
Parlamentul European
2014-2019

TEXTE ADOPTATE

P8_TA(2019)0391

Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește 
siguranța generală ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele 
pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a 
sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, 
în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a 
utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 
661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0286),

– 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 (C8-0194/2018),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 
20181,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 
Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 martie 2019, de a aproba poziția 
Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
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– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei 
pentru transport și turism (A8-0151/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în partea 
L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului 
legislativ;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea 
adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului 
privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel 
de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților 
vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului 
(UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 631/2009, (UE) 
nr. 406/2010, (UE) nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 1005/2010, (UE) nr. 
1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) nr. 109/2011, (UE) nr. 458/2011, 
(UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 347/2012, (UE) nr. 351/2012, (UE) nr. 
1230/2012 și (UE) 2015/166 ale Comisiei

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 
cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/2144.)



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

 

Declarația Comisiei privind pneurile uzate

Comisia este de părere că, în vederea siguranței rutiere, a protecției consumatorilor, a 

reducerii deșeurilor și a economiei circulare, este important ca pneurile să nu fie testate doar 

în stare nouă ci și în stare uzată. În acest scop, Comisia va sprijini dezvoltarea unor protocoale 

de testare corespunzătoare în contextul forumului mondial al Organizației Națiunilor Unite 

pentru armonizarea reglementărilor privind vehiculele. În cazul în care acest proces nu este 

însă finalizat până în iulie 2023, Comisia intenționează să propună acte legislative la nivelul 

UE care să acopere în mod specific testarea pneurilor în stare uzată.


