatorilor 

finali ai echipamentului pe care urmează să 

fie instalat motorul. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Platforma administrativă centrală și baza 

de date a Uniunii 

Schimbul de date și informații prin 

intermediul Sistemul de informare al 

pieței interne 

Justificare 

Utilizarea Sistemului de informare al pieței interne, deja consacrat, reduce costurile și 

eforturile administrative inutile comparativ cu crearea unei noi platforme digitale. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia înființează o platformă digitală 

administrativă centrală pentru schimbul 

de date și informații referitoare la 

aprobările UE de tip, în format electronic. 

Platforma se utilizează pentru schimbul de 

date și informații între autoritățile de 

omologare sau între autoritățile de 

omologare și Comisie, în contextul 

prezentului regulament. 

1. Schimbul de date și informații între 

autoritățile de omologare sau între 

autoritățile de omologare și Comisie, în 

contextul prezentului regulament, are loc 

prin intermediul Sistemului de informare 

al pieței interne („IMI”) instituit în 

temeiul Regulamentului (UE) nr. 

1024/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului1a. 

 __________________ 

 1a Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2012 privind cooperarea 

administrativă prin intermediul 

Sistemului de informare al pieței interne 

și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a 
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Comisiei („Regulamentul IMI” ) (JO L 

316, 14.11.2012, p. 1). 

 (Această modificare se aplică întregului 

text. Adoptarea sa presupune înlocuirea 

tuturor referirilor la „platforma 

administrativă centrală a Uniunii” sau la 

„platformă” cu „Sistemul de informare al 

pieței interne” sau „IMI” în întreg textul.) 

Justificare 

Utilizarea Sistemului de informare al pieței interne, deja consacrat, reduce costurile și 

eforturile administrative inutile comparativ cu crearea unei noi platforme digitale. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Platforma digitală administrativă 

centrală a Uniunii va include și o bază de 

date în care se centralizează toate 

informațiile referitoare la omologările UE 

de tip acordate conform prezentului 

regulament. Aceste informații vor putea fi 

accesate de către autoritățile de omologare 

și de Comisie. În cazul unui acord în acest 

sens cu statul membru relevant, baza de 

date conectează bazele de date naționale 

la baza de date centrală a Uniunii. 

2. Toate informațiile relevante referitoare 

la omologările UE de tip acordate conform 

prezentului regulament se centralizează și 

se pun la dispoziția autorităților de 

omologare și a Comisiei prin intermediul 

IMI. Bazele de date naționale sunt 

conectate la IMI, dacă există un acord în 

acest sens cu statul membru în cauză. 

Justificare 

Utilizarea Sistemului de informare al pieței interne, deja consacrat, reduce costurile și 

eforturile administrative inutile comparativ cu crearea unei noi platforme digitale. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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3. Ulterior implementării prevederilor de 

la alineatele (1) și (2), Comisia va extinde 

platforma digitală administrativă centrală 

a Uniunii cu module care permit: 

3. Comisia se asigură că IMI permite: 

Justificare 

Utilizarea Sistemului de informare al pieței interne, deja consacrat, reduce costurile și 

eforturile administrative inutile comparativ cu crearea unei noi platforme digitale. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia este împuternicită să adopte 

prin acte de punere în aplicare cerințele 

tehnice detaliate și procedurile necesare 

pentru configurarea platformei centrale 

administrative a Uniunii și a bazei de date 

menționată la prezentul articol. Actele 

respective de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 54 

alineatul (2) până la [31 decembrie 2016]. 

eliminat 

Justificare 

IMI este deja consacrat și nu sunt necesare precizări suplimentare prin acte de punere în 

aplicare. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 46 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 [...] eliminat 

Justificare 

Încercarea internă nu este fezabilă în cazul testării motoarelor. Aceasta poate fi efectuată 

numai în cadrul testării echipamentelor sau vehiculelor. 
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Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 55 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 55a 

 Sprijin financiar pentru postechipare 

 1. Sub rezerva intrării în vigoare a 

măsurilor de punere în aplicare a 

prezentului regulament, statele membre 

pot prevedea stimulente financiare pentru 

postechiparea motoarelor aflate în 

funcțiune care respectă prezentul 

regulament, cu scopul de a se conforma 

valorilor-limită de emisii stabilite în anexă 

aplicabile tipului de motor ce trebuie 

postechipat. 

 2. Pentru fiecare tip de motor, 

stimulentele financiare menționate la 

alineatul (1) nu depășesc costurile 

suplimentare aferente dispozitivelor 

tehnice utilizate pentru a asigura 

respectarea valorilor limită de emisii 

prevăzute în anexa respectivă, inclusiv 

costurile pentru montarea lor pe motor. 

Justificare 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 
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Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 56 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 56a 

 Modificarea Regulamentului (UE) nr. 

1024/2012 

 La anexa la Regulamentul (UE) nr. 

1024/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului1a se adaugă următorul 

punct: 

 „8a. Regulamentul (UE) 20xx/xx al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din xx privind cerințele referitoare la 

limitele emisiilor și omologarea de tip 

pentru motoarele cu ardere internă pentru 

echipamentele mobile fără destinație 

rutieră*+: articolul 42. 

 * JO L XX, xx.xx.xxxx, p. x.” 

 ______________ 

 + JO: a se introduce numărul de referință 

al regulamentului și data adoptării 

acestuia și a se completa detaliile din nota 

de subsol. 

 1a Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2012 privind cooperarea 

administrativă prin intermediul 

Sistemului de informare al pieței interne 

și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a 

Comisiei („Regulamentul IMI”) (JO L 

316, 14.11.2012, p. 1). 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Sub rezerva dispozițiilor din capitolele II 1. Sub rezerva dispozițiilor din capitolele II 
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și III, prezentul regulament nu va anula 

nicio omologare UE de tip anterior datelor 

de introducere pe piață a motoarelor 

menționate în anexa III. 

și III, prezentul regulament nu anulează 

nicio omologare UE de tip și nicio scutire 

anterior datelor de introducere pe piață a 

motoarelor menționate în anexa III. 

Justificare 

Nu doar omologările UE de tip acordate în temeiul Directivei 97/68/CE, ci și scutirile 

acordate în temeiul directivei respective ar trebui să rămână valabile. 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Autoritățile competente pot continua să 

acorde omologări de tip conform legislației 

relevante aplicabile la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament și până la 

datele obligatorii pentru omologarea UE de 

tip a motoarelor menționate în anexa III. 

2. Autoritățile competente pot continua să 

acorde omologări de tip și scutiri conform 

legislației relevante aplicabile la data 

intrării în vigoare a prezentului regulament 

și până la datele obligatorii pentru 

omologarea UE de tip a motoarelor 

menționate în anexa III. 

Justificare 

În perioada cuprinsă între abrogarea Directivei 97/68/CE și datele obligatorii pentru 

Etapa V, ar trebui să fie posibilă acordarea în continuare nu doar a omologărilor UE de tip 

în temeiul Directivei 97/68/CE, ci și a scutirilor aplicabile. 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Sub rezerva dispozițiilor de la articolul 5 

alineatul (3) și articolul 17 alineatul (2), 

motoarele de tranziție și, dacă este cazul, 

echipamentele pe care sunt instalate aceste 

motoare pot fi comercializate în continuare 

în perioada de tranziție, cu condiția ca 

echipamentul pe care este instalat motorul 

respectiv să fi fost produs cu mai mult de 1 

5. Sub rezerva dispozițiilor de la articolul 5 

alineatul (3) și articolul 17 alineatul (2), 

motoarele de tranziție și, dacă este cazul, 

echipamentele pe care sunt instalate aceste 

motoare pot fi comercializate în continuare 

în perioada de tranziție, cu condiția ca 

echipamentul pe care este instalat motorul 

respectiv să fi fost produs cu mai mult de 
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an înaintea debutului perioadei de tranziție. 18 luni înaintea debutului perioadei de 

tranziție, fără a aduce atingere 

Directivei 2008/57/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a și 

Regulamentului (UE) nr. 1302/2014 al 

Comisiei1b. 

 ______________ 

 1a Directiva 2008/57/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 

2008 privind interoperabilitatea 

sistemului feroviar în Comunitate 

(reformare) (JO L 191, 18.7.2008, p. 1). 

 1b Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al 

Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o 

specificație tehnică de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „material 

rulant - material rulant de călători și 

locomotive” al sistemului feroviar din 

Uniunea Europeană (JO L 356, 

12.12.2014, p. 228). 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru motoarele din categoria NRE, 

statele membre autorizează prelungirea 

perioadei de tranziție și a perioadei de 12 

luni la care se face referire la primul 

paragraf cu un interval suplimentar de 12 

luni pentru producătorii de echipamente 

originale cu un randament anual sub 50 

de unități de echipamente mobile fără 

destinație rutieră echipate cu motoare cu 

combustie. În scopul calculării 

randamentului anual menționat la 

prezentul alineat, toți producătorii de 

echipamente originale aflate sub controlul 

aceleiași persoane fizice sau juridice vor fi 

considerați drept unul și același producător 

de echipamente originale. 

Pentru motoarele din categoria NRE, 

statele membre autorizează prelungirea 

perioadei de tranziție și a perioadei de 18 

luni la care se face referire la primul 

paragraf cu un interval suplimentar de 12 

luni pentru producătorii de echipamente 

originale cu o producție anuală sub 80 de 

unități de echipamente mobile fără 

destinație rutieră echipate cu motoare cu 

combustie. În scopul calculării plafoanelor 

menționate la prezentul alineat, toți 

producătorii de echipamente originale 

aflate sub controlul aceleiași persoane 

fizice sau juridice vor fi considerați drept 

unul și același producător de echipamente 

originale. 
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Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou) 

  

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru motoarele din categoria NRE 

folosite pe macaralele mobile, statele 

membre autorizează o prelungire a 

perioadei de tranziție cu încă 12 luni. 

Justificare 

Macaralele mobile fac obiectul unor limitări stricte ale dimensiunii în timpul transportării lor 

pe șosele și sunt produse în cantități relativ mici de modele diferite, fiecare fiind vândut în 

cantități foarte reduse. 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8a. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

55 în ceea ce privește metodele de 

evaluare a producției anuale a 

producătorilor de echipamente originale 

care solicită prelungirea prevăzută la 

alineatul (5) al doilea paragraf de la 

prezentul articol. Aceste acte delegate se 

adoptă până la [31 decembrie 2016]. 

Justificare 

Trebuie să se evite abuzurile legate de prelungirea prevăzută la articolul 57 alineatul (5) al 

doilea paragraf. Autoritățile de omologare trebuie așadar să dispună de metode adecvate și 

uniforme de evaluare a producției anuale a producătorilor de echipamente originale. 
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Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. Fără a aduce atingere articolului 5 

alineatul (3), articolului 17 alineatul (2) și 

articolului 21, pentru o perioadă de 

maximum 10 ani de la data aplicabilă 

pentru introducerea pe piață a motoarelor 

din Etapa V prevăzute în anexa III, 

statele membre pot autoriza introducerea 

pe piață a motoarelor din categoria RLL 

cu o putere netă maximă mai mare de 

2 000 kW care nu respectă limitele 

emisiilor prevăzute în anexa II și care 

urmează să fie instalate pe locomotive 

care circulă doar într-o rețea feroviară de 

1 520 mm izolată din punct de vedere 

tehnic. În această perioadă, motoarele 

introduse pe piață respectă cel puțin 

limitele emisiilor pe care motoarele 

trebuiau să le respecte pentru a fi 

introduse pe piață la 31 decembrie 2011. 

Autoritățile de omologare din statele 

membre acordă omologarea UE de tip 

pentru aceste motoare și autorizează 

introducerea lor pe piață. 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 59 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 31.12.2020, Comisia prezintă un 

raport Parlamentului European și 

Consiliului privind: 

1. Până la 31 decembrie 2020, Comisia 

prezintă un raport Parlamentului European 

și Consiliului privind:  

(a) evaluarea potențialului de reducere în 

continuare a emisiilor de poluanți, pe baza 

tehnologiilor disponibile și a analizei 

cost/beneficii; 

(a) evaluarea potențialului de reducere în 

continuare a emisiilor de poluanți, pe baza 

tehnologiilor disponibile și a analizei 

cost/beneficii și o evaluare a progresului 

înregistrat de statele membre în ceea ce 

privește angajamentele de reducere a 
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emisiilor, astfel cum au fost stabilite în 

Directiva 2001/81/CE. Raportul conține în 

special evaluarea fezabilității tehnice și 

economice a adăugării de valori limită 

pentru PN la categoriile NRMM pentru 

care nu este prevăzută o astfel de limită 

în anexa II la prezentul regulament, 

precum și a stabilirii de valori limită 

inferioare pentru PN pentru toate 

categoriile, în conformitate cu cele 

stabilite pentru vehiculele utilitare grele 

din categoria Euro VI în 

Directiva 2005/55/CE. Raportul ar trebui 

să aibă, de asemenea, în vedere revizuirea 

limitelor emisiilor pentru HC inclusiv  

 factorul A pentru motoarele alimentate 

integral sau parțial cu combustibili gazoși 

în cadrul unei funcționări neutre din 

punct de vedere climatic în comparație cu 

motoarele alimentate cu motorină; 

(b) identificarea tipurilor de poluanți 

potențial relevante neacoperite în acest 

moment de prezentul regulament; 

(b) identificarea tipurilor de poluanți 

potențial relevante neacoperite de prezentul 

regulament; 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 59 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 31.12.2025, Comisia prezintă un 

raport Parlamentului European și 

Consiliului privind: 

2. Până la 31 decembrie 2025, Comisia 

prezintă un raport Parlamentului European 

și Consiliului privind: 

(a) utilizarea clauzelor de derogare 

prevăzute la articolul 32 alineatele (3) și 

(4); 

(a) utilizarea clauzelor de derogare 

prevăzute la articolul 32 alineatele (3) și 

(4); 

(b) monitorizarea rezultatelor încercărilor 

referitoare la emisii de la articolul 18 și 

concluziile acestora. 

(b) monitorizarea rezultatelor încercărilor 

referitoare la emisii de la articolul 18 și 

concluziile acestora, precum și o evaluare 

a fezabilității introducerii încercărilor 

PEMS; 

 (ba) monitorizarea încercărilor pentru 

omologarea UE de tip prevăzute la 

articolele 23 și 24, cu un accent deosebit 
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pe a evalua dacă aceste încercări 

corespund condițiilor de utilizare normală 

a motoarelor. 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 59 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Rapoartele menționate la alineatele (1) și 

(2) se bazează pe o consultare cu părțile 

interesate relevante și ia în considerare 

standardele europene și internaționale 

existente în materie. Raportul este însoțit, 

atunci când este cazul, de propuneri 

legislative. 

3. Rapoartele menționate la alineatele (1) și 

(2): 

 (a) se bazează pe o consultare cu părțile 

interesate relevante; 

 (b) ia în considerare standardele UE și 

internaționale existente în materie și 

 (c) este însoțit, atunci când este cazul, de 

propuneri legislative. 

 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 59 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 59a 

 Modificarea Regulamentului (UE) 

nr. 167/2013 

 La articolul 19 alineatul (3) se adaugă 

următorul paragraf: 

 „În scopul introducerii pe piață, 

înregistrării și punerii în funcțiune a 

tractoarelor din categoriile T2, T4.1 și C2, 

motoarele care îndeplinesc cerințele 

Etapei IIIb sunt considerate motoare de 
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tranziție, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 alineatul (30) din 

Regulamentul (UE) XX/20151a. 

 ________________ 

 1a Regulamentul (UE) XX/2015, articolul 

3 alineatul 30.ˮ 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Anexa I – tabelul I-5 

 

Textul propus de Comisie 

 

Tabelul I-5: Subcategoriile aferente categoriei IWP de motoare definite la articolul 4 alineatul 

(5) 

Categori

e 

Tipul 

aprinde

rii 

Mod de 

turație 

Interval de 

putere (kW) 

Subcatego

rie 

Putere de 

referință 

IWP toate 

variabilă 

37≤P<75 IWP-v-1 

Puterea netă 

maximă 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

constantă 

37≤P<75 IWP-c-1 

Puterea netă 

nominală 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Amendamentul 

 

Categorie 

Tipul 

aprinder

ii 

Mod de 

funcționare a 

turației 

Cilindree 
Interval de 

putere (kW) 

Subcategor

ie 

Putere de 

referință 

IWP toate variabilă < 0.9 19≤P<75 IWP-v-1 Puterea netă 
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maximă 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

toate P ≥ 600 IWP-v-10 

constantă 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Puterea netă 

nominală 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

toate P ≥ 600 IWP-c-10 

 

 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Anexa I – tabelul I-6

 

Textul propus de Comisie 

 

Categori

e 

Tipul 

aprinde

rii  

Mod de 

turație 

Interval de 

putere (kW) 

Subcatego

rie 

Putere de 

referință 

IWA toate variabilă 560≤P<1000 IWA-v-1 Puterea netă 
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P≥1000 IWA-v-2 maximă 

constantă 560≤P<1000 IWA-c-1 
Puterea netă 

nominală 

 

Amendamentul 

 

Categorie 

Tipul 

aprinder

ii 

Mod de 

funcționare a 

turației 

Cilindree 
Interval de 

putere (kW) 

Subcategori

e 

Putere de 

referință 

IWA toate 

variabilă 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Puterea netă 

maximă 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

toate P ≥ 600 IWA-v-10 

constantă 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Puterea netă 

nominală 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

toate P ≥ 600 IWA-c-10 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 
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Anexa II – titlul 1 – tabelul II-1 

 

Textul propus de Comisie 

Tabelul II-1: Limitele de emisii din Etapa V pentru categoria NRE de motoare definită în 

articolul 4 alineatul (1)  

Etapa de 

emisii 
Subcateg

oria de 

motoare 

Interval de 

putere 
Tipul 

aprinderi

i 

motorulu

i 

CO HC NOx Masă 

PM  
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Etapa V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Etapa V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Etapa V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Etapa V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Etapa V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 toate 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Etapa V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 toate 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Etapa V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 toate 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 pentru motoarele cu injecție directă, răcite cu aer, cu pornire manuală 

 

Amendamentul 

Tabelul II-1: Limitele de emisii din Etapa V pentru categoria NRE de motoare definită la 

articolul 4 alineatul (1)  

Etapa de 

emisii 
Subcategoria 

de motoare 
Interval de 

putere 
Tipul 

aprinderii 

motorului 

CO HC NOx Masă 

PM  
PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

Etapa V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

Etapa V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

Etapa V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Etapa V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 
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Etapa V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 toate 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Etapa V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
toate 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Etapa V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 toate 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 pentru motoarele cu injecție directă, răcite cu aer, cu pornire manuală 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Introducere 

Raportoarea salută, în principiu, propunerea de regulament a Comisiei care urmărește, în 

primul rând, să contribuie la abordarea preocupărilor legate de sănătatea publică rezultate în 

urma unor studii care arată faptul că particulele ultrafine sunt substanțe cancerigene, la 

îmbunătățirea calității aerului în general și la crearea unei piețe fără bariere nu doar în 

interiorul UE, ci și împreună cu principalii noștri parteneri comerciali din lumea întreagă. 

Abordarea etapizată, diferențiată în funcție de dimensiunile motoarelor și tipurile 

echipamentelor, permite în cazul industriilor vizate introducerea fără complicații a noilor 

cerințe, acestea ținând seama de diversitatea echipamentelor și motoarelor.  

În prezent, în mai multe zone urbane ale UE nu se respectă în totalitate standardele de calitate 

a aerului. Această problemă se accentuează pe măsură ce tot mai mulți oameni sunt atrași să 

trăiască în aglomerații urbane. Sectorul NRMM este unul dintre mai multe sectoare care 

contribuie la emisiile de noxe sub formă de gaze sau particule în suspensie. În cazul 

automobilelor și al vehiculelor utilitare ușoare și grele sunt în curs de desfășurare programe 

ambițioase pentru reducerea emisiilor de CO2 și de substanțe poluante, la fel și în cazul 

instalațiilor de ardere și al emisiilor industriale. Cu toate că sectorul NRMM este mult mai 

mic decât celelalte surse menționate mai sus, iar etapele succesive până la etapa IV au permis 

reducerea drastică a emisiilor, contribuția acestuia riscă să capete amploare dacă nu se iau 

măsuri comparabile pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului. Potrivit datelor 

Comisiei, echipamentele mobile fără destinație rutieră emit, în UE, 15 % din cantitatea totală 

de NOx și 5 % din cantitatea totală de particule în suspensie. Pentru a aborda această 

problemă, Comisia propune stabilirea unor standarde mai stricte pentru majoritatea 

motoarelor care sunt incluse deja în domeniul de aplicare al Directivei 97/68/CE și extinderea 

acestuia la noi intervale de putere ale motoarelor, tipuri de ardere și combustibili, precum și la 

o serie de noi categorii de echipamente, cu scopul de a elimina lacunele din legislație. Pe 

lângă beneficiile evidente și dezirabile pentru mediu și sănătate de care se pot bucura 

cetățenii, acest lucru prezintă și avantajul de a crea pentru industrie și pentru utilizatorii 

echipamentelor o piață internă armonizată și de a facilita comerțul și competitivitatea, pentru 

ca, în final, legislația în domeniul mediului să devină și o oportunitate de afaceri.  

Alegând opțiunea de politică 4, Comisia urmărește să combine ce este mai bun din toate 

opțiunile: alinierea la standardele SUA dacă acestea sunt mai stricte decât standardele UE și la 

ambițiile sectorului rutier în cazul în care ambițiile actuale legate de NRMM sunt depășite; în 

plus, după caz, se includ dispoziții consolidate de monitorizare. 

Progresele tehnologice pot justifica reglementări mai stricte fără a exercita presiune inutilă 

asupra industriei producătoare. Într-adevăr, în mare măsură, tehnologiile necesare pentru a 

respecta noile standarde propuse au ajuns la maturitate în alte sectoare și pot fi folosite ca 

sursă de inspirație și adaptate la particularitățile sectoarelor NRMM în cauză. Această 

adaptare nu a fost încă finalizată, fapt care explică de ce unele motoare nu sunt incluse în cele 

mai ambițioase obiective stabilite pentru marea majoritate a cazurilor. 

Efectul creării unei piețe interne va oferi avantaje și într-un context mult mai larg. Aceasta va 

facilita și consolida în mare măsură comerțul extern cu alte economii industriale dezvoltate, în 
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special cu SUA, dar și cu alte regiuni și orașe, probabil, unde poluarea aerului este o 

problemă. 

Observații 

Principalul obiectiv urmărit prin acest raport este de a găsi un echilibru rezonabil între 

preocupările legate de sănătate și mediu, astfel cum propune Comisia, și competitivitatea 

industriei producătoare din UE, respectiv locurile de muncă și know-how-ul oferite de 

aceasta. Sănătatea și siguranța cetățenilor noștri este un element-cheie al propunerii, în special 

a celor care lucrează zi de zi cu echipamente care intră în domeniul de aplicare al prezentei 

propuneri, deoarece aceștia sunt deosebit de expuși la emisiile de substanțe poluante. Luând în 

considerare aspectele privind concurența, raportoarea consideră că IMM-urile, care generează 

multe locuri de muncă, ar putea fi vulnerabile și ar trebui să poată beneficia de unele avantaje. 

Un alt obiectiv important ar trebui să fie acela de a-i oferi industriei certitudine în planificarea 

pe termen lung, precum și un mediu normativ stabil. În acest context, alegerea acestui nou 

instrument legislativ sub forma unui regulament oferă avantaje clare față de o directivă care 

necesită timp pentru a fi transpusă în legislația națională, existând mereu riscul unor 

interpretări diferite. Pornind de la aceste obiective, raportoarea a propus o serie de modificări: 

· Este recomandabil să se reducă obligațiile administrative la minimum. Legislația și 

formalitățile trebuie să evolueze împreună cu era digitală și ar trebui să se profite de 

această ocazie pentru a se reduce birocrația și costurile aferente acesteia. Prin urmare, 

formatul și forma certificatului de conformitate ar putea fi simplificate și acesta ar trebui 

să poată fi recuperat cu ușurință dintr-o bază de date adecvată.  

· În același spirit al eficienței și reducerii costurilor, raportoarea preferă să se recurgă la 

Sistemul de informare al pieței interne care există deja, acesta prezentând avantaje 

evidente față de crearea unui nou sistem administrativ.  

· Ar trebui să se mențină posibilitatea de înlocuire a motoarelor cu alte motoare care se 

încadrează cel puțin în aceeași etapă de emisii, prezentă în Directiva 97/68/CE. Cu toate 

acestea, raportoarea ar prefera să limiteze posibilitatea la anumite categorii de 

echipamente, cu diferențieri în funcție de mai mulți factori, cum ar fi un ciclu de viață 

mediu mai lung, capitalizarea investițiilor și evoluțiile tehnologice. Mai mult, această 

posibilitate ar trebui să fie limitată în timp, în funcție de categorii și de clasele de putere.  

Raportoarea este oarecum îngrijorată din cauza potențialelor probleme în sectorul feroviar. 

Perioada de un an prevăzută la articolul 57 alineatul (5) din propunere ar putea să se afle în 

contradicție cu obligațiile și procedurile care trebuie respectate în cadrul procedurilor de 

autorizare stabilite în Directiva 2008/57/CE (Directiva privind interoperabilitatea) și 

Regulamentul nr. 1302/2014. Din acest motiv, raportoarea invită Comisia și statele membre să 

evite generarea unor conflicte rezultate din cauza unor dispoziții potențial contradictorii. 

Ținând seama de aceste cerințe specifice referitoare la obligații, ar trebui să se autorizeze 

motoarele de înlocuire și etapizarea introducerii.  

A fost prevăzută o prelungire generală a perioadei de tranziție cu șase luni, astfel cum s-a 

precizat deja, și în unele cazuri chiar o prelungire mai mare. 
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Atunci când are în vedere revizuirea domeniului de aplicare al prezentului regulament, 

Comisia este invitată să ia în considerare includerea mai multor categorii de tractoare cu 

ecartament îngust în domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece raportoarea 

este de opinie că acest lucru este mai adecvat, în special având în vedere decalarea 

nesustenabilă din punct de vedere economic a etapelor IV și V în cazul acestor tractoare. 

În ceea ce privește navele de navigație interioară, propunerea Comisiei este foarte ambițioasă 

și ar putea crea o sarcină excesivă pentru industrie, care este nevoită să își recupereze 

costurile de dezvoltare de pe urma a câteva sute de echipamente sau chiar mai puțin produse 

în fiecare an. Raportoarea pledează pentru o abordare ceva mai indulgentă în cazul 

categoriilor mai grele - dar totodată de departe cele mai numeroase - de motoare pentru 

navigația interioară care combină relansarea acestui mod de transport drept unul eficient din 

punct de vedere energetic și ecologic și indispensabila sustenabilitate economică.  
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR 

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere 

internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

Raportor pentru aviz: Jiří Pospíšil 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Istoric și propunerea Comisiei 

Obiectivul acestei propuneri legislative este protecția mediului și asigurarea funcționării 

corecte a pieței interne pentru motoarele echipamentelor mobile fără destinație rutieră. 

Propunerea cuprinde un număr important de tipuri de motoare cu combustie instalate într-o 

gamă largă de mașini, printre care se numără echipamente portabile de mici dimensiuni, 

utilaje de construcție și grupuri electrogene, automotoare, locomotive și nave de navigație 

interioară. Punerea în aplicare cu succes a prezentului regulament ar aduce câștiguri 

importante în materie de mediu prin reducerea emisiilor noilor motoare care, în timp, vor 

înlocui motoarele mai vechi și mai poluante.  

Obiectivul propunerii este de a contribui la competitivitatea industriei europene și de a reduce 

riscul de denaturare a mecanismelor pieței prin simplificarea legislației existente privind 

omologarea de tip a vehiculelor, îmbunătățirea transparenței și diminuarea poverii 

administrative. În plus, prin apropierea cerințelor în ceea ce privește emisiile de la nivelul UE 

și SUA, propunerea elimină obstacolele în fața comerțului extern și reduce barierele de 

reglementare.  

Competitivitatea industriei europene 

Raportorul salută propunerea Comisiei și sprijină pe deplin obiectivele acesteia. Totuși, vor fi 

necesare mai multe ajustări pentru a garanta că prezentul regulament contribuie la 

competitivitatea industriei europene în acest sector. 

În proiectul său de aviz, raportorul încearcă să reechilibreze propunerea și să asigure 

suficientă flexibilitate pentru a garanta respectarea de către producători a cerințelor de mediu 
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fără a crea obstacole în calea competitivității UE. Modificările propuse vor constitui un ajutor 

semnificativ pentru producători în momentul adaptării la cerințele de mediu fără a le reduce. 

În lumina celor de mai sus, raportorul propune extinderea cu șase luni a perioadei de tranziție 

prevăzute în propunere. Alte excepții sunt prevăzute pentru micii producători care produc mai 

puțin de 100 de mașini pe an, dat fiind faptul că producătorii vizați sunt mai ales IMM-uri. 

Raportorul consideră, de asemenea, că, în cazuri clar definite, utilizarea motoarelor de 

înlocuire ar trebui permisă. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prezentul regulament urmărește să 

instituie reguli armonizate pentru 

omologarea UE de tip a motoarelor cu 

ardere internă ce urmează a fi instalate pe 

echipamentele mobile fără destinație 

rutieră, cu scopul de a asigura funcționarea 

pieței interne. În acest scop, trebuie să se 

stabilească noi limite de emisii care să 

reflecte progresele tehnologice și să asigure 

convergența cu politicile Uniunii în 

sectorul rutier, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului și a reducerii emisiilor provenite de 

la echipamentele mobile fără destinație 

rutieră, rezultând astfel un nivel mai 

proporțional al emisiilor acestor 

echipamente în raport cu emisiile 

vehiculelor rutiere. Domeniul de aplicare 

al legislației comunitare din acest sector 

ar trebui extins în vederea îmbunătățirii 

armonizării pieței la nivelul UE și la nivel 

internațional și a minimizării riscului de 

denaturare a mecanismelor pieței. În plus, 

prezentul regulament urmărește 

(6) Prezentul regulament urmărește să 

instituie reguli armonizate pentru 

omologarea UE de tip a motoarelor cu 

ardere internă ce urmează a fi instalate pe 

echipamentele mobile fără destinație 

rutieră, cu scopul de a asigura funcționarea 

pieței interne. În acest scop, trebuie să se 

stabilească noi limite de emisii care să 

reflecte progresele tehnologice și să asigure 

convergența cu politicile Uniunii în 

sectorul rutier, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului și a reducerii emisiilor provenite de 

la echipamentele mobile fără destinație 

rutieră, rezultând astfel un nivel mai 

proporțional al emisiilor acestor 

echipamente în raport cu emisiile 

vehiculelor rutiere. Statele membre ar 

trebui să sprijine activ aceste obiective 

prin mecanisme naționale care să 

încurajeze utilizatorii să treacă la noul 

echipament, reducând treptat, în acest fel, 

proporția de echipamente mobile fără 

destinație rutieră care generează 
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simplificarea cadrului juridic actual, 

inclusiv măsurile pentru simplificarea 

procedurilor administrative, și 

îmbunătățirea condițiilor generale de 

punere în aplicare, în special prin 

consolidarea reglementărilor privind 

supravegherea pieței. 

cantitatea cea mai mare de emisii. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Domeniul de aplicare al legislației 

Uniunii din acest sector ar trebui extins 

pentru a îmbunătăți armonizarea pieței la 

nivelul Uniunii și la nivel internațional și 

reducerea la minimum a riscului de 

denaturare a pieței. În plus, prezentul 

regulament urmărește simplificarea 

cadrului juridic actual, inclusiv măsurile 

pentru simplificarea procedurilor 

administrative, și îmbunătățirea 

condițiilor generale de punere în aplicare, 

în special prin consolidarea 

reglementărilor privind supravegherea 

pieței. 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Pentru a asigura cea mai mare 

protecție posibilă lucrătorilor din aceste 

domenii și pentru a menține la un 

minimum expunerea cumulativă a 

lucrătorilor care lucrează în apropierea 

diferitelor echipamente mobile, ar trebui 

să se folosească tehnologii de ultimă oră 
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pentru a reduce emisiile la minimum. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Ar trebui să se permită introducerea pe 

piață în statele membre a motoarelor care 

sunt în conformitate cu și intră în domeniul 

de aplicare al noilor reglementări privind 

limitele emisiilor și procedurile de 

omologare UE de tip; aceste motoare nu 

trebuie să facă obiectul altor cerințe 

naționale privind emisiile. Statele membre 

care acordă omologări ar trebui să 

întreprindă măsurile de verificare necesare 

pentru a asigura identificarea motoarelor 

produse conform fiecărei omologări UE 

de tip. 

(20) Ar trebui să se permită introducerea pe 

piață în statele membre a motoarelor care 

sunt în conformitate cu și intră în domeniul 

de aplicare al noilor reglementări privind 

limitele emisiilor și procedurile de 

omologare UE de tip; aceste motoare nu ar 

trebui să facă obiectul altor cerințe 

naționale privind emisiile în vederea 

introducerii pe piață. Statele membre care 

acordă omologări ar trebui să întreprindă 

măsuri de verificare și control, acolo unde 

situația o impune, la importul și 

furnizarea de motoare pe piața Uniunii, 
pentru a se asigura că fiecare dintre 

acestea sunt conforme omologării UE de 

tip. Ar trebui ca acest lucru să nu aducă 

atingere dreptului statelor membre de a 

încuraja sau a restricționa utilizarea 

motoarelor introduse pe piață, în măsura 

în care deciziile în acest sens nu sunt 

discriminatorii și sunt justificate în baza 

unor criterii obiective.  

Justificare 

Identificarea tipurilor de motoare care intră pe piața UE trebuie efectuată la importul 

acestora. Este cel mai sigur, mai eficient și mai ieftin mod de a identifica și de a controla 

toate tipurile de motoare care sunt introduse pe piața UE. Prin intermediul documentelor 

justificative prezentate la import se poate verifica dacă produsele introduse pe piață se 

încadrează în parametrii impuși, conform standardelor UE. 
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Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Trebuie acordat un număr limitat de 

scuturi pentru a sprijini nevoile specifice 

referitoare la forțele armate, constrângerile 

logistice privind aprovizionarea, încercarea 

la fața locului a prototipurilor și utilizarea 

echipamentelor în condiții atmosferice 

explozive. 

(21) Ar trebui acordat un număr limitat de 

scuturi pentru a sprijini nevoile specifice 

referitoare la forțele armate, constrângerile 

logistice privind aprovizionarea, încercarea 

la fața locului a prototipurilor, a 

motoarelor de înlocuire și utilizarea 

echipamentelor în condiții atmosferice 

explozive. 

 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) În consecință, regulamentele CEE-

ONU și modificările acestora în favoarea 

cărora Uniunea a votat, în temeiul Deciziei 

97/836/CE, ar trebui recunoscute ca 

echivalent al omologărilor UE de tip 

acordate în temeiul prezentului regulament. 

Prin urmare, ar trebui să se acorde 

Comisiei competențele necesare pentru 

adoptarea actelor delegate pentru a 

determina ce regulamente CEE-ONU se 

aplică omologărilor UE de tip. 

(25) În consecință, regulamentele CEE-

ONU și modificările acestora în favoarea 

cărora Uniunea a votat, în temeiul Deciziei 

97/836/CE, ar trebui recunoscute ca 

echivalent al omologărilor UE de tip 

acordate în temeiul prezentului regulament. 

Prin urmare, în vederea unei alinieri cât 

mai complete a prezentului regulament la 

textele CEE-ONU, ar trebui să se acorde 

Comisiei competențele necesare pentru 

adoptarea actelor delegate pentru a 

determina ce regulamente CEE-ONU se 

aplică omologărilor UE de tip. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) „motor de înlocuire” înseamnă un 



 

RR\1074318RO.doc 59/88 PE557.123v02-00 

 RO 

motor nou construit care a fost furnizat 

cu scopul unic de a înlocui un motor într-

o mașină în circulație; 

 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) „echipamente folosite în subteran” 

înseamnă utilaje folosite în industria 

minieră; 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) „perioadă de tranziție” înseamnă 

primele optsprezece luni de la data punerii 

în aplicare obligatorii a etapei V, prevăzute 

în articolul 17 alineatul (2); 

(29) „perioadă de tranziție” înseamnă 

primele douăzeci și patru de luni de la data 

punerii în aplicare obligatorii a etapei V, 

prevăzute în articolul 17 alineatul (2); 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 40 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (40a) „automacara mobilă” înseamnă o 

macara autopropulsată cu braț, capabilă 

să se deplaseze pe șosele sau în afara 

acestora, care se stabilizează cu ajutorul 

gravitației și care funcționează pe 

anvelope, șenile sau alte mijloace mobile. 

Automacaralele mobile pe anvelope sunt 

considerate vehicule cu destinație specială 

care intră sub incidența Directivei 



 

PE557.123v02-00 60/88 RR\1074318RO.doc 

RO 

2007/46/CE; 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) motoare având o putere de referință de 

mai puțin de 560 kW utilizate în locul 

motoarelor din categoriile IWP, RLL sau 

RLR; 

(b) motoare având o putere de referință de 

mai puțin de 560 kW utilizate în locul 

motoarelor din categoriile IWA, IWP, RLL 

sau RLR; 

Justificare 

Amendamentul propus [9] la tabelul I-6 din anexa II aplică motoarelor auxiliare destinate 

vaselor pentru navigație interioară, indiferent de putere, aceleași valori ale limitelor de 

emisii ca în cazul motoarelor de propulsie destinate vaselor de navigație interioară. Acest 

amendament va permite unităților terestre de mai puțin de 560 kW să fie folosite opțional în 

cazurile în care pot fi utilizate. Aceste unități terestre au valori mai scăzute ale limitelor de 

emisii decât cele propuse în amendamentul la tabelul I-6 din anexa II. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) motoare destinate exclusiv utilizării pe 

vasele pentru navigație interioară, pentru 

propulsia acestora sau destinate propulsiei 

acestora, cu o putere de referință mai 

mare decât sau egală cu 37 kW; 

(a) motoare destinate exclusiv utilizării pe 

vasele pentru navigație interioară, pentru 

propulsia acestora sau destinate propulsiei 

acestora 

Justificare 

În regulamentul SUA 40CFR1042 nu există limita inferioară de 37 kW. Eliminarea acestei 

excluderi permite alinierea deplină la regulamentul SUA. 
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Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) motoare cu o putere de referință mai 

mare decât 560 kW, utilizate în locul 

motoarelor din categoria IWP, cu condiția 

respectării cerințelor prevăzute la articolul 

23 alineatul (8); 

(b) motoare utilizate în locul motoarelor 

din categoria IWA, cu condiția respectării 

cerințelor prevăzute la articolul 23 alineatul 

(8); 

Justificare 

Amendamentul propus [9] la tabelul I-6 din anexa II extinde aplicarea la motoarele auxiliare 

destinate vaselor pentru navigație interioară de peste 560 kW a valorilor limitelor de emisii 

aplicabile în cazul motoarelor de propulsie destinate vaselor de navigație interioară, pentru a 

include toate puterile. Acest amendament aliniază textul pentru a permite utilizarea unui 

motor de propulsie pentru navigația interioară care a fost omologat în ciclul corect ca motor 

auxiliar în conformitate cu acest principiu. 

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Categoria IWA”, care cuprinde motoare 

destinate exclusiv utilizării pe vasele 

pentru navigație interioară, pentru scopuri 

auxiliare sau destinate unor scopuri 

auxiliare, cu o putere de referință netă 

mai mare decât 560 kW; 

„Categoria IWA”, care cuprinde motoare 

destinate exclusiv utilizării pe vasele 

pentru navigație interioară, pentru scopuri 

auxiliare sau destinate unor scopuri 

auxiliare; 

Justificare 

Amendamentul propus [9] la tabelul I-6 din anexa II extinde aplicarea la motoarele auxiliare 

destinate vaselor pentru navigație interioară de peste 560 kW a valorilor limitelor de emisii 

aplicabile în cazul motoarelor de propulsie destinate vaselor de navigație interioară, pentru a 

include toate puterile. Acest amendament aliniază textul la acest principiu. 
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Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Autoritățile de omologare publică, prin 

intermediul platformei administrative 

centrale a Uniunii prevăzută la articolul 41, 

un registru al tuturor tipurilor și familiilor 

de motoare pentru care au acordat o 

omologare UE de tip, conținând cel puțin 

următoarele informații: marca comercială, 

denumirea producătorului, categoria 

motorului, numărul și data omologării de 

tip. 

3. Autoritățile de omologare publică, prin 

intermediul platformei administrative 

centrale a Uniunii prevăzută la articolul 41, 

un registru al tuturor tipurilor și familiilor 

de motoare pentru care au acordat o 

omologare UE de tip, conținând cel puțin 

următoarele informații: marca comercială, 

denumirea producătorului, categoria 

motorului, numărul și data omologării de 

tip, precum și parametrii tehnici. 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru motoarele care dețin o omologare 

UE de tip, autoritățile de supraveghere a 

pieței efectuează, la scară adecvată și pe 

baza unor eșantioane adecvate, verificări 

ale documentației, și, unde este cazul, 

verificări fizice ale motoarelor și încercări 

de laborator. În cadrul acestor acțiuni, 

autoritățile țin seama atât de principiile 

consacrate în materie de evaluare a 

riscului, cât și de reclamații și de alte 

informații. 

Pentru motoarele care dețin o omologare 

UE de tip, autoritățile de supraveghere a 

pieței efectuează, la scară adecvată și pe 

baza unui procentaj semnificativ de 

eșantioane, verificări ale documentației, și, 

unde este cazul, verificări fizice ale 

motoarelor și încercări de laborator. În 

cadrul acestor acțiuni, autoritățile țin seama 

atât de principiile consacrate în materie de 

evaluare a riscului, cât și de reclamații și de 

alte informații. 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 
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Articolul 8 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Pe lângă marcajul aplicat motoarelor în 

conformitate cu articolul 31, producătorii 

acestora trebuie să inscripționeze pe 

motoarele pe care le pun la dispoziție pe 

piață numele lor, denumirea lor comercială 

înregistrată sau marca lor comercială 

înregistrată și adresa din Uniune la care pot 

fi contactați sau, dacă acest lucru nu este 

posibil, pe ambalaj sau într-un document 

care însoțește motorul. 

6. Pe lângă marcajul aplicat motoarelor în 

conformitate cu articolul 31, producătorii 

acestora trebuie să inscripționeze pe 

motoarele pe care le pun la dispoziție pe 

piață: numele lor, denumirea lor 

comercială înregistrată sau marca lor 

comercială înregistrată, parametrii tehnici 

și adresa din Uniune la care pot fi 

contactați sau, dacă acest lucru nu este 

posibil, pe ambalaj sau într-un document 

care însoțește motorul. 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Importatorii pun la dispoziție 

instrucțiuni și informații, conform 

dispozițiilor de la articolul 41. 

5. Importatorii pun la dispoziție 

instrucțiuni, informații și întreaga 

documentație, conform dispozițiilor de la 

articolul 41. 

 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. În cazul unui motor din categoria IWP 

cu o putere de referință mai mare de 560 

kW care este destinat utilizării în locul unui 

motor din categoria IWA în conformitate 

cu al doilea paragraf de la articolul 4, se 

respectă cerințele de la alineatul (5) pentru 

fiecare ciclu de încercări în regim stabilizat 

menționat în tabelele IV-5 și IV-6 din 

anexa IV, iar documentul informativ de 

8. În cazul unui motor din categoria IWP 

care este destinat utilizării în locul unui 

motor din categoria IWA în conformitate 

cu al doilea paragraf de la articolul 4, se 

respectă cerințele de la alineatul (5) pentru 

fiecare ciclu de încercări în regim stabilizat 

menționat în tabelele IV-5 și IV-6 din 

anexa IV, iar documentul informativ de 

omologare va indica fiecare ciclu de 
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omologare va indica fiecare ciclu de 

încercări în regim stabilizat pentru care s-a 

îndeplinit această cerință. 

încercări în regim stabilizat pentru care s-a 

îndeplinit această cerință. 

Justificare 

Amendamentul propus [9] la tabelul I-6 din anexa II extinde aplicarea la motoarele auxiliare 

destinate vaselor pentru navigație interioară de peste 560 kW a valorilor limitelor de emisii 

aplicabile în cazul motoarelor de propulsie destinate vaselor de navigație interioară, pentru a 

include toate puterile. Acest amendament aliniază textul la acest principiu. 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Certificatul de conformitate Declarația de conformitate 

1. Producătorul, în calitate de titular al unei 

omologări UE de tip, furnizează un 

certificat de conformitate pentru fiecare 

motor corespunzător tipului de motor 

omologat. 

1. Producătorul, în calitate de titular al unei 

omologări UE de tip, furnizează o 

declarație de conformitate („declarația de 

conformitate”) pentru motoarele introduse 

pe piață în temeiul: 

 (a) unei scutiri menționate la articolul 32 

alineatele (1), (3) sau (4); sau 

 (b) unei dispoziții tranzitorii menționate la 

articolul 57. 

Un astfel de certificat se furnizează 
gratuit, împreună cu motorul și însoțește 

utilajul pe care este instalat motorul. 

Înmânarea certificatului nu poate fi 

condiționată de o cerere explicită sau de 

transmiterea de informații suplimentare 

producătorului. 

Această declarație menționează 

caracteristicile și restricțiile specifice care 

se aplică motorului, este furnizată gratuit 

împreună cu motorul și însoțește 

echipamentul mobil fără destinație rutieră 
pe care este instalat motorul. Înmânarea 

declarației nu este condiționată de o cerere 

explicită sau de transmiterea de informații 

suplimentare producătorului. 

În decursul unei perioade de 10 ani de la 

data producției motorului, producătorul 

vehiculului eliberează, la cererea 

proprietarului motorului, un duplicat al 

certificatului de conformitate contra unei 

plăți care nu depășește costurile de 

eliberare. Cuvântul „duplicat” este perfect 

În decursul unei perioade de 10 ani de la 

data producției motorului, producătorul 

vehiculului eliberează, la cererea 

utilizatorului final al motorului, un 

duplicat al declarației de conformitate 

contra unei sume care nu depășește 

costurile de eliberare a acesteia. Cuvântul 
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vizibil pe fața oricărui duplicat al 

certificatului. 

„duplicat” este perfect vizibil pe fața 

oricărui duplicat al declarației de 

conformitate. 

3. Certificatul de conformitate se 

redactează cel puțin într-una dintre limbile 

oficiale ale Uniunii. Orice stat membru 

poate solicita traducerea certificatului de 

conformitate în limba sau limbile sale 

oficiale. 

3. Declarația de conformitate se redactează 

cel puțin într-una dintre limbile oficiale ale 

Uniunii. Orice stat membru poate solicita 

producătorului de motoare traducerea în 

limba sau limbile sale oficiale a declarației 

de conformitate. 

4. Persoana (persoanele) autorizate să 

semneze certificatele de conformitate 

activează în cadrul organizației 

producătorului și sunt autorizate de către 

conducere să angajeze întreaga 

responsabilitate juridică a producătorului în 

ceea ce privește proiectarea și construcția 

sau conformitatea producției motorului. 

4. Persoana (persoanele) autorizate să 

semneze declarațiile de conformitate 

aparțin organizației producătorului și sunt 

autorizate de către conducerea 

organizației să angajeze întreaga 

responsabilitate juridică a producătorului în 

ceea ce privește proiectarea și construcția 

sau conformitatea producției motorului. 

5. Certificatul de conformitate trebuie să 

fie completat integral și să nu conțină 

restricții de utilizare a motorului diferite de 

cele prevăzute de prezentul regulament sau 

de oricare dintre actele delegate adoptate 

în temeiul prezentului regulament. 

5. Declarația de conformitate trebuie să fie 

completată integral și să nu conțină 

restricții de utilizare a motorului diferite de 

cele prevăzute de prezentul regulament. 

6. Pentru tipurile de motoare sau familiile 

de motoare aprobate conform articolului 

33 alineatul (2), certificatul de 

conformitate include în titlu formularea 

„Pentru motoare cu omologare de tip 

conform articolului 31 din Regulamentul 

(UE) nr. xx/xx al Parlamentului 

European și al Consiliului din [data] 

privind cerințele legate de valorile limită 

de emisie și de omologarea de tip ale 

motoarelor cu ardere internă pentru 

echipamentele mobile fără destinație 

rutieră (omologare provizorie)”. 

 

7. Comisia este împuternicită să adopte 

prin intermediul actelor de punere în 

aplicare modelul certificatului de 

conformitate, inclusiv specificațiile tehnice 

menite să prevină falsificarea. În acest 

scop, actele de punere în aplicare includ 

elemente de siguranță menite să protejeze 

hârtia utilizată pentru imprimarea 

certificatului. Actele respective de punere 

în aplicare se adoptă în conformitate cu 

7. Comisia este împuternicită să adopte 

prin intermediul actelor de punere în 

aplicare modelul declarației de 

conformitate, inclusiv specificațiile tehnice 

menite să prevină falsificarea. În acest 

scop, actele de punere în aplicare includ 

elemente de siguranță menite să protejeze 

hârtia utilizată pentru imprimarea 

declarației de conformitate. Actele 

respective de punere în aplicare se adoptă 
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procedura de examinare menționată la 

articolul 54 alineatul (2) până la [31 

decembrie 2016]. 

în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 54 alineatul (2) 

până la [31 decembrie 2016]. 

 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Înainte de a ieși de pe linia de producție, 

motoarele trebuie să includă marcajul 

impus prin prezentul regulament. 

2. Înainte de a ieși de pe linia de producție, 

atât motoarele produse în Uniune, cât și 

cele produse în afara Uniunii trebuie să 

includă marcajul impus prin prezentul 

regulament. Această cerință nu afectează 

în niciun caz alte marcaje prevăzute în 

temeiul legislației statelor membre sau a 

Uniunii. 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Fără a aduce atingere cerințelor de la 

articolul 5 alineatele (2) și (3) și articolul 

17 alineatul (2), statele membre permit 

introducerea pe piață a motoarelor de 

înlocuire care aparțin uneia dintre 

următoarele categorii: 

 (a) motoare din categoriile NRE, NRG 

sau NRS care respectă valorile-limită pe 

care motorul care urmează să fie înlocuit 

trebuia să le respecte în momentul 

introducerii pe piață;  

 (b) motoare din categoriile RLL sau RLR 

care respectă valorile-limită pe care 

motorul care urmează să fie înlocuit 

trebuia să le respecte în momentul 
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introducerii pe piață, dacă acest motor a 

fost fabricat începând cu 1 ianuarie 2012; 

 (c) motoare din categoriile RLL sau RLR 

care respectă valorile-limită care au fost 

aplicate motoarelor în cadrul respectivei 

categorii la 31 decembrie 2011 pentru 

introducerea pe piață, dacă motorul de 

înlocuit a fost produs cel târziu la data 

respectivă, iar utilizarea unui motor de 

înlocuire care îndeplinește cerințele celei 

mai recente etape de emisii aplicabile în 

automotorul sau locomotiva în cauză ar 

presupune dificultăți tehnice 

semnificative; 

 (d) motoarele din categoria NRE, NRG, 

NRS, RLL, RLR pot avea aceeași putere 

sau o putere mai mare dacă respectă 

literele (a), (b) și (c) de la prezentul 

alineat.  

 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 5 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) introducerea pe piață a motoarelor de 

înlocuire menționate la alineatul (4a). 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Producătorul păstrează copii ale listelor 

timp de cel puțin 20 de ani după încetarea 

validității omologării UE de tip în cauză. 

Producătorul păstrează copii ale listelor 

timp de cel puțin 10 de ani după încetarea 

validității omologării UE de tip în cauză. 
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Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 39 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 39a 

 Asigurarea securității și sănătății 

muncitorilor din industria extractivă din 

subteran 

 Pentru echipamentele folosite în subteran, 

în cazurile unde nu pot fi folosite motoare 

electrice, se utilizează echipamente care 

funcționează cu combustibil mai puțin 

poluant, de exemplu de tip GPL. Poluanții 

emiși de fiecare motor în parte nu 

depășesc un nivel ce corespunde cu 

jumătate din limitele admise într-un 

spațiu deschis, care sunt precizate în 

anexa II. 

Justificare 

Trebuie impuse limite de emisii specifice industriei extractive, deoarece folosirea motoarelor 

pe combustibili fosili prezintă un risc ridicat de îmbolnăvire a muncitorilor. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Platforma administrativă centrală și baza 
de date a Uniunii 

Schimbul de date și informații prin 

Sistemul de informare al pieței interne 

(IMI) 
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Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia înființează o platformă digitală 

administrativă centrală pentru schimbul 

de date și informații referitoare la 

aprobările UE de tip, în format electronic. 

Platforma se utilizează pentru schimbul de 

date și informații între autoritățile de 

omologare sau între autoritățile de 

omologare și Comisie, în contextul 

prezentului regulament. . 

1. Schimbul de date și informații 

referitoare la aprobările UE de tip în format 

electronic are loc prin intermediul IMI. 

IMI se utilizează pentru schimbul de date 

și informații între autoritățile de omologare 

sau între autoritățile de omologare și 

Comisie, în contextul prezentului 

regulament. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Platforma digitală administrativă 

centrală a Uniunii va include și o bază de 

date în care se centralizează toate 

informațiile referitoare la omologările UE 

de tip acordate conform prezentului 

regulament. Aceste informații vor putea fi 

accesate de către autoritățile de omologare 

și de Comisie. În cazul unui acord în acest 

sens cu statul membru relevant, baza de 

date conectează bazele de date naționale la 

baza de date centrală a Uniunii. 

2. Toate informațiile relevante referitoare 

la omologările UE de tip care sunt 

acordate conform prezentului regulament 

se centralizează și pot fi accesate de către 

autoritățile de omologare și de Comisie 

prin intermediul IMI. În cazul unui acord 

în acest sens cu statul membru relevant, 

baza de date conectează bazele de date 

naționale la baza de date centrală a 

Uniunii. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Ulterior implementării prevederilor de la 

alineatele (1) și (2), Comisia va extinde 

platforma digitală administrativă centrală 

3. Ulterior implementării prevederilor de la 

alineatele (1) și (2), Comisia va extinde 

IMI cu module care permit: 
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a Uniunii cu module care permit: 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia este împuternicită să adopte 

prin acte de punere în aplicare cerințele 

tehnice detaliate și procedurile necesare 

pentru configurarea platformei centrale 

administrative a Uniunii și a bazei de date 

menționată la prezentul articol. Actele 

respective de punere în aplicare se adoptă 

în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 54 

alineatul (2) până la [31 decembrie 2016]. 

eliminat 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 46 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 46 eliminat 

Serviciile tehnice interne acreditate ale 

producătorului 

 

1. Serviciul tehnic intern acreditat al unui 

producător poate fi desemnat doar pentru 

activitățile de categoria A cu privire la 

cerințele tehnice pentru care încercările 

interne sunt permise printr-un act delegat 

adoptat în temeiul prezentului 

regulament. Serviciul tehnic respectiv 

constituie o parte separată și distinctă a 

întreprinderii și nu este implicat în 

proiectarea, producerea, furnizarea sau 

întreținerea motoarelor pe care le 

evaluează. 

 

2. Un serviciu tehnic intern acreditat 

îndeplinește următoarele cerințe: 
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(a) pe lângă faptul că este desemnat de 

autoritatea de omologare dintr-un stat 

membru, acesta este acreditat și de un 

organism național de acreditare, astfel 

cum este prevăzut la articolul 2 alineatul 

11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și 

în conformitate cu standardele și 

procedurile prevăzute la articolul 47 din 

prezentul regulament; 

 

(b) serviciul tehnic intern acreditat și 

personalul acestuia sunt identificabile din 

punctul de vedere al organizării 

întreprinderii și aplică metode de 

raportare în cadrul întreprinderii din care 

fac parte, ceea ce asigură imparțialitatea 

lor și o demonstrează față de organismul 

național de acreditare; 

 

(c) nici serviciul tehnic intern acreditat, 

nici personalul acestuia nu se implică în 

niciun fel de activitate care le-ar putea 

afecta imparțialitatea sau integritatea în 

ceea ce privește tipurile de activități 

pentru care au fost desemnați; 

 

(d) serviciul tehnic intern acreditat 

prestează servicii exclusiv pentru 

întreprinderea din care face parte. 

 

3. Un serviciu tehnic intern acreditat nu 

trebuie notificat Comisiei, în sensul 

articolului 49, dar întreprinderea din care 

face parte sau organismul național de 

acreditare furnizează autorității de 

omologare care l-a desemnat, la cererea 

acesteia din urmă, informațiile cu privire 

la acreditarea acestuia. 

 

4. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate conform articolului 55 care 

stabilește cerințele tehnice pentru care 

este permisă încercarea internă, conform 

alineatului (1). Aceste acte delegate se 

adoptă până la [31 decembrie 2016]. 
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Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 55 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Competențele de a adopta acte delegate 

sunt conferite Comisiei sub rezerva 

condițiilor prevăzute la prezentul articol. 

1. Competențele de a adopta acte delegate 

sunt conferite Comisiei sub rezerva 

condițiilor prevăzute la prezentul articol. 

În acest scop, Comisia instituie un grup 

de lucru alcătuit din parteneri sociali și 

reprezentanți relevanți. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 56 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 56a 

 Modificare la Regulamentul (UE) 

nr. 1024/2012 

 La anexa la Regulamentul (UE) nr. 

1024/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului1a se adaugă următorul 

punct: 

 „8a. Regulamentul (UE) 20xx/xx al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din xx privind cerințele referitoare la 

limitele emisiilor și omologarea de tip 

pentru motoarele cu ardere internă pentru 

echipamentele mobile fără destinație 

rutieră*+: articolul 42. 

 * JO L XX, xx.xx.xxxx, p. x.” 

 ______________ 

 + JO: a se introduce numărul de referință 

al regulamentului și data adoptării 

acestuia și a se completa detaliile din nota 

de subsol. 

 1a Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 
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din 25 octombrie 2012 privind cooperarea 

administrativă prin intermediul 

Sistemului de informare al pieței interne 

și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a 

Comisiei („Regulamentul IMI”) (JO L 

316, 14.11.2012, p. 1). 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Sub rezerva dispozițiilor din capitolele II 

și III, prezentul regulament nu va anula 

nicio omologare UE de tip anterior datelor 

de introducere pe piață a motoarelor 

menționate în anexa III. 

1. Sub rezerva dispozițiilor din capitolele II 

și III, prezentul regulament nu va anula 

nicio omologare UE de tip și nicio scutire 

anterior datelor de introducere pe piață a 

motoarelor menționate în anexa III. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Autoritățile competente pot continua să 

acorde omologări de tip conform legislației 

relevante aplicabile la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament și până la 

datele obligatorii pentru omologarea UE de 

tip a motoarelor menționate în anexa III. 

2. Autoritățile competente pot continua să 

acorde omologări de tip și scutiri conform 

legislației relevante aplicabile la data 

intrării în vigoare a prezentului regulament 

și până la datele obligatorii pentru 

omologarea UE de tip a motoarelor 

menționate în anexa III. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Sub rezerva dispozițiilor de la articolul 5 

alineatul (3) și articolul 17 alineatul (2), 

motoarele de tranziție și, dacă este cazul, 

5. Sub rezerva dispozițiilor de la articolul 5 

alineatul (3) și articolul 17 alineatul (2), 

motoarele de tranziție și, dacă este cazul, 
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echipamentele pe care sunt instalate aceste 

motoare pot fi comercializate în continuare 

în perioada de tranziție, cu condiția ca 

echipamentul pe care este instalat motorul 

respectiv să fi fost produs cu mai mult de 1 

an înaintea debutului perioadei de 

tranziție. 

echipamentele pe care sunt instalate aceste 

motoare pot fi comercializate în continuare 

în perioada de tranziție, cu condiția ca 

echipamentul pe care este instalat motorul 

respectiv să fi fost produs cu mai mult de 

18 luni înaintea începerii perioadei de 

tranziție, fără a aduce atingere 

Directivei 2008/57/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a și 

Regulamentului (UE) nr. 1302/2014 al 

Comisiei1b. 

 ______________ 

 1a Directiva 2008/57/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 

2008 privind interoperabilitatea 

sistemului feroviar în Comunitate 

(reformare) (JO L 191, 18.7.2008, p. 1). 

 1b Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al 

Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o 

specificație tehnică de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „material 

rulant - material rulant de călători și 

locomotive” al sistemului feroviar din 

Uniunea Europeană (JO L 356, 

12.12.2014, p. 228). 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru motoarele din categoria NRE, 

statele membre autorizează prelungirea 

perioadei de tranziție și a perioadei de 12 

luni la care se face referire la primul 

paragraf cu un interval suplimentar de 12 

luni pentru producătorii de echipamente 

originale cu un randament anual sub 50 de 

unități de echipamente mobile fără 

destinație rutieră echipate cu motoare cu 

combustie. În scopul calculării 

randamentului anual menționat la prezentul 

alineat, toți producătorii de echipamente 

Pentru motoarele din categoria NRE, 

statele membre autorizează prelungirea 

perioadei de tranziție și a perioadei de 18 

luni la care se face referire la primul 

paragraf cu un interval suplimentar de 12 

luni pentru producătorii de echipamente 

originale cu un randament anual sub 100 de 

unități de echipamente mobile fără 

destinație rutieră echipate cu motoare cu 

combustie. În scopul calculării 

randamentului anual menționat la prezentul 

alineat, toți producătorii de echipamente 
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originale aflate sub controlul aceleiași 

persoane fizice sau juridice vor fi 

considerați drept unul și același producător 

de echipamente originale. 

originale aflate sub controlul aceleiași 

persoane fizice sau juridice vor fi 

considerați drept unul și același producător 

de echipamente originale. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru motoarele din categoria NRE 

folosite în automacaralele mobile, statele 

membre autorizează o extindere cu 12 

luni suplimentare a perioadei de tranziție 

menționate la primul paragraf. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 7 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) 18 luni de la data introducerii pe piață a 

motoarelor prevăzute în anexa III, în 

situația menționată la primul paragraf al 

alineatului 5 

(a) 24 luni de la data introducerii pe piață a 

motoarelor prevăzute în anexa III, în 

situația menționată la primul paragraf al 

alineatului 5 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 7 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) 30 de luni de la data introducerii pe 

piață a motoarelor prevăzute în anexa III, 

în situația menționată la al doilea paragraf 

al alineatului 5 

(b) 36 de luni de la data introducerii pe 

piață a motoarelor prevăzute în anexa III, 

în situația menționată la al doilea paragraf 

al alineatului 5 
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Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Anexa I – Tabelul I-5: Subcategoriile aferente categoriei IWP de motoare definite în articolul 4 alineatul (5) 

 

Textul propus de Comisie 

Categorie Tipul 

aprinderi

i 

Mod de 

turație 

Interval de 

putere (kW) 

Subcategorie Putere de referință 

IWP toate 

variabilă 

37≤P<75 IWP-v-1 

Puterea netă maximă 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

constantă 

37≤P<75 IWP-c-1 

Puterea netă maximă 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
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Amendamentul 

Categori

e 

Tipul 

aprinder

ii 

Mod de 

turație  
Deplasament 

Interval de 

putere (kW) 

Subcategori

e 

Putere de 

referință 

IWP toate 

variabilă 

disp. < 0.9 P < 19 IWP-v-1 

Puterea netă 

maximă 

disp. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-v-2 

disp. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-v-3 

disp. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-v-4 

0.9 ≤ disp. < 

1.2 
P ≤ 600 IWP-v-5 

1.2 ≤ disp. ≤ 

3.5 
P ≤ 600 IWP-v-6 

3.5 ≤ disp. ≤ 

7.0 
P ≤ 600 IWP-v-7 

toate P > 600 IWP-v-8 

constantă 

disp. < 0.9 P < 19 IWP-c-1 

Puterea netă 

maximă 

disp. < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-c-2 

disp. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-c-3 

disp. < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-c-4 

0.9 ≤ disp. < P ≤ 600 IWP-c-5 



 

PE557.123v02-00 78/88 RR\1074318RO.doc 

RO 

1.2 

1.2 ≤ disp. ≤ 

3.5 
P ≤ 600 IWP-c-6 

3.5 ≤ disp. ≤ 

7.0 
P ≤ 600 IWP-c-7 

toate P > 600 IWP-c-8 
 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Anexa I – Tabelul I-6: Subcategoriile aferente categoriei IWA de motoare definite în articolul 4 alineatul (6) 

 

Textul propus de Comisie 

Categorie Tipul 

aprinde

rii  

Mod de 

turație 

Interval de 

putere (kW) 

Subcatego

rie 

Putere de referință 

IWA toate 

variabilă 
560≤P<1000 IWA-v-1 

Puterea netă maximă 
P≥1000 IWA-v-2 

constantă 
560≤P<1000 IWA-c-1 

Puterea netă maximă 
P≥1000 IWA-c-2 
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Amendamentul 

Categorie 
 Tipul 

aprinderii 
Mod de turație  Deplasament 

Interval de putere 

(kW) 
Subcategorie 

Putere de 

referință 

IWA toate 

variabilă 

disp. < 0.9 P < 19 IWA-v-1 

Puterea netă 

maximă 

disp. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 

disp. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

disp. < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-v-4 

0.9 ≤ disp. < 1.2 P ≤ 600 IWA-v-5 

1.2 ≤ disp. ≤ 3.5 P ≤ 600 IWA-v-6 

3.5 ≤ disp. ≤ 7.0 P ≤ 600 IWA-v-7 

toate P > 600 IWA-v-8 

constantă 

disp. < 0.9 P < 19 IWA-c-1 

Puterea netă 

maximă 

disp. < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

disp. < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

disp. < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0.9 ≤ disp. < 1.2 P ≤ 600 IWA-c-5 

1.2 ≤ disp. ≤ 3.5 P ≤ 600 IWA-c-6 

3.5 ≤ disp. ≤ 7.0 P ≤ 600 IWA-c-7 

toate P > 600 IWA-c-8 
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Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Anexa II – Tabelul II-5: Limitele de emisii din Etapa V pentru categoria IWP de motoare definită în articolul 4 alineatul (5) 

 

Textul propus de Comisie 

Etapa de 

emisii 

Subcategor

ia de 

motoare 

Interval 

de 

putere 

Tipul 

aprinderi

i 

motorulu

i 

CO HC NOx masă 

PM 
PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Etapa V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
37≤P<7

5 
toate 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 - 6,00 

Etapa V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75≤P<1

30 
toate 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 - 6,00 

Etapa V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130≤P<

300 
toate 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

Etapa V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
300≤P<

1000 
toate 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Etapa V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
P>1000 toate 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 
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Amendamentul  

Etapa 

de 

emisii 

Subcat

egoria 

de 

motoar

e 

Deplasa

ment 

Interv

al de 

puter

e net 

Tipu

l 

apri

nder

ii 

mot

orul

ui 

CO HC NOx 

mas

ă 

PM 

A 

     (L/ciclu) kW   
g/k

Wh 

g/kW

h 

g/k

Wh 

g/k

Wh 
  

Etapa 

V 

IWP-

v-1 

IWP-c-

1 

disp. < 

0.9 

P < 

19 
toate 

6.6(

1) 

(HC+NOx≤

7.5) 
0.4 6 

Etapa 

V 

IWP-

v-2 

IWP-c-

2 

disp. < 

0.9 

19 ≤ 

P <37 
toate 5.5 

(HC+NOx≤

4.7)(2) 

0.3(

2) 
6 

Etapa 

V 

IWP-

v-3 

IWP-c-

3 

disp. < 

0.9 

37 ≤ 

P < 

75 

toate 5.0 
(HC+NOx≤

4.7)(2) 

0.3(

2) 
6 

Etapa 

V 

IWP-

v-4 

IWP-c-

disp. < 

0.9 

75 ≤ 

P < 

600 

toate 5.0 
(HC+NOx≤

5.4) 

0.1

4 
6 
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4 

Etapa 

V 

IWP-

v-5 

IWP-c-

5 

0.9 ≤ 

disp. < 

1.2 

P ≤ 

600 
toate 5.0 

(HC+NOx≤

5.4) 

0.1

2 
6 

Etapa 

V 

IWP-

v-6 

IWP-

c-6 

1.2 ≤ 

disp. ≤ 

3.5 

P ≤ 

600 
toate 5.0 

(HC+NOx≤

5.6) 

0.1

0 
6 

Etapa 

V 

IWP-

v-7 

IWP-

c-7 

3.5 ≤ 

disp. ≤ 

7.0 

P ≤ 

600 
toate 5.0 

(HC+NOx≤

5.8) 

 0.1

0 
6 

Etapa 

V 

IWP-

v-8 

IWP-

c-8 

toate 
P > 

600 
toate 5.0 0.19 1.8 

0.0

45 
6 

_____________   

(1) 8.0 g/kWh pentru ≤ 8 kW 

  (2) Opțional, aceste categorii pot fi omologate la un nivel NOx +HC de 5.8 g/kW/h și un nivel al masei PM de 

0.2 g/kW/h 
 

Justificare 

The Commission proposal does not align with any international marine engine standard and has emission limits based on on-highway technology 

for truck sized engines. These emission limit values are not applicable in a marine installation due to restrictions on cooling system design, surface 
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temperature limitations and safety concerns. With the high costs involved, a valid business case for developing unique products at an affordable 

cost for this niche EU market could not be established. Without new products the sector would be reliant on maintaining existing engines with 

associated higher emissions. This amendment aligns inland waterways propulsion engine emission limit values with US 40CFR1042 marine 

emission limit regulation allowing engines developed for the US market to be supplied, yet still provides an 80% reduction in emissions from 

current inland waterway propulsion engine emission limits. 

 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Anexa II – Tabelul II-6: Limitele de emisii din Etapa V pentru categoria IWA de motoare definită în articolul 4 alineatul (6) 

 

Textul propus de Comisie 

Etapa de 

emisii 

Subcateg

oria de 

motoare 

Interval 

de putere 

Tipul 

aprinde

rii 

motorul

ui 

CO HC NOx masă 

PM 

PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

#/kW

h 

 

Etapa V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
560≤P<1

000 
toate 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Etapa V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
P≥1000 toate 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 
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Amendamentul  

Etapa de 

emisii 

Subcategor

ia de 

motoare 

Deplasam

ent 

Interval 

de putere 

net 

Tipul 

aprinderii 

motorului 

CO HC NOx 
masă 

PM 
A 

     (L/ciclu) kW   
g/kW

h 
g/kWh 

g/kW

h 

g/kW

h 
  

Etapa V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
disp. < 0.9 P < 19 toate 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

Etapa V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
disp. < 0.9 

19 ≤ P 

<37 
toate 5.5 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

Etapa V 
IWA-v-3 

IWA-c-3 
disp. < 0.9 

37 ≤ P < 

75 
toate 5.0 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

Etapa V 
IWA-v-4 

IWA-c-4 
disp. < 0.9 

75 ≤ P < 

600 
toate 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

Etapa V 
IWA-v-5 

IWA-c-5 

0.9 ≤ disp. 

< 1.2 
P ≤ 600 toate 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

Etapa V 
IWA-v-6 

IWA-c-6 

1.2 ≤ disp. 

≤ 3.5 
P ≤ 600 toate 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

Etapa V 
IWA-v-7 

IWA-c-7 

3.5 ≤ disp. 

≤ 7.0 
P ≤ 600 toate 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

Etapa V 
IWA-v-8 

IWA-c-8 
toate P > 600 toate 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

______________ 
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(1) 8.0 g/kWh pentru ≤ 8 kW 

(2) Opțional, aceste categorii pot fi omologate la un nivel NOx +HC de 5.8 g/kW/h și un nivel al masei PM de 0.2 g/kW/h 
 

Justificare 

Motoarele auxiliare instalate folosesc aceeași tehnologie de restricționare a limitărilor de instalare ca și motoarele de propulsie. Din acest motiv, 

producătorii de motoare folosesc în mare măsură același motor ca motorul de propulsie pentru scopuri auxiliare și, prin urmare, se aplică aceleași 

valori ale limitelor de emisii. Acest lucru este recunoscut în regulamentul SUA 40CFR1042, care aplică aceleași valori ale limitelor de emisii 

deopotrivă motoarelor de propulsie și auxiliare. 
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