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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

It may currently seem premature to lay down rules on the construction of hydrogen-powered 
motor vehicles. However, it is precisely because the first such vehicles are appearing that it is 
absolutely right and sensible to give the matter the necessary framework in advance. It is also 
encouraging that this framework comes first as a Europe-wide concept – making it possible 
for the rules to be reflected in the emerging technical equipment rather than the other way 
round, which is often problematic when it comes to bringing pre-existing concepts under one 
‘Europe-wide’ roof of rules and regulations.

From this point of view, the initiative is therefore highly positive. Since putting this relatively 
new technology into practice may be accompanied by a range of safety problems, it must be 
ensured that hydrogen systems provide the same level of safety as conventional propulsion 
technology. The use of hydrogen (which is not regarded as a source of energy but as a 
promising energy carrier) in road vehicles is a very positive step for the environment. No 
carbon or greenhouse-gas emissions are produced, and therefore the proportion of 
hydrogen-powered cars on the road should be increased, not least by helping raise public 
confidence in this new technology. In addition, there should be a legislative framework for the 
approval of such vehicles, as such a framework does not currently exist. Some companies 
have already produced prototype hydrogen-powered vehicles and are even placing them on 
the market (e.g. a small number of fuel-cell buses). It should also be remembered that 
considerable activity is already under way in this area in the USA, Japan and Korea, meaning 
that it is still a relatively good time, from the point of view of maintaining competitiveness, 
for the EU to come forward with the proposed document.

The proposal that has been submitted was preceded by a series of technical discussions within 
the Commission’s bodies and between stakeholders – mainly manufacturers and specialised 
research establishments (TRL UK in particular).  The expert Hydrogen Working Group 
(whose discussions formed the basis for the proposal) is active within the Commission. In 
June 2006, a questionnaire was sent to those taking part in the preparatory process to canvas 
opinion on the preferred ways of dealing with the issue. The outcome of these activities was 
presented to the Member States in 2006 and early 2007, and it became clear that a complex 
impact assessment was needed on possible approaches.

The approach chosen was legislative regulation at EU level in line with the principle of 
subsidiarity, given that the intended objectives cannot be achieved through isolated action by 
individual Member States. The proposal for a regulation lays down only fundamental 
provisions for type-approval of vehicles of categories M and N, with the technical 
specifications being set out in implementing measures. The regulation is also intended to deal 
with protecting vehicles from the consequences of impact and the use of hydrogen. For the 
purposes of the regulation, a hydrogen-powered vehicle is taken to mean any motor vehicle 
that uses pure hydrogen or a mixture of hydrogen and natural gas. The propulsion system 
refers either to the use of hydrogen in internal combustion engines or to propulsion using fuel 
cells. Furthermore, the regulation lays down obligations for manufacturers and general 
requirements for hydrogen components, including containers and liquid hydrogen tanks, as 
well as for hydrogen in compressed gaseous form. It also deals with general requirements on 
installing hydrogen components and vehicle systems. The regulation naturally also includes 



PE402.734v02-00 4/17 AD\721755RO.doc

RO

timetables for applying provisions, implementing measures, penalties for non-compliance 
with the regulation and details of its entry into force.

The proposal is fully in line with the EU’s sustainable development strategy.

The table below provides information on the future outlook in this area:

Table: Introduction rates for hydrogen vehicles in 2017-2025

Year HyWays Scenario a:
Extreme high policy 

support, fast learning

HyWays Scenario b: High 
policy support, fast 

learning

HyWays Scenario c:
Modest policy support, 

modest learning

2017 1.0% 0.2% 0.006%

2018 1.5% 0.4% 0.02%

2019 2.3% 0.7% 0.04%

2020 3.2% 1.2% 0.1%

2021 4.4% 1.7% 0.1%

2022 5.7% 2.4% 0.2%

2023 7.3% 3.2% 0.4%

2024 9.1% 4.1% 0.6%

2025 11.2% 5.1% 0.8%

Source: European Commission's Impact Assessment (SEC(2007)1301), p. 33

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. vehiculelor pe bază de hidrogen din 
categoria M și N, inclusiv protecția 

1. vehiculelor pe bază de hidrogen din 
categoria M și N;
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împotriva impactului și securitatea 
electrică privind asemenea vehicule;

Justificare

Article 12(2)(b) includes the deleted text among elements for which the Commission may (but 
does not have to) establish implementing measures. This part of the text should therefore be 
deleted.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. „vehicul propulsat pe bază de hidrogen” 
înseamnă orice motor care utilizează 
hidrogen pur sau un amestec de hidrogen 
și gaz natural sub formă de carburant în 
vederea propulsării vehiculului;

1. „vehicul propulsat pe bază de hidrogen” 
înseamnă orice motor care utilizează 
hidrogen sub formă de carburant pentru 
sistemul său de propulsie;

Justificare

Following discussions on whether to seek a better definition of hydrogen as a means of 
propulsion (pure hydrogen, mixture of hydrogen and natural gas), the new definition is 
simpler – it refers to vehicles whose propulsion systems use hydrogen in any state. See also 
Amendment 13 and its justification.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Constructorii demonstrează că toate 
noile vehicule pe bază de hidrogen 
vândute, înmatriculate sau puse în 
circulație în cadrul Comunității, precum și 
toate componentele sau sistemele pe bază 
de hidrogen vândute sau puse în 
funcționare în Comunitate dispun de 
omologare de tip în conformitate cu 
prezentul regulament.

(1) Constructorii demonstrează că toate 
noile vehicule pe bază de hidrogen 
vândute, înmatriculate sau puse în 
circulație în cadrul Comunității, precum și 
toate componentele sau sistemele pe bază 
de hidrogen vândute sau puse în 
funcționare în Comunitate dispun de 
omologare de tip în conformitate cu 
prezentul regulament și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia.
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Justificare

Vehicles manufactured must comply in technical terms not only with this regulation but also, 
of course, with the requirements of the ‘implementing regulation’ for this regulation, which 
will set out more detailed technical requirements for vehicles and their hydrogen systems.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În sensul omologării de tip, 
constructorii echipează vehiculele pe bază 
de hidrogen cu componente și sisteme pe 
bază de hidrogen care sunt testate și 
instalate în conformitate cu prezentul 
regulament.

(2) În sensul omologării de tip, 
constructorii echipează vehiculele pe bază 
de hidrogen cu componente și sisteme pe 
bază de hidrogen care sunt testate și 
instalate în conformitate cu prezentul 
regulament și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.

Justificare

See justification of Amendment 3.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În sensul omologării de tip a 
componentelor și a sistemelor, 
constructorii garantează că, componentele 
și sistemele pe bază de hidrogen sunt 
testate în conformitate cu prezentul 
regulament.

(3) În sensul omologării de tip a 
componentelor și a sistemelor, 
constructorii garantează că, componentele 
și sistemele pe bază de hidrogen sunt 
testate în conformitate cu prezentul 
regulament și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.

Justificare

See justification of Amendment 3.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Constructorii furnizează informații 
privind inspecția periodică asupra
sistemelor și componentelor pe bază de 
hidrogen pe întreaga durată a ciclului de 
viață al vehiculului.

(5) Constructorii furnizează informații
organismelor autorizate de inspecție
privind inspecția și întreținerea sistemelor 
și componentelor pe bază de hidrogen pe 
întreaga durată a ciclului de viață al 
vehiculului.

Justificare

The original wording is too general. The original proposal contains the word ‘periodic’.
Clearly, information will always be specific to its intended recipient.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) componentele și sistemele pe bază de 
hidrogen suportă temperaturile și presiunile 
exercitate pe întreaga lor durată de 
funcționare;

(d) componentele și sistemele pe bază de 
hidrogen suportă temperaturile și presiunile 
exercitate pe întreaga lor durată probabilă
de funcționare;

Justificare

The lifetime of hydrogen components and systems should be defined more precisely by 
inserting the word ‘expected’ (lifetime).

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Este furnizată o descriere detaliată a 
tuturor proprietăților materialelor și a 
toleranțelor utilizate în concepția 
rezervorului, inclusiv rezultatele 

(3) Nu privește versiunea în limba română.
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încercărilor la care au fost supuse 
materialele.

Justificare

This simply makes the wording more precise.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cu efect de la data stabilită la al doilea 
alineat din articolul 15, autoritățile 
naționale refuză acordarea omologării de 
tip CE sau a omologării de tip național cu 
privire la noile tipuri de vehicule pe motive 
legate de propulsia pe bază de hidrogen 
sau, refuză acordarea omologării de tip CE 
a componentelor sau a omologării de tip 
național în ceea ce privește noile tipuri de 
componente sau sisteme pe bază de 
hidrogen, ceea ce nu respectă cerințele 
stabilite de prezentul regulament.

(1) Cu efect de la data stabilită la al doilea 
alineat din articolul 15, autoritățile 
naționale refuză acordarea omologării de 
tip CE sau a omologării de tip național cu 
privire la noile tipuri de vehicule pe motive 
legate de propulsia pe bază de hidrogen 
sau, refuză acordarea omologării de tip CE 
a componentelor sau a omologării de tip 
național în ceea ce privește noile tipuri de 
componente sau sisteme pe bază de 
hidrogen, ceea ce nu respectă cerințele 
stabilite de prezentul regulament și 
măsurile de punere în aplicare a acestuia.

Justificare

See justification of Amendment 3.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Cu efect de la [data, 36 de luni de la 
data intrării în vigoare], autoritățile 
naționale consideră, în baza motivelor 
legate de propulsia pe bază de hidrogen în 
cazul vehiculelor care nu îndeplinesc 
cerințele stabilite în prezentul regulament, 
că certificatele de conformitate nu mai sunt 

(2) Cu efect de la [data, 36 de luni de la 
data intrării în vigoare], autoritățile 
naționale consideră, în baza motivelor 
legate de propulsia pe bază de hidrogen în 
cazul vehiculelor care nu îndeplinesc 
cerințele stabilite în prezentul regulament
și în măsurile de punere în aplicare a 
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valabile în sensul articolului 26 din 
Directiva 2007/46/CE și interzic 
înmatricularea, vânzarea și punerea în 
circulație a unor astfel de vehicule și, în 
cazul noilor componente sau sisteme pe 
bază de hidrogen care nu îndeplinesc 
cerințele stabilite în prezentul regulament, 
interzic vânzarea și punerea în funcționare 
a acestora.

acestuia, că certificatele de conformitate 
nu mai sunt valabile în sensul articolului 26 
din Directiva 2007/46/CE și interzic 
înmatricularea, vânzarea și punerea în 
circulație a unor astfel de vehicule și, în 
cazul noilor componente sau sisteme pe 
bază de hidrogen care nu îndeplinesc 
cerințele stabilite în prezentul regulament
și în măsurile de punere în aplicare a 
acestuia, interzic vânzarea și punerea în 
funcționare a acestora.

Justificare

See justification of Amendment 3.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Fără a aduce atingere alineatelor (1) și
(2) din prezentul articol și sub rezerva 
intrării în vigoare a măsurilor adoptate în 
temeiul articolului 12 alineatul (1), în cazul 
în care un constructor solicită acest lucru, 
autoritățile naționale ar putea, din motive 
legate de propulsia pe bază de hidrogen, 
refuza acordarea omologării de tip CE sau
omologarea de tip națională pentru orice 
tip nou de vehicul sau pentru orice tip nou 
de componentă sau sistem pe bază de 
hidrogen sau interzice înmatricularea, 
vânzarea sau punerea în circulație a unei 
noi componente sau sistem pe bază de 
hidrogen, în cazul în care vehiculul, 
componenta sau sistemul în cauză respectă 
cerințele prevăzute în prezentul 
regulament.

(3) Fără a aduce atingere alineatelor (1) și
(2) din prezentul articol și sub rezerva 
intrării în vigoare a măsurilor adoptate în 
temeiul articolului 12 alineatul (1), în cazul 
în care un constructor solicită acest lucru, 
autoritățile naționale ar putea, din motive 
legate de propulsia pe bază de hidrogen, 
refuza acordarea omologării de tip CE sau
a omologării de tip naționale pentru orice 
tip nou de vehicul sau a omologării de tip 
CE sau a omologării de tip naționale
pentru orice tip nou de componentă sau 
sistem pe bază de hidrogen sau interzice 
înmatricularea, vânzarea sau punerea în 
circulație a unei noi componente sau sistem 
pe bază de hidrogen, în cazul în care 
vehiculul, componenta sau sistemul în 
cauză respectă cerințele prevăzute în 
prezentul regulament și în măsurile de 
punere în aplicare a acestuia.

Justificare

A reference to ‘implementing measures’ is inserted on the same principle as in Article 4(1). A 
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reference to ‘EC type-approval’ is inserted to bring the text into line with preceding 
paragraphs: if reference is made to EC type-approval of a new type of vehicle, it must also 
concern EC type-approval of a new type of hydrogen component or system.

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1 

Text propus de Comisie Amendament

În conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 39 alineatul (9) din Directiva 
2007/46/CE, Comisia adoptă următoarele 
măsuri de punere în aplicare:

Comisia adoptă următoarele măsuri de 
punere în aplicare:

(a) dispozițiile administrative privind 
omologarea de tip CE a vehiculelor vizate 
de propulsia pe bază de hidrogen și cele 
privind componentele și sistemele pe bază 
de hidrogen;

(a) dispozițiile administrative privind 
omologarea de tip CE a vehiculelor vizate 
de propulsia pe bază de hidrogen și cele 
privind componentele și sistemele pe bază 
de hidrogen;

(b) informațiile care urmează să fie 
furnizate de constructori în sensul 
omologării de tip și inspecții periodice 
prevăzute la articolul 4 alineatele (4) și (5);

(b) informațiile care urmează să fie 
furnizate de constructori în sensul 
omologării de tip și inspecții periodice 
prevăzute la articolul 4 alineatele (4) și (5);

(c) normele detaliate privind procedurile de 
încercare prevăzute în anexele II-V;

(c) normele detaliate privind procedurile de 
încercare prevăzute în anexele II-V;

(d) normele detaliate privind componentele 
și sistemele pe bază de hidrogen prevăzute 
la anexa VI;

(d) normele detaliate privind componentele 
și sistemele pe bază de hidrogen prevăzute 
la anexa VI;

(e) cerințele privind funcționarea sigură și 
fiabilă a componentelor și sistemelor pe 
bază de hidrogen, astfel cum se prevede la 
articolul 5.

(e) cerințele privind funcționarea sigură și 
fiabilă a componentelor și sistemelor pe 
bază de hidrogen, astfel cum se prevede la 
articolul 5.

Prezentele măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 40 alineatul (2) din Directiva 
2007/46//CE.
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Justificare

This clarification is needed because the implementing measures must be adopted in 
accordance with Framework Directive 2007/46/EC, which is the basic document for 
type-approval of all vehicles.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

În conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 39 alineatul (9) din Directiva 
2007/46/CE, Comisia poate adopta 
următoarele măsuri de punere în aplicare:

Comisia poate adopta următoarele măsuri 
de punere în aplicare:

(a) cerințe tehnice specifice în vederea 
aplicării articolului 8 alineatul (4) și 
articolul 9 alineatul (2);

(a) cerințe tehnice specifice în vederea 
aplicării articolului 8 alineatul (4) și 
articolul 9 alineatul (2);

(b) specificări privind cerințele legate de 
cele de mai jos:

(b) specificări privind cerințele legate de 
cele de mai jos:

- utilizarea hidrogenului pur sau a unui 
amestec de hidrogen și gaz natural/ 
biometan;

- noi forme de stocare și utilizare a 
hidrogenului;

- noi forme de stocare și utilizare a 
hidrogenului;

- protecția împotriva impactului a 
vehiculului;

- protecția împotriva impactului a 
vehiculului cu privire la integritatea 
componentelor și sistemelor pe bază de 
hidrogen;

- cerințe integrate privind sistemul de 
securitate, care să acopere cel puțin 
detectarea scurgerilor și cerințe legate de 
gazul de purjare;

- cerințe integrate privind sistemul de 
securitate, care să acopere cel puțin 
detectarea scurgerilor și cerințe legate de 
gazul de purjare;

- izolare electrică și securitate electrică; - izolare electrică și securitate electrică;

- etichetarea vehiculului;

(c) alte măsuri necesare în vederea aplicării 
prezentului regulament.

(c) alte măsuri necesare în vederea aplicării 
prezentului regulament.

Prezentele măsuri, destinate să modifice 
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elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 40 alineatul (2) din Directiva 
2007/46//CE.

Justificare

Clarification is needed because the implementing measures must be adopted in accordance 
with Framework Directive 2007/46/EC, which is the basic document for type-approval of all 
vehicles. This amendment also inserts the specific requirement relating to pure hydrogen or a 
mixture of hydrogen and natural gas/biomethane that was removed from Article 3(1), because 
it is more logical to have this clarification here – in the implementing provisions. The same 
applies to the insertion of a reference to the integrity of hydrogen components and systems 
with regard to impact protection. Labelling belongs here as an important element of 
identifying vehicles with hydrogen components.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 14 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre stabilesc dispozițiile 
privind sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea de către constructori a 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a garanta 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
informează Comisia despre dispozițiile în 
cauză nu mai târziu de [data, optsprezece
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], precum și despre orice 
modificare ulterioară care le afectează, în 
cel mai scurt termen.

(1) Statele membre stabilesc dispozițiile 
privind sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea de către constructori a 
dispozițiilor prezentului regulament și a 
măsurilor de punere în aplicare a 
acestuia, și iau toate măsurile necesare 
pentru a garanta punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și disuasive. 
Statele membre informează Comisia despre 
dispozițiile în cauză nu mai târziu de [data,
douăzeci și patru de luni de la data intrării
în vigoare a prezentului regulament], 
precum și despre orice modificare 
ulterioară care le afectează, în cel mai scurt 
termen.



AD\721755RO.doc 13/17 PE402.734v02-00

RO

Justificare

‘Implementing measures’ – see justification of Amendment 3. As regards the extension of the 
period to 24 months, the duration of national legislative processes may be such that 18 
months is too short a time for a country to notify the Commission of the penalty provisions it 
has adopted.

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa I – partea introductivă 

Text propus de Comisie Amendament

Următoarele componente pe bază de 
hidrogen fac obiectul omologării de tip:

După caz , următoarele componente pe 
bază de hidrogen fac obiectul omologării 
de tip:

Justificare

This makes the text more precise and much clearer.

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa I – litera a – punctul 10a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(10a) senzori pentru detectarea 
scurgerilor de hidrogen;

Justificare

Sensors logically belong in this group.

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa I – litera b 

Text propus de Comisie Amendament

(b) componentele concepute pentru 
utilizarea hidrogenului comprimat (gazos):

(b) componentele concepute pentru 
utilizarea hidrogenului comprimat (gazos)
la o presiune de funcționare nominală 
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mai mare de 3,0 MPa:

Justificare

It is sensible to limit the obligation to type-approve components only to those using 
compressed (gaseous) hydrogen at a pressure higher than 3.0 MPa because this would avoid 
misunderstandings with the approval of parts exposed to lower pressure, approval of which 
would unnecessarily complicate the approval process (and which belong under point (a), 
which concerns parts for liquid hydrogen).

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa I – litera b – punctul 15a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(15a) senzori pentru detectarea 
scurgerilor de hidrogen.

Justificare

Sensors logically belong in this group.

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa II – litera c 

Text propus de Comisie Amendament

(c) Încercare privind nivelul maxim de 
alimentare: Scopul încercării este acela de 
a demonstra că nivelul hidrogenului în 
timpul procedurii de alimentare nu 
cauzează niciodată deschiderea 
dispozitivelor de decompresiune.

(c) Încercare privind nivelul maxim de 
alimentare: Scopul încercării este acela de 
a demonstra că sistemul care împiedică 
supraîncărcarea rezervorului 
funcționează în mod adecvat și că nivelul 
hidrogenului în timpul procedurii de 
alimentare nu cauzează niciodată 
deschiderea dispozitivelor de 
decompresiune.

Justificare

This amendment is intended to provide a basic clarification that what matters above all is the 
proper functioning of the system that prevents overfilling – it is only when that is working 
properly that the level of hydrogen when filling will be unable to cause the opening of the 
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pressure-relief devices.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa VI – punctul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

6a. În cazul unui accident, o supapă de 
închidere automată întrerupe fluxul de 
gaz din rezervor.

Justificare

An automatic shut-off valve should be included here because in the event of an accident the 
flow of gas from the container clearly needs to be interrupted.

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa VI – punctul 13 

Text propus de Comisie Amendament

13. Componentele pe bază de hidrogen 
care ar putea produce scurgeri către 
compartimentul pasagerilor sau al 
bagajelor sau către alt compartiment 
neventilat trebuie izolate printr-un locaș 
ermetic împotriva gazului sau printr-o 
soluție echivalentă, astfel cum se prevede 
în legislația de punere în aplicare.

13. Componentele pe bază de hidrogen 
care ar putea produce scurgeri către 
compartimentul pasagerilor sau al 
bagajelor sau către alt compartiment 
neventilat trebuie izolate printr-un locaș 
ermetic împotriva gazului sau printr-o 
soluție echivalentă.

Justificare
This reference does not appear in any of the other points in Annex VI; this is logical because 
Article 12(1)(d) stipulates that ‘measures’ will be adopted for the whole of Annex VI.
Secondly, the term ‘implementing legislation’ appears here, whereas everywhere else the term 
used is ‘measures’.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa VII – punctul 7 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

În anexa XI, apendicele 4, punctul 62, se 
adaugă în tabel noul rând următor:

În anexa XI apendicele 5, se adaugă
următorul punct 58a:

Justificare

Point 7 of Annex VII contains an incorrect reference to ‘Annex XI, Appendix 4’. The correct 
reference is to Appendix 5, which, in Directive 2007/46/EC, concerns mobile cranes.
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