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29.3.2017 A8-0048/333 

Amendamentul  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Pentru a asigura faptul că toate 

datele obținute în urma încercărilor de 

omologare la nivel național sunt veridice 

și pentru a preveni orice posibilă 

manipulare, Comisia Europeană ar trebui 

să confere competențe unei Autorități 

europene pentru supravegherea stării 

autovehiculelor (EVSA), dintre organele 

sale existente. Serviciile tehnice ale EVSA 

ar trebui instalate în laboratoarele 

Centrului Comun de Cercetare, acest 

lucru putând fi pus în practică, după caz, 

cu ajutorul taxelor percepute de la 

producătorii de autoturisme, taxe 

proporționale cu prețul de vânzare al 

autovehiculelor, calculate astfel încât să 

nu aibă un impact semnificativ asupra 

prețului în cauză. EVSA ar trebui să 

efectueze controale periodice pentru a 

verifica conformitatea vehiculelor, 

sistemelor, componentelor și unităților 

tehnice separate cu cerințele prevăzute în 

prezentul regulament, precum și cu 

corectitudinea omologărilor de tip. Aceste 

controale ar trebui efectuate pe cel puțin 

20 % din numărul modelelor introduse pe 

piața europeană în anul precedent, prin 

intermediul unor controale ale 

documentelor și încercări în laborator și 

în condiții reale de conducere pe baza 
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unor eșantioane relevante din punct de 

vedere statistic. Rezultatele acestor 

încercări ar trebui să fie disponibile 

integral publicului prin intermediul site-

ului internet al Comisiei Europene. 

Or. en 

Justificare 

În multe țări europene, legătura politică dintre producătorii de autoturisme și guverne a 

devenit irefutabilă după declanșarea scandalului Dieselgate. Textul aprobat de Comisia 

IMCO stabilește obligația ca fiecare stat membru să verifice 20 % din modelele noi introduse 

pe piață. Acest lucru face ca producătorilor de autoturisme să le fie mult mai greu să 

denatureze rezultatele legate de emisii, dar pentru ca sistemul de monitorizare să fie mai 

solid și pentru ca cetățenii să fie protejați contra fraudelor, este necesar un al treilea 

organism, independent, la nivel european, pentru a verifica, la rândul său, încercările de 

omologare efectuate la nivel național. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Amendamentul  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritățile de supraveghere a 

pieței efectuează controale regulate pentru 

a verifica conformitatea vehiculelor, 

sistemelor, componentelor și unităților 

tehnice separate cu cerințele prevăzute în 

prezentul regulament, precum și cu 

corectitudinea omologărilor de tip. Aceste 

controale sunt efectuate la o scară 

adecvată, prin intermediul unor controale 

ale documentelor și încercări de laborator 

și în condiții reale de trafic pe baza unor 

eșantioane relevante din punct de vedere 

statistic. În cadrul acestor acțiuni, 

autoritățile de supraveghere a pieței țin 

seama atât de principiile consacrate în 

materie de evaluare a riscului, cât și de 

reclamații și de alte informații. 

1. Autoritățile de supraveghere a 

pieței efectuează încercări și inspecții 

periodice în conformitate cu programele 

naționale anuale aprobate în conformitate 

cu alineatele (2) și (3) pentru a verifica 

dacă vehiculele, sistemele, componentele 

și unitățile tehnice separate sunt conforme 

cu omologările de tip și cu legislația 

aplicabilă. Aceste încercări și inspecții se 

efectuează, printre altele, prin intermediul 

unor încercări în laborator și încercări 

privind emisiile în condiții reale de 

conducere, pe baza unor eșantioane 

relevante din punct de vedere statistic, și 

sunt completate de controale ale 

documentelor. Autoritățile se asigură că 

autovehiculele supuse încercărilor pentru 

omologarea de tip sunt exact la fel ca cele 

care urmează să fie introduse pe piață. 

Statele membre efectuează încercări sau 

inspecții anual pe un număr de tipuri care 

se ridică în total la cel puțin 20 % din 

numărul de tipuri introduse pe piață în 

statul membru respectiv în anul 

precedent. În cadrul acestor acțiuni, 

autoritățile de supraveghere a pieței țin 

seama atât de principiile consacrate în 

materie de evaluare a riscului, cât și de 

reclamațiile motivate și de alte informații 



 

AM\1121941RO.docx  PE598.565v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

relevante, inclusiv de rezultatele 

încercărilor publicate de către părți terțe 

recunoscute, de noile tehnologii de pe 

piață și de rapoartele inspecțiilor tehnice 

periodice și ale teledetecției pe drum. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament vine în completarea AM 77 al Comisiei IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Amendamentul  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Autoritățile de supraveghere a 

pieței se pot baza pe organizațiile de 

încercare independente pentru a îndeplini 

sarcinile tehnice, cum ar fi încercările sau 

inspecțiile. Responsabilitatea pentru 

rezultate îi revine autorității de 

supraveghere a pieței. Atunci când se 

folosesc servicii tehnice în scopul 

prezentului articol, autoritățile de 

supraveghere a pieței se asigură că se 

utilizează un alt serviciu tehnic decât 

serviciul tehnic care a efectuat încercarea 

inițială în vederea omologării de tip. 

Acordarea de asistența tehnică 

producătorilor ar trebui considerată 

incompatibilă cu acordarea de asistență 

tehnică autorităților naționale de 

omologare. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament vine în completarea AM 78 al Comisiei IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Amendamentul  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia organizează și efectuează sau cere 

să fie efectuate la o scară adecvată 

încercări și controale ale vehiculelor, 

sistemelor, componentelor și unităților 

tehnice separate deja puse la dispoziție pe 

piață, pentru a verifica dacă vehiculele, 

sistemele, componentele sau unitățile 

tehnice separate sunt conforme cu 

omologările de tip și cu legislația 

aplicabilă, precum și pentru a se asigura de 

corectitudinea omologării de tip. 

Autoritatea europeană pentru 

supravegherea stării autovehiculelor 

(EVSA) organizează și efectuează sau cere 

să fie efectuate, prin intermediul 

laboratoarelor Centrului Comun de 

Cercetare, încercări și controale ale 

vehiculelor, sistemelor, componentelor și 

unităților tehnice separate deja puse la 

dispoziție pe piață, pe cel puțin 20 % din 

numărul modelelor introduse pe piața 

europeană în anul precedent, pentru a 

verifica dacă vehiculele, sistemele, 

componentele sau unitățile tehnice separate 

sunt conforme cu omologările de tip și cu 

legislația aplicabilă, precum și pentru a se 

asigura de corectitudinea omologării de tip. 

 [Dacă se adoptă, prezentul amendament ar 

trebui să se aplice orizontal, în întregul 

text, în special la articolele 9, 10, 13, 24, 

25, 30, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 71 și 

90.] 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament vine în completarea AM 91 al Comisiei IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Amendamentul  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Pentru fiecare vehicul introdus pe 

piața UE, producătorul plătește către 

EVSA o sumă proporțională cu prețul de 

vânzare al autovehiculului, calculată 

astfel încât să nu aibă un impact 

semnificativ asupra prețului în cauză. 

Respectivele taxe sunt percepute în 

conformitate cu articolul 30 alineatul (2). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Amendamentul  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

Eleonora Evi 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 76 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 76 eliminat 

Servicii tehnice interne ale 

producătorului 

 

1. Un serviciu tehnic intern al unui 

producător poate fi desemnat în cazul 

activităților din categoria A menționate la 

articolul 72 alineatul (1) litera (a) doar în 

privința actelor de reglementare 

menționate în anexa XV. Un serviciu 

tehnic intern constituie o parte separată și 

distinctă a societății producătorului și nu 

este implicat în proiectarea, fabricarea, 

furnizarea sau întreținerea vehiculelor, 

sistemelor, componentelor sau unităților 

tehnice separate pe care le evaluează. 

 

2. Un serviciu tehnic intern 

îndeplinește următoarele cerințe: 

 

(a) a fost acreditat de un organism de 

omologare național definit la articolul 2 

punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 

765/2008 și în conformitate cu apendicele 

1 și 2 din anexa V la prezentul 

regulament; 

 

(b) serviciul tehnic intern, inclusiv 

personalul acestuia, este identificabil din 

punctul de vedere al organizării 
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întreprinderii și aplică metode de 

raportare în cadrul întreprinderii 

producătorului din care face parte, ceea 

ce asigură imparțialitatea sa și 

demonstrează această imparțialitate față 

de organismul național de acreditare 

relevant; 

(c) nici serviciul tehnic intern, nici 

personalul acestuia nu se angajează în 

vreo activitate care ar putea intra în 

conflict cu independența sau cu 

integritatea sa în ceea ce privește 

realizarea activităților pentru care a fost 

desemnat; 

 

(d) prestează servicii exclusiv pentru 

întreprinderea producătorului din care 

face parte. 

 

3. Nu este necesar ca un serviciu 

tehnic intern să fie notificat Comisiei în 

sensul articolului 78, dar întreprinderea 

producătorului din care acesta face parte 

sau organismul național de acreditare 

furnizează autorității de omologare de tip, 

la cererea acesteia din urmă, informațiile 

cu privire la acreditarea acestuia. 

 

4. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 88 în scopul de a modifica anexa 

XV pentru a ține seama de evoluțiile 

tehnice și în materie de reglementare prin 

actualizarea listei actelor de reglementare 

și a restricțiilor pe care acestea le conțin. 

 

Or. en 

 

 


