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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The objective of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty 
vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information is to lay down 
harmonised rules on the construction of motor vehicles to ensure the functioning of the 
internal market while at the same time ensure a high level of environmental protection 
regarding emissions of atmospheric pollutants.

With a view to guaranteeing effective competition on the market in repair and maintenance 
services and ensuring that independent operators are not excluded from that market, vehicle 
manufacturers must grant independent operators, such as repairers, manufacturers or 
distributors of repair equipment, tools or spare parts, unrestricted and standardised access to 
on-board diagnostic (OBD) information and vehicle repair and maintenance information

The Draftsperson overall supports the proposal, but suggests further improvements regarding 
the access to vehicle repair information. Heavy duty vehicles are often produced in multi-
stages, and the access to vehicle repair information shall therefore be secured in these 
situations as well, to ensure that independent operators have access to up-to-date information 
of all aspects of the vehicle. The draftsperson therefore proposes that in the case of a multi-
stage type-approval, the manufacturer responsible for each approval is also responsible for the 
supply of repair information for that stage to both the final manufacturer and independent 
operators.

It is not possible to simply carry over the rules on access to repair and maintenance 
information from Euro 5 (passenger cars) to Euro VI (heavy duty vehicles) regarding the 
standardised submission format. Therefore the Commission has given a mandate to the 
European Committee for Standardisation to develop a new format for submitting repair and 
maintenance information which reflects the up to date vehicles technology and is also 
applicable for heavy duty vehicles. As soon as this new format is adopted all repair and 
maintenance information shall be submitted in accordance with the new format.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței (8) Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 



PE406.004v01-00 4/10 PA\722737RO.doc

RO

interne, în special în ceea ce privește libera 
circulație a mărfurilor, libertatea de 
stabilire și libertatea de a presta servicii, 
este necesar un acces nelimitat la 
informațiile referitoare la repararea 
vehiculelor, prin intermediul unui format 
standardizat care să poată fi folosit pentru a 
obține informații tehnice, precum și o 
concurență corectă pe piața serviciilor de 
reparare a vehiculelor și a serviciilor de 
informare cu privire la întreținerea 
acestora. O bună parte a acestor informații 
are legătură cu sistemele de diagnosticare 
la bord și cu interacțiunea acestora cu alte 
sisteme ale vehiculelor. Este recomandabil
să se stabilească specificații tehnice care să 
fie respectate de producători în cadrul 
paginilor internet ale acestora, precum și 
măsuri specifice prin care să se asigure
accesul întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-urilor) în condiții rezonabile.

interne, în special în ceea ce privește libera 
circulație a mărfurilor, libertatea de 
stabilire și libertatea de a presta servicii, 
este necesar un acces nelimitat la 
informațiile referitoare la repararea 
vehiculelor, prin intermediul unui format 
standardizat care să poată fi folosit pentru a 
obține informații tehnice, precum și o 
concurență corectă pe piața serviciilor de 
reparare a vehiculelor și a serviciilor de 
informare cu privire la întreținerea 
acestora. O bună parte a acestor informații 
are legătură cu sistemele de diagnosticare 
la bord și cu interacțiunea acestora cu alte 
sisteme ale vehiculelor. Este necesar să se 
stabilească specificații tehnice care să fie 
respectate de producători în cadrul 
paginilor internet ale acestora, precum și 
măsuri specifice prin care să se asigure 
accesul întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-urilor) în condiții rezonabile. 

Or. en

Justificare

It is not only appropriate but necessary to lay down technical specifications to be followed by 
the manufacturers in their websites.  

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(8a) Până cel târziu la …*, Comisia ar 
trebui să revizuiască funcționarea 
sistemului de acces nelimitat la 
informațiile referitoare la reparațiile și 
întreținerea vehiculelor pentru a stabili 
dacă se recomandă consolidarea tuturor 
dispozițiilor care reglementează accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor într-o legislație-
cadru revizuită privind omologarea de tip. 
În cazul în care dispozițiile care 
reglementează accesul la aceste informații 
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sunt consolidate astfel, dispozițiile 
corespondente din prezentul regulament 
ar trebui abrogate, atât timp cât se mențin 
drepturile existente de acces la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor.
___________

* Patru ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Access to all repair and maintenance information should be incorporated into the framework 
directive on type approval or other framework legislation on type approval. The 
corresponding Euro 5/6 regulation for passenger cars ((EC) No 715/2007) contains an 
identical recital (No 9).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(8b) Comisia ar trebui să încurajeze 
dezvoltarea unui format standard 
armonizat la nivel internațional pentru 
accesul nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor.

Or. en

Justificare

The Commission shall push for an internationally harmonised ISO-standard format for the 
access to repair information, to ensure the development of an international harmonisation of 
motor vehicle regulation and to extend harmonisation to areas not yet covered
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(8c) Este indispensabil să se elaboreze un 
standard european comun pentru 
formatul informațiilor privind 
diagnosticarea la bord și al informațiilor 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor. Deoarece formatul existent 
OASIS nu poate fi aplicat integral 
informațiilor privind diagnosticarea la 
bord și informațiilor referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor 
pentru vehiculele grele, CEN a primit 
mandatul de a elabora un standard amplu 
pentru informațiile respective. Standardul 
în cauză  ar trebui să se bazeze pe 
formatul OASIS, adaptându-l la 
necesitățile speciale ale vehiculelor grele 
Până la momentul adoptării standardului 
respectiv de către CEN, informațiile 
privind diagnosticarea la bord și 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor pentru vehiculele 
grele ar trebui prezentate într-un mod 
ușor accesibil și într-un format care să 
garanteze un acces nediscriminatoriu. 
Informațiile ar trebui să fie publicate pe 
site-urile de internet ale producătorilor 
sau, dacă acest lucru nu este fezabil 
datorită naturii informațiilor, sub o altă 
formă adecvată. Specificațiile referitoare 
la domeniul de aplicare al informațiilor 
tehnice definite în documentul SC1-D2 al 
OASIS ar trebui incluse în măsurile 
adoptate pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

See justification for amendment to article 6(1).
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) „sistem de diagnosticare la bord” sau 
„sistem OBD” înseamnă un sistem de 
control al emisiilor capabil să identifice 
zona probabilă a defecțiunii prin 
intermediul unor coduri de eroare stocate 
în memoria unui calculator;

(7) „sistem de diagnosticare la bord” sau 
„sistem OBD” înseamnă un sistem aflat la 
bordul unui vehicul sau motor, capabil să 
detecteze defecțiuni și, dacă este cazul, să 
indice apariția acestora printr-un sistem 
de alarmă, să identifice zona probabilă a 
defecțiunii prin intermediul unor 
informații stocate în memoria unui 
calculator și să comunice informațiile 
respective în exterior; în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 39 
alineatul (9) din Directiva 2007/46/CE, 
Comisia poate adopta o altă definiție 
pentru a reflecta progresul tehnic al 
sistemelor OBD;

Or. en

Justificare

The OBD system does not actually control emissions. The OBD system monitors the 
performance of the systems and components that do control emissions. The proposed new 
definition is in line with the one of the WWH-OBD (World Wide Harmonized On-Board 
Diagnostics).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Producătorii trebuie să ofere acces 
nelimitat și standardizat pentru operatorii 
independenți la informațiile OBD 
(diagnosticare la bord) și la informațiile 
privind repararea și întreținerea 
vehiculelor.

1. Producătorii trebuie să ofere acces 
nelimitat și standardizat pentru operatorii 
independenți la informațiile OBD 
(diagnosticare la bord) și la informațiile 
privind repararea și întreținerea 
vehiculelor.

În cazul omologării de tip în mai multe 
etape, producătorul responsabil de fiecare 
omologare este, de asemenea, responsabil 
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de furnizarea informațiilor privind 
repararea aferente etapei respective atât 
către producătorul final, cât și către 
operatorii independenți. Producătorul 
final este responsabil de furnizarea de 
informații operatorilor independenți în 
ceea ce privește întregul vehicul. Taxele 
pentru timpul de acces se percep o 
singură dată.

Se aplică articolele 6 și 7 din Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007.

În consecință, se aplică articolele 6 și 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. După 
adoptarea standardului relevant CEN, 
informațiile privind diagnosticarea la 
bord și informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor se 
bazează pe standardul respectiv.
Până la adoptarea standardului CEN 
corespunzător, informațiile privind 
diagnosticarea la bord și informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor sunt prezentate într-un mod 
ușor accesibil și nediscriminatoriu. 
Informațiile sunt publicate pe site-urile de 
internet ale producătorilor sau, dacă acest 
lucru nu este fezabil datorită naturii 
informațiilor, sub o altă formă adecvată.

Or. en

Justificare

Heavy duty vehicles are often assembled by a single manufacturer, but a significant number 
are built in multi-stages and are sold as e.g. chassis and engine. The aftermarket needs to 
obtain repair information for both fully assembled vehicles and for vehicles sold in e.g. 
engine/chassis form.

It is not possible to simply carry-over the rules on access to repair information from Euro 5 
(passenger cars) to Euro VI (heavy duty vehicles). The standardised format therefore has to 
be adjusted to the needs of the heavy duty vehicles sector.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Comisia, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 39 alineatul (9) din 
Directiva 2007/46/CE, stabilește și 
actualizează, pentru punerea în aplicare a 
alineatului (1) din prezentul articol, 
specificațiile tehnice privind modul în care 
informațiile OBD și informațiile privind 
repararea și întreținerea vehiculelor trebuie 
furnizate.

2. Comisia, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 39 alineatul (9) din 
Directiva 2007/46/CE, stabilește și 
actualizează, pentru punerea în aplicare a 
alineatului (1) din prezentul articol, 
specificațiile tehnice corespunzătoare 
privind modul în care informațiile OBD și 
informațiile privind repararea și 
întreținerea vehiculelor trebuie furnizate. 
Comisia ține seama de actuala tehnologie 
a informației, de viitoarea tehnologie în 
materie de vehicule, de standardele ISO în 
vigoare și de posibilitatea existenței unui 
standard ISO la nivel mondial.

Or. en

Justificare

It is very important to take in to account the current and coming vehicle technology and ISO 
standards, when the Commission establish and update technical specifications relating to 
OBD information and vehicle repair and maintenance information.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

2a. Comisia adoptă până la 31 decembrie 
2009 normele de aplicare menționate la 
articolul 4 alineatul (3), articolul 5 
alineatul (4) și articolul 6 alineatul (2).

Or. en

Justificare

All manufacturers need sufficient lead-in time from the completion and entry into force of the 
co-decision and the comitology procedure. For the recent Euro 5/6 for passenger cars the 
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Commission introduced several new measures during the comitology procedure which will 
hardly be finished before they become mandatory as part of Euro 5 from September 2009 and 
leaves the manufacturers with almost no lead-in time. This concern must be addressed in 
Euro VI.


