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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

La 27 ianuarie 2016, Comisia Europeană a publicat propunerea sa privind cerințele legate de 

omologarea de tip și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, care în 

prezent sunt incluse în Directiva 2007/46/CE. 

În 2013 a avut loc o verificare cuprinzătoare a adecvării sistemului Uniunii de omologare de 

tip, ca parte a angajamentelor pe care Comisia și le-a asumat în cadrul Planului de acțiune 

CARS2020. Rezultatele au arătat că, deși sistemul actual a îndeplinit într-o oarecare măsură 

obiectivele politicii, acesta a fost mult criticat în urma scandalului Volkswagen de manipulare 

a software-ului. Raportorul consideră că este esențial să se consolideze sistemul UE de 

omologare de tip, în special prin implementarea unor mecanisme de supraveghere adecvate 

care să garanteze o aplicare armonizată a procedurilor în toate statele membre. În plus, este 

esențial ca legislația să funcționeze fără probleme și să nu ducă la o creștere a birocrației nici 

în cazul administrațiilor naționale, nici în cazul industriei.  

Unul dintre punctele slabe ale sistemului actual îl constituie diferențele dintre statele membre 

în ceea ce privește interpretarea și strictețea aplicării cerințelor. Diferențele de interpretare, nu 

neapărat cu rea-credință, și la transpunerea directivelor reprezintă un fenomen recurent bine 

cunoscut care subminează piața internă și creează incertitudine atât în mediul industrial, cât și 

în rândul consumatorilor. 

Consecința acestor deficiențe nu este doar lipsa de conformitate, ele putând duce chiar la 

însăși fraude și la încălcarea legislației existente. Din păcate, am fost acum martorii mai 

multor astfel de cazuri. Pentru a aborda aceste deficiențe, raportorul a acordat atenție mai ales 

implementării unor mecanisme mai solide de control și de supraveghere a pieței.  

Supravegherea pieței, cu alte cuvinte controalele ex post ale vehiculelor după introducerea lor 

pe piață, reprezintă un punct slab al legislației actuale și consolidarea acestui aspect este unul 

dintre elementele centrale ale prezentei propuneri. Au fost definite rolul și responsabilitățile 

autorităților de aplicare a legii, precum și măsurile care trebuie luate în cazul în care produse 

neconforme ajung pe piață, aceasta fiind o îmbunătățire necesară. Raportorul ține seama în 

mod corespunzător de faptul că supravegherea pieței poate fi realizată de autoritățile de 

supraveghere naționale, dar și Comisiei Europene trebuie să îi revină un rol.  

În scopul unei mai bune adaptări a regulamentului la condițiile schimbătoare din statele 

membre, raportorul propune modificări ale sistemului de taxe. Întrucât, în unele state membre, 

numărul omologărilor de tip este limitat, finanțarea pentru supravegherea pieței nu ar trebui să 

fie corelată cu omologările de tip, deoarece există riscul să se creeze lacune grave în 

supravegherea pieței Pentru a se asigura condiții de concurență echitabile și o supraveghere 

temeinică a pieței în întreaga Uniune, statele membre stabilesc structuri de taxe care să 

reflecte condițiile din statele membre de finanțare a activităților de supraveghere a pieței.  

Se propun clarificări suplimentare privind finanțarea activităților de supraveghere a pieței. Dat 

fiind faptul că statele membre vor stabili un sistem de taxe pentru a acoperi costurile de 

supraveghere a pieței, este rezonabil ca costurile care rezultă din activitățile de supraveghere a 

pieței să fie suportate de autoritățile de supraveghere a pieței. 

Pentru a asigura cu adevărat credibilitatea omologărilor de tip, acestea ar trebui să fie auditate, 
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din cinci în cinci ani, de o autoritate de omologare de tip diferită de cea emitentă. Acest lucru 

va contribui la eliminarea diferențelor de interpretare dintre autoritățile de omologare de tip și 

va asigura o aplicare uniformă a legislației. 

De asemenea, se propune o consolidare a autorităților de omologare și de supraveghere a 

pieței, precum și a responsabilității Comisiei de a lua măsuri în caz de neconformitate. 

Reglementările clare în domeniul supravegherii pieței, însoțite de sancțiuni stricte, au un efect 

puternic și credibil de descurajare a viitoarelor încercări de eludare sau încălcare a cerințelor. 

Serviciile tehnice joacă un rol esențial în menținerea și respectarea standardelor ridicate ale 

Uniunii în domeniul tehnic, al siguranței și al mediului. Raportorul este de acord cu Comisia 

că evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice este crucială. Însă ținând seama că, în unele 

state membre, evaluarea și monitorizarea pot fi efectuate de un organism național de 

acreditare, raportorul dorește să se asigure că această posibilitate este păstrată și în viitor. 

Evaluarea monitorizării ar trebui, de asemenea, să asigure independența serviciului tehnic de 

producător. În vederea garantării rentabilității, ar trebui să li se permită serviciilor tehnice să 

concureze pe baza prețurilor, acesta fiind motivul pentru care nu este recomandabilă o 

decuplare completă, iar accentul ar trebui să fie pus pe o evaluare și monitorizare solidă. 

O altă modalitate de a asigura o interpretare armonizată, strictă a legislației ar fi un mecanism 

de revizuire inter pares a autorităților de omologare de tip în cadrul căruia autoritățile 

naționale să facă schimb de informații și să își coordoneze evaluările. Astfel, autoritățile de 

omologare de tip pot elimina eventuale divergențe dintre ele în modul în care efectuează 

controalele. Cu toate acestea, pentru a asigura că aceste revizuiri inter pares nu devin inutil de 

greoaie și determină o creștere a costurilor, se propune ca frecvența lor să fie redusă, în afara 

cazului în care există motive pentru a considera că o revizuire inter pares ar fi necesară mai 

des. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 43 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(43) „vehicul de sfârșit de serie” 

înseamnă un vehicul care face parte dintr-

un stoc și care, din cauza intrării în vigoare 

a unor noi cerințe tehnice în temeiul cărora 

acesta nu a fost omologat de tip, nu poate 

sau nu mai poate fi pus la dispoziție pe 

piață, înmatriculat sau pus în funcțiune; 

(43) „vehicul de sfârșit de serie” 

înseamnă un vehicul care face parte dintr-

un stoc sau care urmează să fie finalizat și 

care, din cauza intrării în vigoare a unor 

noi cerințe tehnice în temeiul cărora acesta 

nu a fost omologat de tip, nu poate sau nu 

mai poate fi pus la dispoziție pe piață, 

înmatriculat sau pus în funcțiune; 
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Or. en 

Justificare 

Vehiculele pot fi construite în mai multe etape, de care ar trebui să se țină seama atunci când 

se definesc vehiculele de sfârșit de serie. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a se asigura că autoritățile 

de supraveghere a pieței pot, dacă este 

necesar și justificat, să intre în incintele 

operatorilor economici și să confiște 

eșantioanele necesare de vehicule, sisteme, 

componente și unități tehnice separate 

pentru efectuarea încercărilor de 

conformitate. 

5. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a se asigura că autoritățile 

de supraveghere a pieței pot, dacă este 

necesar și justificat, să intre în incintele 

operatorilor economici și să confiște 

eșantioanele necesare de vehicule, sisteme, 

componente și unități tehnice separate 

pentru efectuarea încercărilor de 

conformitate. Eșantioanele reținute pentru 

încercări sunt plătite de autoritățile de 

supraveghere a pieței la prețul pieței, 

plătindu-se fie prețul de cumpărare, fie 

prețul de închiriere, în funcție de scopul 

în care urmează să fie utilizate 

eșantioanele în cauză. 

Or. en 

Justificare 

Taxele aferente supravegherii pieței sunt plătite în momentul omologării de tip. Dacă li s-ar 

permite autorităților de supraveghere a pieței să nu plătească eșantioanele folosite pentru 

încercări, producătorul ar fi obligat să plătească dublu. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste încercări și controale se pot efectua 

pe vehicule noi furnizate de către 

producători sau de operatorul economic, 

Aceste încercări și controale se pot efectua 

pe vehicule, sisteme, componente și unități 

tehnice separate noi, care se plătesc la 
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astfel cum se prevede la punctul 2 de mai 

jos. 
prețul pieței, plătindu-se fie prețul de 

cumpărare, fie prețul de închiriere, în 

funcție de scopul în care urmează să fie 

utilizate vehiculele, sistemele, 

componentele și unitățile tehnice separate 

în cauză. 

Or. en 

Justificare 

Taxele aferente supravegherii pieței sunt plătite în momentul omologării de tip. Dacă li s-ar 

permite autorităților de supraveghere a pieței să nu plătească eșantioanele folosite pentru 

încercări, producătorul ar fi obligat să plătească dublu. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Producătorii care dețin omologări 

de tip sau operatorii economici pun la 

dispoziția Comisiei, la cerere, un număr 

semnificativ din punct de vedere statistic 

de vehicule, sisteme, componente sau 

unități tehnice separate selecționate de 

Comisie, care sunt reprezentative pentru 

vehiculele, sistemele, componentele și 

unitățile tehnice separate disponibile pentru 

introducerea pe piață în conformitate cu 

omologarea de tip a vehiculului. 

Vehiculele, sistemele, componentele și 

unitățile tehnice separate trebuie furnizate 

pentru încercare la locul și momentul și 

pentru perioada în este solicitat de 

Comisie. 

2. Producătorii care dețin omologări 

de tip sau operatorii economici pun la 

dispoziția Comisiei, la cerere, un număr 

semnificativ din punct de vedere statistic 

de vehicule, sisteme, componente sau 

unități tehnice separate selecționate de 

Comisie, care sunt reprezentative pentru 

vehiculele, sistemele, componentele și 

unitățile tehnice separate disponibile pentru 

introducerea pe piață în conformitate cu 

omologarea de tip în cauză. Vehiculele, 

sistemele, componentele și unitățile tehnice 

separate trebuie furnizate pentru încercare 

la locul și momentul și pentru perioada în 

este solicitat de Comisie. Eșantioanele de 

vehicule, sisteme, componente și unități 

tehnice separate furnizate pentru 

încercări sunt plătite de Comisie la prețul 

pieței, plătindu-se fie prețul de 

cumpărare, fie prețul de închiriere, în 

funcție de scopul în care urmează să fie 

utilizate eșantioanele în cauză. 

Or. en 
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Justificare 

Taxele aferente supravegherii pieței sunt plătite în momentul omologării de tip. Dacă li s-ar 

permite autorităților de supraveghere a pieței sau Comisiei să nu plătească eșantioanele 

folosite pentru încercări, producătorul ar fi obligat să plătească dublu. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Producătorii de vehicule trebuie să 

facă publice datele care sunt necesare 

pentru efectuarea încercărilor de verificare 

a conformității de către terți. Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare pentru a 

defini datele care urmează a fi făcute 

publice și condițiile pentru o astfel de 

publicare, sub rezerva protecției secretelor 

comerciale și protecției datelor cu caracter 

personal în conformitate cu legislația 

Uniunii și cu legislația națională. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 87 

alineatul (2). 

4. Producătorii de vehicule trebuie să 

pună la dispoziție datele care sunt necesare 

pentru efectuarea încercărilor de verificare 

a conformității de către autoritățile de 

supraveghere a pieței și de către Comisie. 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 

pentru a defini datele care urmează a fi 

puse la dispoziție și condițiile aferente, sub 

rezerva protecției secretelor comerciale și 

protecției datelor cu caracter personal în 

conformitate cu legislația Uniunii și cu 

legislația națională. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 87 alineatul (2). 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să fie puse la dispoziția părților relevante date pentru a asigura că se pot efectua 

încercări adecvate. Însă totodată este esențial să se păstreze confidențialitatea și să se 

garanteze proprietatea intelectuală. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care un distribuitor 

consideră că un vehicul, sistem, 

componentă sau unitate tehnică separată nu 

este în conformitate cu dispozițiile din 

1. În cazul în care un distribuitor 

consideră că un vehicul, sistem, 

componentă sau unitate tehnică separată nu 

este în conformitate cu dispozițiile din 
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prezentul regulament, acesta nu pune la 

dispoziție pe piață, nu înmatriculează și 

nici nu pune în funcțiune vehiculul, 

sistemul, componenta sau unitatea 

tehnică separată atât timp cât 

conformitatea acesteia nu a fost 

restabilită. 

prezentul regulament, acesta informează 

producătorul și autoritatea relevantă de 

supraveghere a pieței despre acest fapt. 

Or. en 

Justificare 

Este esențial să se ia măsuri rapid în cazul în care se suspectează o neconformitate. Prin 

urmare, un distribuitor care are astfel de suspiciuni, ar trebui să informeze producătorul și 

autoritatea de supraveghere a pieței încă dintr-o etapă timpurie. Totodată, responsabilitatea 

distribuitorilor ar trebui să fie proporțională, deoarece acțiunile întreprinse ar putea duce la 

o răspundere față de producător. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie să 

stabilească o structură de taxe pentru a 

acoperi costurile pentru omologările de tip 

ale acestora și ale activităților de 

supraveghere a pieței, precum și costurile 

de încercare pentru omologarea de tip și 

încercările și inspecțiile pentru 

conformitatea producției efectuate de 

serviciile tehnice desemnate. 

1. Statele membre trebuie să 

stabilească o structură de taxe națională 

pentru a acoperi costurile pentru 

omologările de tip ale acestora și ale 

activităților de supraveghere a pieței. 

Or. en 

Justificare 

Întrucât numărul omologărilor de tip acordate variază de la un stat membru la altul, nu este 

recomandat ca finanțarea pentru supravegherea pieței să fie legată de omologările de tip, 

deoarece există riscul ca supravegherea pieței să fie subfinanțată. Statele membre ar trebui, 

în schimb, să aibă libertatea de a-și stabili propriile sisteme de taxe, astfel încât să se asigure 

că sunt disponibile fondurile necesare. 
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Aceste taxe naționale sunt 

percepute de la producătorii care au 

depus o cerere pentru omologarea de tip 

în statul membru în cauză. Nu se percep 

taxe direct de către serviciile tehnice. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Întrucât numărul omologărilor de tip acordate variază de la un stat membru la altul, nu este 

recomandat ca finanțarea pentru supravegherea pieței să fie legată de omologările de tip, 

deoarece există riscul ca supravegherea pieței să fie subfinanțată. Statele membre ar trebui, 

în schimb, să aibă libertatea de a-și stabili propriile sisteme de taxe, astfel încât să se asigure 

că sunt disponibile fondurile necesare. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Structura taxelor naționale trebuie 

să acopere, de asemenea, costurile 

aferente inspecțiilor și încercărilor de 

verificare a conformității efectuate de 

Comisie în conformitate cu articolul 9. 

Aceste contribuții constituie venituri 

alocate externe pentru bugetul general al 

Uniunii Europene, în conformitate cu 

articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul 

financiar26. 

eliminat 

__________________  

26 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 octombrie 2015 privind 

normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 
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26.10.2012, p. 1-96). 

Or. en 

Justificare 

Resursele necesare pentru activitățile Comisiei ar trebui găsite în cadrul bugetului UE. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Comisia poate adopta acte de 

punere în aplicare în vederea definirii 

suplimentului menționat la punctul 3 care 

să fie aplicat taxelor naționale menționate 

la punctul 1. Respectivele acte de punere 

în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 87 alineatul (2). 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Resursele necesare pentru activitățile Comisiei ar trebui găsite în cadrul bugetului UE. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Încetarea valabilității Audituri periodice și încetarea valabilității 

Or. en 

Justificare 

Prin stabilirea unui termen de valabilitate pentru omologările de tip, Comisia decide efectiv 

ciclul de viață al modelelor de vehicule. În prezent, numeroase modele au cicluri de viață mai 

lungi și, prin urmare, ar fi recomandat să existe un sistem de audituri prin care să asigure 

eliminarea birocrației inutile. 
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Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Omologările de tip pentru vehicule, 

sisteme, componente și unități tehnice 

separate se eliberează pentru o perioadă 

limitată de 5 ani, fără posibilitate de 

prelungire. Data expirării este indicată în 

certificatul de omologare de tip. După 

expirarea certificatului de omologare de 

tip, acesta poate fi reînnoit în urma 

depunerii unei cereri de către producător 

și numai în cazul în care autoritatea de 

omologare a verificat dacă tipul de vehicul 

respectă toate cerințele din actele de 

reglementare relevante pentru noile 

vehicule din tipul respectiv. 

1. Omologările de tip pentru vehicule 

sunt supuse unui audit după o perioadă de 

cinci ani de la prima omologare sau de la 

ultimul audit. Auditul este efectuat de o 

autoritate de omologare de tip diferită de 

cea care a emis omologarea. Auditul 

certificatului de omologare de tip implică 

verificarea de către autoritatea de 

omologare a faptului că tipul de vehicul 

respectă toate cerințele din actele de 

reglementare relevante aplicate pentru 

toate vehiculele noi de tipul respectiv la 

momentul respectiv. 

Or. en 

Justificare 

Prin stabilirea unui termen de valabilitate pentru omologările de tip, Comisia decide efectiv 

ciclul de viață al modelelor de vehicule. În prezent, numeroase modele au cicluri de viață mai 

lungi și, prin urmare, ar fi recomandat să existe un sistem de audituri prin care să asigure 

eliminarea birocrației inutile. În plus, pentru a asigura o aplicare conformă a legislației în 

întreaga Uniune, omologarea de tip trebuie să fie auditată de o altă autoritate de omologare 

de tip decât cea care a emis omologarea. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În cazul în care autoritatea care 

efectuează auditul, menționată la 

alineatul (1), constată nereguli sau 

neconformități, aceasta pune în aplicare 

fără întârziere măsurile corective care se 

impun. 
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Or. en 

Justificare 

Prin stabilirea unui termen de valabilitate pentru omologările de tip, Comisia decide efectiv 

ciclul de viață al modelelor de vehicule. În prezent, numeroase modele au cicluri de viață mai 

lungi și, prin urmare, ar fi recomandat să existe un sistem de audituri prin care să asigure 

eliminarea birocrației inutile. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. O omologare UE de tip a unui 

vehicul își încetează valabilitatea înainte 

de data expirării în oricare dintre cazurile 

următoare: 

2. O omologare UE de tip a unui 

vehicul își încetează valabilitatea în oricare 

dintre cazurile următoare: 

Or. en 

Justificare 

Prin stabilirea unui termen de valabilitate pentru omologările de tip, Comisia decide efectiv 

ciclul de viață al modelelor de vehicule. În prezent, numeroase modele au cicluri de viață mai 

lungi și, prin urmare, ar fi recomandat să existe un sistem de audituri prin care să asigure 

eliminarea birocrației inutile. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În cazul în care o omologare UE 

de tip pentru un tip de vehicul, sistem, 

componentă sau unitate tehnică separată 

este pe cale să își înceteze valabilitatea, 

producătorul notifică de îndată acest fapt 

autorității de omologare care a acordat 

omologarea UE de tip respectivă. 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

Prin stabilirea unui termen de valabilitate pentru omologările de tip, Comisia decide efectiv 

ciclul de viață al modelelor de vehicule. În prezent, numeroase modele au cicluri de viață mai 

lungi și, prin urmare, ar fi recomandat să existe un sistem de audituri prin care să asigure 

eliminarea birocrației inutile. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La primirea notificării efectuate de 

producător, autoritatea de omologare care 

a acordat omologarea UE de tip comunică 

de îndată autorităților de omologare ale 

celorlalte state membre și Comisiei toate 

informațiile relevante pentru punerea la 

dispoziție pe piață, înmatricularea sau 

punerea în funcțiune a vehiculelor, dacă 

este cazul. 

Autoritatea de omologare care a acordat 

sau auditat omologarea UE de tip 

comunică de îndată autorităților de 

omologare ale celorlalte state membre și 

Comisiei toate informațiile relevante 

pentru punerea la dispoziție pe piață, 

înmatricularea sau punerea în funcțiune a 

vehiculelor, dacă este cazul. 

Or. en 

Justificare 

Prin stabilirea unui termen de valabilitate pentru omologările de tip, Comisia decide efectiv 

ciclul de viață al modelelor de vehicule. În prezent, numeroase modele au cicluri de viață mai 

lungi și, prin urmare, ar fi recomandat să existe un sistem de audituri prin care să asigure 

eliminarea birocrației inutile. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În termen de trei luni de la primirea 

documentelor menționate la alineatul (2), 

autoritățile de omologare ale statelor 

membre desemnate de producător decid 

dacă acceptă sau nu omologarea de tip. 

În termen de 60 de zile de la primirea 

documentelor menționate la alineatul (2), 

autoritățile de omologare ale statelor 

membre desemnate de producător decid 

dacă acceptă sau nu omologarea de tip. 

Or. en 
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Justificare 

Legislația actuală prevede 60 de zile și Comisia nu a prezentat argumente care să motiveze o 

schimbare a termenului. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Alineatul (1) se aplică vehiculelor 

complete pentru o perioadă de 12 luni de 

la data încetării valabilității omologării 

UE de tip și vehiculelor completate pentru 

o perioadă de 18 luni de la data 

respectivă. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Această situație apare în mod normal doar pentru un singur vehicul sau pentru câteva 

vehicule care din diverse motive nu au fost înmatriculate, prin urmare ar fi inutil de 

birocratic să se restricționeze perioada de înmatriculare a vehiculelor de sfârșit de serie. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Certificatul de conformitate al 

vehiculelor puse la dispoziție pe piață, 

înmatriculate sau puse în funcțiune în 

conformitate cu prezentul articol includ o 

mențiune specială care indică faptul că 

aceste vehicule sunt vehicule de sfârșit de 

serie, precum și data până la care aceste 

vehicule pot fi puse la dispoziție pe piață, 

înmatriculate sau puse în funcțiune în 

Uniune. 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

În momentul producției nu se poate ști dacă un vehicul va fi sau nu un vehicul de sfârșit de 

serie. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 51 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care Comisia consideră 

că măsura națională este justificată, toate 

statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că vehiculul, sistemul, 

componenta sau unitatea tehnică separată 

neconformă este retrasă de pe piețele lor și 

informează Comisia în consecință. În cazul 

în care Comisia consideră că măsura 

națională este nejustificată, statul membru 

în cauză retrage sau adaptează măsura, în 

conformitate cu decizia Comisiei 

menționată la alineatul (1). 

2. În cazul în care Comisia consideră 

că măsura națională este justificată, toate 

statele membre se asigură că vehiculul, 

sistemul, componenta sau unitatea tehnică 

separată neconformă face obiectul 

acelorași măsuri pe piețele lor și 

informează Comisia în consecință. În cazul 

în care Comisia consideră că măsura 

națională este nejustificată, statul membru 

în cauză retrage sau adaptează măsura, în 

conformitate cu decizia Comisiei 

menționată la alineatul (1). 

Or. en 

Justificare 

Este important să se asigure că acțiunile întreprinse sunt uniforme și întrucât retragerea de 

pe piață nu este singura opțiune disponibilă, acest lucru ar trebui clarificat. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 53 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dacă vehiculele, sistemele, 

componentele sau unitățile tehnice separate 

însoțite de un certificat de conformitate sau 

purtând o marcă de omologare nu sunt 

conforme cu tipul omologat, sau nu sunt în 

conformitate cu prezentul regulament sau 

au fost aprobate pe baza unor date 

incorecte, autoritățile de omologare și 

autoritățile de supraveghere a pieței sau 

1. Dacă vehiculele, sistemele, 

componentele sau unitățile tehnice separate 

însoțite de un certificat de conformitate sau 

purtând o marcă de omologare nu sunt 

conforme cu tipul omologat, sau nu sunt în 

conformitate cu prezentul regulament sau 

au fost aprobate pe baza unor date 

incorecte, autoritățile de omologare și 

autoritățile de supraveghere a pieței sau 
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Comisia pot lua măsurile restrictive 

necesare în conformitate cu articolul 21 din 

Regulamentul (CE) nr. 765/2008, pentru a 

interzice sau a restricționa punerea la 

dispoziție pe piață, înmatricularea sau 

punerea în exploatare pe piață a 

vehiculelor, sistemelor, componentelor sau 

unităților tehnice separate neconforme, sau 

pentru a le retrage de pe piață sau pentru a 

le rechema, inclusiv retragerea omologării 

de tip de către autoritatea de omologare 

care a acordat omologarea UE de tip, până 

când operatorul economic în cauză ia toate 

măsurile corective corespunzătoare pentru 

a se asigura că vehiculele, sistemele, 

componentele sau unitățile tehnice separate 

sunt aduse în conformitate. 

Comisia iau măsurile restrictive necesare 

în conformitate cu articolul 21 din 

Regulamentul (CE) nr. 765/2008, pentru a 

interzice sau a restricționa punerea la 

dispoziție pe piață, înmatricularea sau 

punerea în exploatare pe piață a 

vehiculelor, sistemelor, componentelor sau 

unităților tehnice separate neconforme, sau 

pentru a le retrage de pe piață sau pentru a 

le rechema, inclusiv retragerea omologării 

de tip de către autoritatea de omologare 

care a acordat omologarea UE de tip, până 

când operatorul economic în cauză ia toate 

măsurile corective corespunzătoare pentru 

a se asigura că vehiculele, sistemele, 

componentele sau unitățile tehnice separate 

în cauză sunt aduse în conformitate. 

Or. en 

Justificare 

Nu ar trebui să existe ambiguități în ceea ce privește obligația de a lua măsuri în caz de 

neconformități. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 54 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care o autoritate de 

omologare sau autoritatea de supraveghere 

a pieței constată că vehiculele, sistemele, 

componentele sau unitățile tehnice separate 

nu sunt conforme cu prezentul regulament 

sau dacă s-a acordat omologarea de tip pe 

baza unor date incorecte sau dacă 

vehiculele, sistemele, componentele sau 

unitățile tehnice separate însoțite de un 

certificat de conformitate sau purtând o 

marcă de omologare nu sunt conforme cu 

tipul omologat, aceasta poate adopta toate 

măsurile restrictive adecvate în 

conformitate cu articolul 53 alineatul (1). 

1. În cazul în care o autoritate de 

omologare sau autoritatea de supraveghere 

a pieței constată că vehiculele, sistemele, 

componentele sau unitățile tehnice separate 

nu sunt conforme cu prezentul regulament 

sau dacă s-a acordat omologarea de tip pe 

baza unor date incorecte sau dacă 

vehiculele, sistemele, componentele sau 

unitățile tehnice separate însoțite de un 

certificat de conformitate sau purtând o 

marcă de omologare nu sunt conforme cu 

tipul omologat, aceasta adoptă toate 

măsurile restrictive adecvate în 

conformitate cu articolul 53 alineatul (1). 

Or. en 
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Justificare 

Nu ar trebui să existe ambiguități în ceea ce privește obligația de a lua măsuri în caz de 

neconformități. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 69 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O autoritate de omologare poate, în 

orice moment, fie din proprie inițiativă, fie 

pe baza unei plângeri sau a unei evaluări 

efectuate de un serviciu tehnic, să verifice 

respectarea de către producător a 

dispozițiilor de la articolele 65 - 70 și a 

clauzelor din certificatul de acces la 

informațiile privind OBD-urile vehiculelor 

și repararea și întreținerea vehiculelor 

prevăzute în apendicele 1 la anexa XVIII. 

1. Autoritatea de omologare poate, în 

orice moment, fie din proprie inițiativă, fie 

pe baza unei plângeri sau a unei evaluări 

efectuate de un serviciu tehnic, să verifice 

respectarea de către producător a 

dispozițiilor de la articolele 65 - 70 și a 

clauzelor din certificatul de acces la 

informațiile privind OBD-urile vehiculelor 

și repararea și întreținerea vehiculelor 

prevăzute în apendicele 1 la anexa XVIII. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a asigura că sistemul este coerent și raționalizat, doar autoritatea care a acordat 

omologarea de tip pentru vehicul ar trebui să aibă dreptul să verifice respectarea de către 

producător a obligației de a oferi acces la informațiile privind repararea și întreținerea. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 69 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o autoritate de omologare 

constată că producătorul nu și-a îndeplinit 

obligațiile referitoare la accesul la 

informațiile privind sistemele OBD ale 

vehiculelor și repararea și întreținerea 

vehiculelor, autoritatea de omologare care 

a acordat omologarea de tip respectivă 
întreprinde măsurile corespunzătoare 

pentru a remedia situația. 

În cazul în care autoritatea de omologare 

constată că producătorul nu și-a îndeplinit 

obligațiile referitoare la accesul la 

informațiile privind sistemele OBD ale 

vehiculelor și repararea și întreținerea 

vehiculelor, aceasta întreprinde măsurile 

corespunzătoare pentru a remedia situația. 
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Or. en 

Justificare 

Pentru a asigura că sistemul este coerent și raționalizat, doar autoritatea care a acordat 

omologarea de tip pentru vehicul ar trebui să aibă dreptul să verifice respectarea de către 

producător a obligației de a oferi acces la informațiile privind repararea și întreținerea. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 71 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre pot decide că evaluarea și 

monitorizarea serviciilor tehnice și, după 

caz, a subcontractanților sau filialelor 

respectivelor servicii tehnice trebuie să fie 

efectuate de un organism național de 

acreditare în sensul Regulamentului(CE) 

nr. 765/2008 și în conformitate cu acesta. 

Or. en 

Justificare 

Astfel cum se practică în unele state membre, se va prevedea posibilitatea ca statele membre 

să decidă ca evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice să fie efectuată de un organism 

național de acreditare în sensul Regulamentului(CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu 

acesta. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 71 – alineatul 8 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritatea de omologare de tip trebuie să 

facă obiectul unei examinări inter pares de 

către două autorități de omologare ale altor 

state membre o dată la doi ani. 

Autoritatea de omologare de tip trebuie să 

facă obiectul unei examinări inter pares de 

către două autorități de omologare ale altor 

state membre o dată la cinci ani. 

Or. en 
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Justificare 

Autoritățile de omologare de tip au dimensiuni diferite și unele autorități riscă să fie expuse 

unor sarcini administrative excesive inutile în cazul în care frecvența revizuirilor inter pares 

ale altor autorități este mult prea mare. Pentru a compensa scăderea frecvenței, Comisiei ar 

trebui să i se confere competența de a iniția organizarea de revizuiri inter pares în cazul în 

care există motive pentru a crede că acest lucru este necesar. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 71 – alineatul 8 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia poate iniția revizuiri inter pares 

ale unei autorități de omologare de tip 

mai frecvent dacă există motive pentru a 

crede că sunt necesare revizuiri 

suplimentare ale autorității de omologare 

de tip în cauză. 

Or. en 

Justificare 

Autoritățile de omologare de tip au dimensiuni diferite și unele autorități riscă să fie expuse 

unor sarcini administrative excesive inutile în cazul în care frecvența revizuirilor inter pares 

ale altor autorități este mult prea mare. Pentru a compensa scăderea frecvenței, Comisiei ar 

trebui să i se confere competența de a iniția organizarea de revizuiri inter pares în cazul în 

care există motive pentru a crede că acest lucru este necesar. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 74 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Un serviciu tehnic trebuie să fie 

capabil să presteze toate activitățile pentru 

care solicită să fie desemnat în 

conformitate cu articolul 72 alineatul (1). 

Acesta demonstrează autorității de 

omologare de tip că îndeplinește toate 

condițiile următoare: 

1. Un serviciu tehnic trebuie să fie 

capabil să presteze toate activitățile pentru 

care solicită să fie desemnat în 

conformitate cu articolul 72 alineatul (1). 

Acesta demonstrează autorității de 

omologare de tip sau, în cazul acreditării, 

organismului național de acreditare că 

îndeplinește toate condițiile următoare: 
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Or. en 

Justificare 

În cazul în care evaluarea este efectuată de un organism național de acreditare, serviciul 

tehnic trebuie să își demonstreze competența în fața organismului respectiv. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 75 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Serviciile tehnice pot subcontracta, 

cu acordul autorității de omologare de 

desemnare relevante, unele dintre 

categoriile de activități pentru care au fost 

desemnate în conformitate cu articolul 72 

alineatul (1) sau pot dispune ca aceste 

activități să fie realizate de o filială. 

1. Serviciile tehnice pot subcontracta, 

cu acordul autorității de omologare de 

desemnare relevante sau, în cazul 

acreditării, al organismului național de 

acreditare, unele dintre categoriile de 

activități pentru care au fost desemnate în 

conformitate cu articolul 72 alineatul (1) 

sau pot dispune ca aceste activități să fie 

realizate de o filială. 

Or. en 

Justificare 

Astfel cum se practică în unele state membre, se va prevedea posibilitatea ca statele membre 

să decidă ca evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice să fie efectuată de un organism 

național de acreditare în sensul Regulamentului(CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu 

acesta. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 75 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care un serviciu tehnic 

subcontractează sarcini specifice din rândul 

categoriilor de activități pentru care a fost 

desemnat sau recurge la o filială pentru 

îndeplinirea acestor sarcini, acesta se 

asigură că subcontractantul sau filiala 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 73 și 74 și informează autoritatea 

2. În cazul în care un serviciu tehnic 

subcontractează sarcini specifice din rândul 

categoriilor de activități pentru care a fost 

desemnat sau recurge la o filială pentru 

îndeplinirea acestor sarcini, acesta se 

asigură că subcontractantul sau filiala 

îndeplinește cerințele prevăzute la 

articolele 73 și 74 și informează autoritatea 
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de omologare de desemnare în acest sens. de omologare de tipsau, în cazul 

acreditării, organismul național de 

acreditare în acest sens. 

Or. en 

Justificare 

Astfel cum se practică în unele state membre, se va prevedea posibilitatea ca statele membre 

să decidă ca evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice să fie efectuată de un organism 

național de acreditare în sensul Regulamentului(CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu 

acesta. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 75 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Serviciile tehnice pun la dispoziția 

autorității de omologare de tip care le-a 

desemnat documentele relevante privind 

evaluarea calificărilor subcontractantului 

sau ale filialei și privind sarcinile 

îndeplinite de acestea. 

4. Serviciile tehnice pun la dispoziția 

autorității de omologare de tip sau, în 

cazul acreditării, a organismului național 

de acreditare documentele relevante 

privind evaluarea calificărilor 

subcontractantului sau ale filialei și privind 

sarcinile îndeplinite de acestea. 

Or. en 

Justificare 

Astfel cum se practică în unele state membre, se va prevedea posibilitatea ca statele membre 

să decidă ca evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice să fie efectuată de un organism 

național de acreditare în sensul Regulamentului(CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu 

acesta. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Înainte de a desemna un serviciu tehnic, 

autoritatea de omologare de tip îl evaluează 

în conformitate cu o listă de acțiuni de 

îndeplinit în cadrul evaluării care să 

Înainte de a desemna un serviciu tehnic, 

autoritatea de omologare de tip sau, în 

cazul acreditării, organismul național de 

acreditare îl evaluează în conformitate cu 
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acopere cel puțin cerințele enumerate în 

apendicele 2 din anexa V. Evaluarea 

include o evaluare la fața locului la sediul 

serviciului tehnic solicitant, precum și, 

dacă este cazul, o evaluare a tuturor 

filialelor sau subcontractanților situați în 

interiorul sau în exteriorul Uniunii 

Europene. 

o listă de acțiuni de îndeplinit în cadrul 

evaluării care să acopere cel puțin cerințele 

enumerate în apendicele 2 din anexa V. 

Evaluarea include o evaluare la fața locului 

la sediul serviciului tehnic solicitant, 

precum și, dacă este cazul, o evaluare a 

tuturor filialelor sau subcontractanților 

situați în interiorul sau în exteriorul 

Uniunii Europene. 

Or. en 

Justificare 

Astfel cum se practică în unele state membre, se va prevedea posibilitatea ca statele membre 

să decidă ca evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice să fie efectuată de un organism 

național de acreditare în sensul Regulamentului(CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu 

acesta. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Reprezentanții autorităților de omologare 

de tip din cel puțin alte două state membre, 

în cooperare cu autoritatea de omologare 

de tip din statul membru în care este 

stabilit organismul de evaluare a 

conformității și împreună cu un 

reprezentant al Comisiei, participă la 

evaluarea organismului de evaluare a 

conformității, inclusiv la evaluarea la fața 

locului. Autoritatea de omologare de 

desemnare a statului membru în care este 

stabilit solicitantul serviciului tehnic oferă 

reprezentanților respectivi acces în timp 

util la documentele necesare pentru a 

evalua serviciul tehnic solicitant. 

Reprezentanții autorităților de omologare 

de tip din cel puțin alte două state membre, 

competente să evalueze servicii tehnice, în 

cooperare cu autoritatea de omologare de 

tip sau, în cazul acreditării, cu 

organismul național de acreditare din 

statul membru în care este stabilit serviciul 

tehnic solicitant și împreună cu un 

reprezentant al Comisiei, formează o 

echipă de evaluare comună și participă la 

evaluarea serviciului tehnic solicitant, 

inclusiv la evaluarea la fața locului. 

Autoritatea de omologare de desemnare 

sau, în cazul acreditării, organismul 

național de acreditare al statului membru 

în care este stabilit serviciul tehnic 

solicitant oferă reprezentanților respectivi 

acces în timp util la documentele necesare 

pentru a evalua serviciul tehnic solicitant. 

Or. en 
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Justificare 

Astfel cum se practică în unele state membre, se va prevedea posibilitatea ca statele membre 

să decidă ca evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice să fie efectuată de un organism 

național de acreditare în sensul Regulamentului(CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu 

acesta. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 77 – alineatul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

11. Valabilitatea desemnării serviciilor 

tehnice se limitează la o perioadă maximă 

de cinci ani. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

La articolul 80 este prevăzută o monitorizare în permanență, iar evaluarea trebuie să aibă 

loc cel puțin o dată la 30 de luni. Este important să nu se impună o sarcină administrativă 

inutilă sau costuri serviciilor tehnice sau autorităților din statele membre. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritatea de omologare de tip trebuie să 

monitorizeze în permanență serviciile 

tehnice pentru a asigura conformitatea cu 

cerințele prevăzute la articolele 72-76, la 

articolele 84 și 85, precum și în apendicele 

2 la anexa V. 

Autoritatea de omologare de tip sau, în 

cazul acreditării, organismul național de 

acreditare trebuie să monitorizeze în 

permanență serviciile tehnice pentru a 

asigura conformitatea cu cerințele 

prevăzute la articolele 72-76, la articolele 

84 și 85, precum și în apendicele 2 la anexa 

V. 

Or. en 

Justificare 

Astfel cum se practică în unele state membre, se va prevedea posibilitatea ca statele membre 

să decidă ca evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice să fie efectuată de un organism 
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național de acreditare în sensul Regulamentului(CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu 

acesta. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Serviciile tehnice furnizează, la cerere, 

toate informațiile și documentele relevante, 

necesare pentru a permite autorității să 

verifice respectarea respectivelor cerințe. 

Serviciile tehnice furnizează, la cerere, 

toate informațiile și documentele relevante, 

necesare pentru a permite autorității de 

omologare de tip sau, în cazul acreditării, 

organismului național de acreditare să 

verifice respectarea respectivelor cerințe. 

Or. en 

Justificare 

Astfel cum se practică în unele state membre, se va prevedea posibilitatea ca statele membre 

să decidă ca evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice să fie efectuată de un organism 

național de acreditare în sensul Regulamentului(CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu 

acesta. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Serviciile tehnice informează fără 

întârziere autoritatea de omologare cu 

privire la orice modificări, în special 

modificări în ceea ce privește personalul, 

instalațiile, filialele sau subcontractanții 

care pot afecta respectarea de către acesta a 

cerințelor prevăzute la articolele 72-76, la 

articolele 84 și 85, precum și în apendicele 

2 la anexa V, sau cu privire la capacitatea 

lor de a efectua sarcinile de evaluare a 

conformității referitoare la vehiculele, 

sistemele, componentele și unitățile tehnice 

separate pentru care au fost desemnate. 

Serviciile tehnice informează fără 

întârziere autoritatea de omologare sau, în 

cazul acreditării, organismul național de 

acreditare cu privire la orice modificări, în 

special modificări în ceea ce privește 

personalul, instalațiile, filialele sau 

subcontractanții care pot afecta respectarea 

de către acesta a cerințelor prevăzute la 

articolele 72-76, la articolele 84 și 85, 

precum și în apendicele 2 la anexa V, sau 

cu privire la capacitatea lor de a efectua 

sarcinile de evaluare a conformității 

referitoare la vehiculele, sistemele, 

componentele și unitățile tehnice separate 
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pentru care au fost desemnate. 

Or. en 

Justificare 

Astfel cum se practică în unele state membre, se va prevedea posibilitatea ca statele membre 

să decidă ca evaluarea și monitorizarea serviciilor tehnice să fie efectuată de un organism 

național de acreditare în sensul Regulamentului(CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu 

acesta. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 80 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. La cinci ani de la notificarea unui 

serviciu tehnic, și, ulterior, la fiecare cinci 

ani, evaluarea menită să stabilească dacă 

serviciul tehnic încă respectă cerințele 

prevăzute la articolele 72-76, la articolele 

84 și 85, precum și în apendicele 2 la 

anexa V se efectuează de către autoritatea 

de omologare de tip a statului membru în 

care este stabilit serviciul tehnic și de o 

echipă de evaluare în comun desemnată 

în conformitate cu procedura descrisă la 

articolul 77 alineatele (1) - (4). 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Sistemul de monitorizare în permanență și evaluările regulate prevăzute la prezentul articol 

elimină necesitatea unor cicluri de cinci ani și, pentru a asigura faptul că legislația nu 

introduce sarcini administrative inutile, această dispoziție ar trebui eliminată. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 90 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Cuantumurile amenzilor 

administrative trebuie să fie considerate ca 

3. Cuantumurile amenzilor 

administrative trebuie să fie considerate ca 
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venituri la bugetul general al Uniunii 

Europene. 

venituri la bugetul general al Uniunii 

Europene și trebuie să reducă cota 

contribuțiilor din venitul național brut 

(VNB) ale statelor membre la bugetul 

Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Eventualele amenzi administrative nu ar trebui să fie adăugate la bugetul Uniunii. Acestea ar 

trebui să fie utilizate mai degrabă pentru a reduce cota contribuțiilor din VNB ale statelor 

membre. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 91 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 

Articolul 11 a – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) emisiile de CO2 și valorile 

consumului de combustibil determinate 

prin procedura de încercare aplicabilă sunt 

reprezentative pentru emisiile măsurate în 

condiții reale de trafic. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Compararea valorilor CO2/cc de la omologarea de tip cu valorile CO2/cc obținute în cadrul 

încercărilor RDE ar putea fi foarte complicată, deoarece rezultatele încercărilor RDE pe 

șosea pot diferi din timp în timp. Invit Comisia să explice în ce mod s-ar putea realiza 

includerea RDE asigurând totodată credibilitatea procedurii, iar în cazul în care acest lucru 

nu este posibil, dispoziția să fie eliminată din propunere. 

 

 

 


