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Amendamentul 294
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul instituirii și funcționării pieței 
interne a Uniunii este necesar să fie 
înlocuite sistemele de omologare ale 
statelor membre cu o procedură de 
omologare la nivelul Uniunii bazată pe 
principiul unei totale armonizări, luând în 
considerare în același timp aspectele legate 
de beneficii și costuri, cu o atenție specială 
acordată întreprinderilor mici și mijlocii.

(2) În scopul instituirii și funcționării pieței 
interne a Uniunii și în vederea promovării 
competitivității industriale este necesar să 
fie înlocuite sistemele de omologare ale 
statelor membre cu o procedură de 
omologare la nivelul Uniunii bazată pe 
principiul unei totale armonizări, luând în 
considerare în același timp aspectele legate 
de beneficii și costuri, cu o atenție specială 
acordată întreprinderilor mici și mijlocii.

Or. lt

Amendamentul 295
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura un nivel ridicat de 
siguranță rutieră, de siguranță la locul de 
muncă și de protecție a mediului, trebuie 
armonizate cerințele tehnice și normele de 
mediu aplicabile vehiculelor, sistemelor, 
componentelor și unităților tehnice 
separate cu privire la omologarea de tip.

(5) Pentru a se asigura un nivel ridicat de 
siguranță rutieră, de siguranță la locul de 
muncă, de protecție a mediului și un sistem 
de omologare de tip armonizat la nivelul 
UE, trebuie armonizate cerințele tehnice și 
normele de mediu aplicabile vehiculelor, 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate cu privire la omologarea 
de tip.

Or. lt



PE475.768v01-00 4/72 AM\881687RO.doc

RO

Amendamentul 296
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este oportun să se stabilească 
principiul conform căruia vehiculele 
trebuie proiectate, construite și asamblate 
astfel încât să se minimizeze riscul de 
rănire a ocupanților vehiculului și a altor 
participanți la trafic. În acest scop, este 
nevoie ca fabricanții să se asigure că 
vehiculele respectă cerințele relevante 
stabilite în prezentul regulament. Aceste 
prevederi trebuie să includă, dar să nu fie 
limitate la acestea, cerințe cu privire la 
integritatea structurală a vehiculelor, 
sisteme care să ajute la controlul 
vehiculelor de către conducătorii auto, 
sisteme care să asigure conducătorilor auto 
vizibilitate și informații cu privire la starea 
vehiculelor și zona înconjurătoare, sisteme 
de iluminare a vehiculelor, sisteme de 
protecție a ocupanților vehiculelor, 
exteriorul vehiculelor și accesoriile 
acestora, masele și dimensiunile 
vehiculelor, precum și pneurile vehiculelor.

(13) Este oportun să se stabilească 
principiul conform căruia vehiculele 
trebuie proiectate, construite și asamblate 
astfel încât să se minimizeze riscul de 
rănire a ocupanților vehiculului și a altor 
participanți la trafic și pentru a proteja 
piața internă a UE de vehicule agricole și 
forestiere de calitate scăzută, care ar 
putea pune în pericol vieți și care 
dăunează sănătății și mediului. În acest 
scop, este nevoie ca fabricanții să se 
asigure că vehiculele respectă cerințele 
relevante stabilite în prezentul regulament. 
Aceste prevederi trebuie să includă, dar să 
nu fie limitate la acestea, cerințe cu privire 
la integritatea structurală a vehiculelor, 
sisteme care să ajute la controlul 
vehiculelor de către conducătorii auto, 
sisteme care să asigure conducătorilor auto 
vizibilitate și informații cu privire la starea 
vehiculelor și zona înconjurătoare, sisteme 
de iluminare a vehiculelor, sisteme de 
protecție a ocupanților vehiculelor, 
exteriorul vehiculelor și accesoriile 
acestora, masele și dimensiunile 
vehiculelor, precum și pneurile vehiculelor.

Or. lt

Amendamentul 297
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a evita concurența neloială
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pe piața utilajelor folosite pentru 
construcția de drumuri, vehiculele care 
fac obiectul prezentului regulament și 
sunt folosite pentru construcția de 
drumuri trebuie să îndeplinească aceleași 
cerințe ca utilajele folosite pentru 
construcția de drumuri. 

Or. nl

Amendamentul 298
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a permite fabricanților de 
componente sau de unități tehnice 
separate să solicite omologări UE de tip 
pentru componente sau unități tehnice 
separate sau autorizații, este important 
pentru acești fabricanți să aibă acces la 
anumite informații care sunt disponibile 
numai la producătorul vehiculului, cum 
sunt informațiile tehnice, inclusiv 
desenele, necesare pentru concepția 
articolelor pentru piața accesoriilor și a 
pieselor de schimb.

eliminat

Or. en

Amendamentul 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a permite fabricanților de 
componente sau de unități tehnice separate 
să solicite omologări UE de tip pentru 

(20) Pentru a permite fabricanților de 
componente sau de unități tehnice separate 
să solicite omologări UE de tip pentru 
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componente sau unități tehnice separate 
sau autorizații, este important pentru acești 
fabricanți să aibă acces la anumite 
informații care sunt disponibile numai la 
producătorul vehiculului, cum sunt 
informațiile tehnice, inclusiv desenele,
necesare pentru concepția articolelor 
pentru piața accesoriilor și a pieselor de 
schimb.

componente sau unități tehnice separate 
sau autorizații, este important pentru acești 
fabricanți să aibă acces la anumite 
informații care sunt disponibile numai la 
producătorul vehiculului, cum sunt 
informațiile tehnice necesare pentru 
concepția articolelor pentru piața 
accesoriilor și a pieselor de schimb.

Or. en

Justificare

Producătorii de componente sau de unități tehnice separate nu ar trebui să aibă acces la 
desene. Desenele constituie proprietatea intelectuală a producătorului vehiculului și acestea 
nu sunt divulgate părților terțe. Conform capitolului XVI din IRI, informațiile care trebuie 
furnizate sunt indicate la articolul 47 alineatul (3).

Amendamentul 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a permite fabricanților de 
componente sau de unități tehnice separate 
să solicite omologări UE de tip pentru 
componente sau unități tehnice separate 
sau autorizații, este important pentru acești 
fabricanți să aibă acces la anumite 
informații care sunt disponibile numai la 
producătorul vehiculului, cum sunt 
informațiile tehnice, inclusiv desenele,
necesare pentru concepția articolelor 
pentru piața accesoriilor și a pieselor de 
schimb.

(20) Pentru a permite fabricanților de 
componente sau de unități tehnice separate 
să solicite omologări UE de tip pentru 
componente sau unități tehnice separate 
sau autorizații, este important pentru acești 
fabricanți să aibă acces la anumite 
informații care sunt disponibile numai la 
producătorul vehiculului, cum sunt 
informațiile tehnice necesare pentru 
concepția articolelor pentru piața 
accesoriilor și a pieselor de schimb.

Or. en

Amendamentul 301
Pier Antonio Panzeri
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a permite fabricanților de 
componente sau de unități tehnice separate 
să solicite omologări UE de tip pentru 
componente sau unități tehnice separate 
sau autorizații, este important pentru acești 
fabricanți să aibă acces la anumite 
informații care sunt disponibile numai la 
producătorul vehiculului, cum sunt 
informațiile tehnice, inclusiv desenele, 
necesare pentru concepția articolelor 
pentru piața accesoriilor și a pieselor de 
schimb.

(20) Pentru a permite fabricanților de 
componente sau de unități tehnice separate 
să solicite omologări UE de tip pentru 
componente sau unități tehnice separate 
sau autorizații, este important pentru acești 
fabricanți să aibă acces la anumite 
informații care sunt disponibile numai la 
producătorul vehiculului, cum sunt 
informațiile tehnice, inclusiv desenele
comune, necesare pentru concepția 
articolelor pentru piața accesoriilor și a 
pieselor de schimb.

Or. en

Amendamentul 302
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a îmbunătăți funcționarea 
pieței 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 (OBD) 
și cu interacțiunea acestora cu alte 
sisteme ale vehiculelor. Este 

eliminat
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recomandabil să se stabilească specificații 
tehnice pe care paginile de internet ale 
producătorilor trebuie să le facă 
disponibile, precum și măsuri specifice 
prin care să se asigure accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor) în condiții rezonabile.

Or. en

Amendamentul 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
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 (OBD) și cu interacțiunea acestora 
cu alte sisteme ale vehiculelor. Este 
recomandabil să se stabilească specificații 
tehnice pe care paginile de internet ale 
producătorilor trebuie să le facă 
disponibile, precum și măsuri specifice 
prin care să se asigure accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor) în condiții rezonabile.

(21) Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne, în special în ceea ce privește libera 
circulație a mărfurilor, libertatea de 
stabilire și libertatea de a presta servicii, 
este necesar accesul la informațiile 
referitoare la repararea tractoarelor, 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 (OBD) și cu 
interacțiunea acestora cu alte sisteme ale 
vehiculelor. Este recomandabil să se 
stabilească specificații tehnice pe care 
paginile de internet ale producătorilor 
trebuie să le respecte, în conformitate cu 
principiile echilibrului și 
proporționalității, atât cu privire la 
volumul vânzărilor tipurilor de vehicule, 
cât și cu privire la dimensiunea 
producătorilor.

Or. en
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Justificare

Pentru alinierea considerentului (21) cu capitolul XVI și amendamentele conexe propuse. 
Operatorilor independenți li se furnizează într-un format standard aceleași informații ca și 
concesionarilor și reparatorilor autorizați, într-un mod nediscriminatoriu. Vehiculele din 
categoria R (remorci) și din categoria S (echipament remorcat interschimbabil) ar trebui să 
facă excepție de la cerințele IRI. Trebuie acordată o atenție deosebită IMM-urilor.

Amendamentul 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
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 (OBD) și cu interacțiunea acestora 
cu alte sisteme ale vehiculelor. Este 
recomandabil să se stabilească specificații 
tehnice pe care paginile de internet ale 
producătorilor trebuie să le facă 
disponibile, precum și măsuri specifice 
prin care să se asigure accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor) în condiții rezonabile.

(21) Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne, în special în ceea ce privește libera 
circulație a mărfurilor, libertatea de 
stabilire și libertatea de a presta servicii, 
este necesar un acces corespunzător la 
informațiile referitoare la repararea 
tractoarelor, 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 (OBD) și cu interacțiunea acestora 
cu alte sisteme ale vehiculelor. Este 
recomandabil să se stabilească specificații 
tehnice pe care paginile de internet ale 
producătorilor trebuie să le respecte, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, luându-se în 
considerare volumul vânzărilor și 
competențele producătorilor mici și 
mijlocii.

Or. en
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Amendamentul 305
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
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 (OBD) și cu interacțiunea acestora 
cu alte sisteme ale vehiculelor. Este 
recomandabil să se stabilească specificații 
tehnice pe care paginile de internet ale 
producătorilor trebuie să le facă 
disponibile, precum și măsuri specifice 
prin care să se asigure accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
urilor) în condiții rezonabile.

(21) Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
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 (OBD) și cu interacțiunea acestora 
cu alte sisteme ale vehiculelor. Este 
recomandabil să se stabilească specificații 
tehnice pe care paginile de internet ale 
producătorilor trebuie să le respecte, 
precum și măsuri specifice prin care să se 
asigure accesul întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-urilor) în condiții rezonabile
în conformitate cu principiul 
proporționalității.

Or. en

Amendamentul 306
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este important pentru toate părțile 
interesate să stabilească o legătură clară 
între acest regulament și Directiva 

(27) Este important pentru toate părțile 
interesate să stabilească o legătură clară 
între acest regulament și Directiva 
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2006/42/CE privind siguranța mașinilor34

pentru a putea identifica fără echivoc 
cerințele pe care un anumit produs trebuie 
să le satisfacă.

2006/42/CE privind siguranța mașinilor34

pentru a evita suprapunerea lor și a putea 
identifica fără echivoc cerințele pe care un 
anumit produs trebuie să le satisfacă.

Or. nl

Amendamentul 307
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) echipamente mobile (categoria U). eliminat

Or. en

Amendamentul 308
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Vehicule utilitare pentru toate 
tipurile de teren (ATV) (categoria T)

Or. en

Justificare

Pentru a se face o distincție clară între vehiculele utilitare agricole și forestiere și 
cvadriciclurile cu dublă întrebuințare. A se vedea amendamentul la articolul 3 referitor la: 
ATV și SbS pentru o justificare suplimentară.

Amendamentul 309
George Lyon
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Vehicule utilitare „side-by-side” 
(SbS) (categoria T)

Or. en

Justificare

Pentru a se face o distincție clară între vehiculele utilitare agricole și forestiere și 
cvadriciclurile cu dublă întrebuințare. A se vedea amendamentul la articolul 3 referitor la: 
ATV și SbS pentru o justificare suplimentară.

Amendamentul 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
echipamentelor interschimbabile care sunt 
ridicate complet de la sol atunci când 
vehiculul la care sunt atașate se află în 
circulație pe un drum.

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
echipamentelor interschimbabile care sunt 
ridicate complet de la sol sau care nu se 
pot roti în jurul unui ax vertical atunci 
când vehiculul la care sunt atașate se află 
în circulație pe un drum.

Or. en

Justificare

Din motive de distribuție a masei, anumite echipamente interschimbabile sunt echipate cu o 
roată liberă de sprijin care se învârte liber. Echipamentul interschimbabil în sine este fixat de 
tractor și nu se poate roti în jurul unui ax vertical. Această roată auxiliară nu aduce un risc 
suplimentar vehiculului pe care este atașat echipamentul interschimbabil. Prin urmare, este 
firesc ca și acest tip de echipament să fie exceptat de la aplicarea regulamentului.

Amendamentul 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
echipamentelor interschimbabile care sunt 
ridicate complet de la sol atunci când 
vehiculul la care sunt atașate se află în 
circulație pe un drum.

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
echipamentelor interschimbabile care sunt 
ridicate complet de la sol sau care nu se 
pot roti în jurul unui ax vertical atunci 
când vehiculul la care sunt atașate se află 
în circulație pe un drum.

Or. en

Amendamentul 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) echipamente mobile; eliminat

Or. en

Justificare

Echipamentele mobile (categoria U) nu trebuie incluse în acest regulament deoarece acesta 
cuprinde produse utilizate în diverse sectoare, altele decât cel agricol și forestier, care sunt 
reglementate de alte legislații existente, care nu sunt compatibile cu structura regulamentului 
propus.

Amendamentul 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) echipamente mobile; eliminat

Or. en
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Amendamentul 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) tractoare cu șenile (categoria C);

Or. en

Amendamentul 315
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) categoriile T cu index b;

Or. en

Amendamentul 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) tractoare cu șenile, categoria C;

Or. en

Amendamentul 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini



AM\881687RO.doc 15/72 PE475.768v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) tractoare cu roți cu destinație 
specială (categoriile T4.1 și T4.2);

Or. en

Amendamentul 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) tractoare cu roți cu destinație 
specială: categoriile T4.1 și T4.2.

Or. en

Amendamentul 319
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „remorcă” însemnă orice vehicul agricol 
sau forestier remorcat destinat în principal 
transportului de încărcături, proiectat 
pentru a fi remorcat de un tractor pentru 
utilizări agricole sau forestiere și care nu 
este conceput pentru prelucrarea de 
materiale și al cărui raport între masa 
totală tehnic admisibilă și masa în stare 
neîncărcată este de minimum 3,0;

9. „remorcă” înseamnă orice vehicul 
agricol sau forestier remorcat destinat în 
principal transportului de încărcături sau 
prelucrării de materiale, proiectat pentru a 
fi remorcat de un tractor pentru utilizări 
agricole sau forestiere și al cărui raport 
între masa totală tehnic admisibilă și masa 
în stare neîncărcată este de minimum 2,0;

Or. en
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Amendamentul 320
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „echipament tractat interschimbabil” 
înseamnă orice vehicul utilizat în 
agricultură sau silvicultură construit pentru 
a fi remorcat de un tractor și care modifică 
funcția acestuia sau îi adaugă o nouă 
funcție, este permanent echipat cu utilaje 
sau este destinat prelucrării de materiale, 
poate fi dotat cu o platformă de încărcare 
proiectă și construită să preia orice unelte 
sau dispozitive necesare pentru 
executarea funcțiilor prevăzute și pentru a 
depozita temporar orice materiale produse 
sau necesare în timpul lucrului și al cărui 
raport între masa totală tehnic admisibilă și 
masa în stare neîncărcată este de minimum 
3,0;

10. „echipament tractat interschimbabil” 
înseamnă orice dispozitiv sau mecanism 
utilizat în agricultură sau silvicultură 
construit pentru a fi remorcat de un tractor 
și al cărui raport între masa totală tehnic 
admisibilă și masa în stare neîncărcată este 
de minimum 2,0. Totuși, dacă masa totală 
maximă tehnic admisibilă depășește 
14 000 kg, dispozitivul sau mecanismul 
este, indiferent de caz, inclus în categoria 
remorcilor;

Or. en

Amendamentul 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 43a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

43a. „Vehicul utilitar pentru toate tipurile 
de teren” (ATV) este un vehicul prevăzut 
cu un loc pe care operatorul stă călare și 
cu ghidoane pentru menținerea direcției.
Un ATV utilitar prezintă următoarele 
caracteristici suplimentare:
viteza maximă prin construcție – 60 km/h; 
presiunea din anvelope prin construcție –
< 5 kPa (0,5 bar); modelul anvelopelor –
de teren; accelerator pe ghidon; 
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dispozitiv(e) destinat(e) transportului de 
încărcături cu raportul minim între 
suprafața vehiculului și cea a 
dispozitivului/dispozitivelor de transport 
> 25 %; masa în stare de funcționare 
(MRO) < 400 kg; capacitatea de 
remorcare a dispozitivului de cuplare 
spate respectă testul de rezistență > 2 x 
MRO.

Or. en

Amendamentul 322
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 43a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

43a. „Vehicul utilitar pentru toate tipurile 
de teren” (ATV) înseamnă un vehicul cu 
motor, prevăzut cu patru anvelope cu 
presiune mică, cu un loc pe care 
operatorul stă călare și cu ghidoane 
pentru menținerea direcției.
Un ATV prezintă următoarele 
caracteristici suplimentare:
viteza maximă prin construcție – 60 km/h;
presiunea din anvelope prin construcție -
< 0,5 bar; modelul anvelopelor - de teren 
(suprafețe neasfaltate);
accelerator pe ghidon;
Îndeplinește cel puțin două dintre 
următoarele condiții privind transportul 
de încărcături:
(i) dispozitiv destinat transportului de 
încărcături cu raportul minim între 
suprafața vehiculului și cea a 
dispozitivului de transport > 25 %;
(ii) fiecare dispozitiv individual destinat 
transportului de încărcături trebuie să 
aibă cel puțin o suprafață minimă de 
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0,2 m²;
(iii) toate dispozitivele destinate 
transportului de încărcături trebuie să 
aibă adunate o suprafață minimă de 
0,5 m²;
(iv) rata capacității totale de încărcare 
(masa vehiculului fără încărcătură vs. 
masa vehiculului cu încărcătură) > 25%;
dispozitivul de cuplare spate - greutatea 
încărcăturii remorcate > 2 x greutatea 
proprie a vehiculului, conform testului de 
rezistență, a nu se considera greutatea 
permisă a remorcii;
masa în stare de funcționare < 400kg;
garda la sol >180mm;
raportul dintre ampatament și garda la sol 
<6.

Or. en

Justificare

Pentru a face o distincție clară între vehiculele agricole și forestiere utilitare și 
cvadriciclurile cu dublă întrebuințare, a se vedea amendamentul la articolul 3 referitor la: 
ATV și SbS pentru o justificare suplimentară.

Amendamentul 323
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 43b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

43b. „Vehicul utilitar side-by-side” (SbS) 
înseamnă un vehicul cu motor destinat 
transportului de persoane și/sau de marfă 
și împingerii sau tractării de echipamente.
Un SbS prezintă următoarele 
caracteristici suplimentare:
viteza maximă prin construcție – 60km/h;
loc pentru operator și cel mult doi 
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pasageri;
scaune sau banchetă;
volan;
modelul anvelopelor: de teren (suprafețe 
neasfaltate);
Îndeplinește cel puțin două dintre 
următoarele condiții privind transportul 
de încărcături:
(i) prezintă un dispozitiv destinat 
transportului de încărcături cu raportul 
minim între suprafața vehiculului și cea a 
dispozitivului de transport > 20%;
(ii) fiecare dispozitiv individual destinat 
transportului de încărcături trebuie să 
aibă cel puțin o suprafață minimă de 
0,9m²;
(iii) rata capacității totale de încărcare 
(masa vehiculului fără încărcătură vs. 
masa vehiculului cu încărcătură) > 30%;
dispozitivul de cuplare spate - greutatea 
încărcăturii remorcate > 1,5 x greutatea 
proprie a vehiculului, conform testului de 
rezistență; a nu se considera greutatea 
permisă a remorcii;
masa în stare de funcționare < 1 100kg;
garda la sol >200mm;
raportul dintre ampatament și garda la sol 
<8.

Or. en

Justificare

ATV-urile și SbS-urile utilitare sunt destinate utilizării pentru orice teren și, prin urmare, 
trebuie incluse în acest regulament. Definițiile de mai sus sunt propuse pentru a facilita 
reglementarea vehiculelor de tip ATV și SbS ca vehicule utilitare și pentru ca acestea să nu 
fie confundate cu „cvadriciclurile cu dublă întrebuințare”, concepute în mod special pentru 
utilizarea pe drumuri asfaltate și neasfaltate. Acestea din urmă sunt tratate în mod 
corespunzător în cadrul Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului 
privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru 
cvadricicluri (COM(2010) 0542).
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Amendamentul 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „categoria T” cuprinde tractoarele pe 
roți;

1. „categoria T” cuprinde tractoarele pe 
roți; fiecare categorie de tractoare pe roți 
descrisă la punctele 2 și 8 include și un 
index „a” sau „b”, conform vitezei prin 
construcție a acestuia:
– (a) „a” pentru tractoarele pe roți cu o 
viteză maximă prin construcție de cel mult 
40 km/h,
– (b) „b” pentru tractoarele pe roți cu o 
viteză maximă prin construcție de peste 
40 km/h;

Or. en

Amendamentul 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „categoria T1” cuprinde tractoare pe 
roți, cu o viteză maximă prin construcție 
de cel mult 40 km/h, având axa cea mai 
apropiată de conducătorul auto cu un 
ecartament minim de cel puțin 1 150 mm, 
masa în stare neîncărcată și în stare de 
funcționare de peste 600 kg și garda la sol 
de cel mult 1 000 mm;

2. „categoria T1” cuprinde tractoare pe 
roți, având axa cea mai apropiată de 
conducătorul auto cu un ecartament minim 
de cel puțin 1 150 mm, masa în stare 
neîncărcată și în stare de funcționare de 
peste 600 kg și garda la sol de cel mult 
1 000 mm;

Or. en

Amendamentul 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „categoria T2” cuprinde tractoare pe 
roți, având ecartamentul minim mai mic de 
1 150 mm, masa în stare neîncărcată și în 
stare de funcționare de peste 600 kg, garda 
la sol de cel mult 600 mm și viteza maximă 
prin construcție de cel mult 40 km/h, cu 
excepția cazului în care înălțimea centrului 
de greutate al tractorului (măsurată față de 
sol) împărțită la media ecartamentului 
minim al fiecărei axe depășește 0,90, 
situație în care viteza maximă prin 
construcție este limitată la 30 km/h;

3. „categoria T2” cuprinde tractoare pe 
roți, având ecartamentul minim mai mic de 
1 150 mm, masa în stare neîncărcată și în 
stare de funcționare de peste 600 kg, garda 
la sol de cel mult 600 mm și, în cazul în 
care înălțimea centrului de greutate al 
tractorului (măsurată față de sol) împărțită 
la media ecartamentului minim al fiecărei 
axe depășește 0,90, viteza maximă prin 
construcție este limitată la 30 km/h;

Or. en

Amendamentul 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „categoria T3” cuprinde tractoare cu 
roți, având viteza maximă prin construcție 
de cel mult 40 km/h și masa în stare 
neîncărcată și în stare de funcționare de cel 
mult 600 kg;

4. „categoria T3” cuprinde tractoare cu 
roți, având masa în stare neîncărcată și în 
stare de funcționare de cel mult 600 kg;
această categorie include și tractoarele
care au un ghidon pentru menținerea 
direcției, conform definiției de la 
articolul 3 punctul 43a;

Or. en

Amendamentul 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „categoria T4” cuprinde tractoare cu roți 
cu destinație specială, cu viteza maximă 
prin construcție de cel mult 40 km/h;

5. „categoria T4” cuprinde tractoare cu roți 
cu destinație specială;

Or. en

Amendamentul 329
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „categoria T4” cuprinde tractoare cu 
roți cu destinație specială, cu viteza 
maximă prin construcție de cel mult 40 
km/h;

eliminat

Or. en

Amendamentul 330
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „categoria U” cuprinde utilaje astfel 
cum sunt definite în Directiva 
2006/42/CE, care sunt autopropulsate și 
destinate aplicațiilor agricole sau 
forestiere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 331
George Lyon
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. „categoria T6” cuprinde vehicule 
utilitare pentru toate tipurile de teren 
(ATV) și vehicule „side-by-side” (SbS);

Or. en

Justificare

Pentru a face o distincție clară între vehiculele agricole și forestiere utilitare și 
cvadriciclurile cu dublă întrebuințare. A se vedea amendamentul la articolul 3 referitor la: 
ATV și SbS pentru o justificare suplimentară. Vehiculele utilitare de tip ATV și SbS sunt 
considerate a fi mai degrabă vehicule de categoria T, și nu vehicule de categoria L. 

Amendamentul 332
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe privind siguranța rutieră Cerințe privind siguranța rutieră și în 
funcționare

Or. en

Amendamentul 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) dispozitivele de protecție spate; eliminat

Or. en
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Justificare

Cerințele privind siguranța rutieră nu se aplică și nu sunt pertinente în cazul tractoarelor.

Amendamentul 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) dispozitivele de protecție spate; eliminat

Or. en

Amendamentul 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) protecția laterală; eliminat

Or. en

Justificare

Cerințele privind siguranța rutieră nu se aplică și nu sunt pertinente în cazul tractoarelor.

Amendamentul 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) protecția laterală; eliminat
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Or. en

Amendamentul 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 57, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în care sunt stabilite cerințe 
tehnice detaliate, inclusiv proceduri de 
încercare și, după caz, valori limită pentru 
elementele vizate la punctul 2, pentru a 
asigura un nivel ridicat de siguranță 
rutieră.

(4) În vederea asigurării unui nivel sporit 
al securității funcționale, în conformitate 
cu articolul 57, Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în care sunt stabilite 
cerințe tehnice detaliate, inclusiv proceduri 
de încercare și, după caz, valori limită 
pentru elementele vizate la punctul 2. 
Cerințele tehnice detaliate asigură faptul 
că, atunci când este cazul, vehiculele cu o 
viteză maximă de peste 40 km/h, cu 
excepția dispozitivelor remorcate din 
categoria S, respectă un nivel echivalent
de siguranță rutieră în ceea ce privește 
performanța frânelor și a sistemelor de 
frânare cu antiblocare cu cel al sistemelor 
și autovehiculelor și al remorcilor 
acestora.

Or. en

Justificare

ABS este o tehnologie nouă pentru vehiculele agricole și forestiere, iar condițiile detaliate și 
momentul introducerii acesteia constituie subiectul unei evaluări mai aprofundate a Comisiei 
în cadrul elaborării actului delegat.

Amendamentul 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În conformitate cu articolul 57, Comisia 4. În vederea asigurării unui nivel sporit 
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este împuternicită să adopte acte delegate 
în care sunt stabilite cerințe tehnice 
detaliate, inclusiv proceduri de încercare și, 
după caz, valori limită pentru elementele 
vizate la punctul 2, pentru a asigura un 
nivel ridicat de siguranță rutieră.

al securității funcționale, în conformitate 
cu articolul 57, Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în care sunt stabilite 
cerințe tehnice detaliate, inclusiv proceduri 
de încercare și, după caz, valori limită 
pentru elementele vizate la punctul 2. 
Cerințele tehnice detaliate asigură faptul 
că, atunci când este necesar, vehiculele cu 
o viteză maximă de peste 40 km/h, cu 
excepția dispozitivelor remorcate din 
categoria S, respectă un nivel echivalent
de siguranță rutieră în ceea ce privește 
performanța frânelor și a sistemelor de 
frânare cu antiblocare cu cel al sistemelor 
și autovehiculelor și al remorcilor 
acestora.

Or. en

Amendamentul 339
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) exploatarea și întreținerea;
(Această literă ar trebui adăugată la 
anexa I și ar trebui să se aplice tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 340
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) securitatea și fiabilitatea sistemelor 
de control, inclusiv prizele de putere ale 
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echipamentelor tractabile;
(Această literă ar trebui adăugată la 
anexa I și ar trebui să se aplice tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 341
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) protecția împotriva riscurilor 
mecanice;
(Această literă ar trebui adăugată la 
anexa I și ar trebui să se aplice tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 342
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) ergonomia (inclusiv utilizarea 
defectuoasă care poate fi prevăzută, 
funcționalitatea sistemelor de control, 
accesibilitatea comenzilor pentru evitarea 
activării neintenționate a acestora, 
adaptarea interfeței de comunicare dintre 
operator și vehicul la caracteristicile 
previzibile ale șoferului, intervenția 
operatorului);
(Această literă ar trebui adăugată la 
anexa I și ar trebui să se aplice tuturor 
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categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 343
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) apărătoarele și dispozitivele de 
protecție;
(Această literă ar trebui adăugată la 
anexa I și ar trebui să se aplice tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 344
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) riscul pierderii stabilității;
(Această literă ar trebui adăugată la 
anexa I și ar trebui să se aplice tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 345
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ma (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) materialele și produsele;
(Această literă ar trebui adăugată la 
anexa I și ar trebui să se aplice tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 346
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera mb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(mb) bateriile;
(Această literă ar trebui adăugată la 
anexa I și ar trebui să se aplice tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 347
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera mc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(mc) frânele, inclusiv funcțiile de parcare;
(Această literă ar trebui adăugată la 
anexa I și ar trebui să se aplice tuturor
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en
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Amendamentul 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazului în care există un 
acord diferit cu cumpărătorul vehiculului, 
certificatul de conformitate se redactează în 
limba oficială a statului membru în care 
este cumpărat vehiculul.

(3) Cu excepția cazului în care există un 
acord diferit cu cumpărătorul vehiculului, 
certificatul de conformitate se redactează în 
una dintre limbile oficiale ale Uniunii, la 
alegerea producătorului.

Or. en

Amendamentul 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatul de conformitate se 
întocmește astfel încât să excludă orice 
posibilitate de falsificare. În acest scop, 
hârtia folosită este protejată fie prin 
elemente grafice colorate, fie printr-un 
filigran cu marca de identificare a 
producătorului.

(4) Certificatul de conformitate se 
întocmește astfel încât să excludă orice 
posibilitate de falsificare. În acest scop, 
hârtia folosită este protejată prin mijloace 
adecvate, precum elemente grafice 
colorate sau printr-un filigran cu marca de 
identificare a producătorului.

Or. en

Justificare

Există mult mai multe opțiuni de protecție a certificatului de conformitate, precum, de 
exemplu, hologramele; alegerea uneia dintre ele aparține producătorului, regulamentul 
oferind numai câteva exemple fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatul de conformitate se 
întocmește astfel încât să excludă orice 
posibilitate de falsificare. În acest scop, 
hârtia folosită este protejată fie prin 
elemente grafice colorate, fie printr-un 
filigran cu marca de identificare a 
producătorului.

(4) Certificatul de conformitate se 
întocmește astfel încât să excludă orice 
posibilitate de falsificare. În acest scop, 
hârtia folosită este protejată prin mijloace 
adecvate, precum elemente grafice 
colorate sau printr-un filigran cu marca de 
identificare a producătorului.

Or. en

Amendamentul 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică, în cazul 
vehiculelor complete, pentru o perioadă de 
douăsprezece luni de la data expirării 
valabilității omologării UE de tip și, în 
cazul vehiculelor completate, pentru o 
perioadă de optsprezece luni de la data 
respectivă.

(2) Alineatul (1) se aplică, în cazul 
vehiculelor complete, pentru o perioadă de 
24 de luni de la data expirării valabilității 
omologării UE de tip și, în cazul 
vehiculelor completate, pentru o perioadă 
de 30 de luni de la data respectivă.

Or. en

Justificare

Vehicule de sfârșit de serie. Modificare introdusă pentru alinierea prezentului regulament la 
articolul 10 din Directiva 2003/37/UE.

Amendamentul 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică, în cazul 
vehiculelor complete, pentru o perioadă de 
douăsprezece luni de la data expirării 
valabilității omologării UE de tip și, în 
cazul vehiculelor completate, pentru o 
perioadă de optsprezece luni de la data 
respectivă.

(2) Alineatul (1) se aplică, în cazul 
vehiculelor complete, pentru o perioadă de
24 de luni de la data expirării valabilității 
omologării UE de tip și, în cazul 
vehiculelor completate, pentru o perioadă 
de 30 de luni de la data respectivă.

Or. en

Amendamentul 353
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică, în cazul 
vehiculelor complete, pentru o perioadă de 
douăsprezece luni de la data expirării 
valabilității omologării UE de tip și, în 
cazul vehiculelor completate, pentru o 
perioadă de optsprezece luni de la data 
respectivă.

(2) Alineatul (1) se aplică, în cazul 
vehiculelor complete, pentru o perioadă de 
24 de luni de la data expirării valabilității 
omologării UE de tip și, în cazul 
vehiculelor completate, pentru o perioadă 
de 30 de luni de la data respectivă.

Or. en

Amendamentul 354
Toine Manders

Propunere de regulament
Capitolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL XIIa
CIRCULAȚIA VEHICULELOR PE 
DRUMURILE PUBLICE
Articolul 35a
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(1) Un vehicul poate circula pe drumurile 
publice doar în cazul în care acesta 
respectă cerințele legate de circulația pe 
drumurile publice referitoare la 
dimensiunea, greutatea, siguranța, 
sistemul de iluminare al vehiculului și 
doar dacă este condus de o persoană 
autorizată, care deține permis de 
conducere european. 
(2) În cazul în care vehiculul nu respectă 
cerințele legate de circulația pe drumurile 
publice, acesta intră în categoria 
„transport excepțional” și prin urmare, 
trebuie transportat sau escortat ca atare.

Or. nl

Amendamentul 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă evaluările care decurg din 
articolul 36 alineatul (1), un stat membru 
trebuie să acorde cea mai mare atenție 
constatărilor autorității competente în 
materie de omologare de tip; 

Or. en

Amendamentul 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de încercare complete emise 
pe baza codurilor standardizate OCDE 
enumerate în anexa I, aprobate în 

(2) Rapoartele de încercare emise pe baza 
codurilor standardizate OCDE enumerate 
în anexa I, sau a unor standarde 
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conformitate cu regulile generale ale 
OCDE, pot fi utilizate ca alternativă la 
rapoartele de încercare întocmite în temeiul 
prezentului regulament sau al unor 
regulamente separate.

echivalente, pot fi utilizate ca alternativă la 
rapoartele de încercare întocmite în temeiul 
prezentului regulament sau al unor 
regulamente separate. Omologarea de tip 
specifică poate fi emisă de autoritatea de 
omologare de tip sau, atunci când este 
necesar, de OCDE, la alegerea 
producătorului.

Or. en

Justificare

Omologarea CE separată emisă de autoritatea de omologare de tip este deja obligatorie 
pentru obținerea omologării CE complete pentru întregul vehicul. Dacă omologarea OCDE 
devine obligatorie, se va pune în aplicare un sistem de omologare dublă, care va presupune 
costuri mari (un tractor poate avea până la 2-3 cabine). OCDE nu este o organizație 
europeană, iar centrul de coordonare care emite omologarea finală nu are nimic de a face cu 
autoritatea de omologare de tip. Producătorii nu pot fi obligați să aloce resurse suplimentare 
organizației OCDE.

Amendamentul 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de încercare complete emise 
pe baza codurilor standardizate OCDE 
enumerate în anexa I, aprobate în 
conformitate cu regulile generale ale 
OCDE, pot fi utilizate ca alternativă la 
rapoartele de încercare întocmite în temeiul 
prezentului regulament sau al unor 
regulamente separate.

(2) Rapoartele de încercare emise pe baza 
codurilor standardizate OCDE enumerate 
în anexa I sau a unor standarde 
echivalente pot fi utilizate ca alternativă la 
rapoartele de încercare întocmite în temeiul 
prezentului regulament sau al unor 
regulamente separate. Omologarea de tip 
specifică poate fi emisă de autoritatea de 
omologare de tip sau, atunci când este 
necesar, de OCDE, la alegerea 
producătorului.

Or. en
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Amendamentul 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Capitolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor

Accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea tractoarelor

Or. en

Justificare

În conformitate cu studiul PE pentru IMCO, în care se solicită o legislație adaptată privind 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor agricole și forestiere și, în 
temeiul principiului proporționalității, obligațiile IRI ar trebui să se aplice numai 
tractoarelor, și nu vehiculelor din categoriile R (remorci) și S (echipamente remorcate 
interschimbabile) deoarece acestea din urmă sunt fabricate numai în număr mic, în diferite 
modele și, în principal, de către IMM-uri. 

Amendamentul 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Capitolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor

Accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea tractoarelor

Or. en

Amendamentul 360
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Capitolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informațiile referitoare la eliminat
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repararea și întreținerea vehiculelor

Or. en

Amendamentul 361
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47 eliminat
Obligațiile producătorilor
1. Producătorii asigură operatorilor 
independenți un acces nerestricționat și 
standardizat la informațiile privind 
întreținerea și repararea vehiculelor prin 
intermediul paginilor web, de o manieră 
ușor accesibilă și comodă. În special, 
accesul trebuie asigurat de manieră 
nediscriminatorie comparativ cu 
informațiile furnizate concesionarilor sau 
reparatorilor oficiali sau cu accesul 
acordat acestora.
Aceste informații cuprind toate 
informațiile necesare referitoare la 
montarea pieselor și echipamentelor pe 
vehicule.
2. Producătorii pun la dispoziția 
operatorilor independenți, precum și a 
concesionarilor și reparatorilor autorizați, 
materiale de formare.
3. Informațiile menționate la alineatul (1) 
includ cel puțin următoarele:
(a) numărul de identificare neechivoc al 
vehiculului;
(b) manuale de service cuprinzând 
înscrierea reparațiilor și acțiunilor de 
întreținere;
(c) manuale tehnice;
(d) informații privind componentele și 
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diagnosticarea (cum sunt valorile 
teoretice minime și maxime pentru 
măsurători);
(e) scheme de cablaj;
(f) codurile de diagnosticare a defectelor, 
inclusiv codurile specifice ale 
producătorilor;
(g) numărul de identificare a calibrării 
software-ului aplicabil unui anumit tip de 
vehicul;
(h) informații furnizate cu privire la 
dispozitivele și echipamentele brevetate, 
precum și informații furnizate prin 
intermediul acestor dispozitive și 
echipamente;
(i) informații privind înregistrările de 
date, precum și datele bidirecționale de 
control și încet;
(j) unități de lucru.
4. Distribuitorii și reparatorii agreați în 
cadrul sistemului de distribuție a unui 
anumit producător de vehicule sunt 
considerați ca operatori independenți în 
sensul prezentului regulament, în măsura 
în care aceștia prestează servicii de 
reparare și întreținere pentru vehicule 
provenind de la un producător din al 
cărui sistem de distribuție aceștia nu fac 
parte.
5. Informațiile privind repararea și 
întreținerea vehiculelor trebuie să fie 
disponibile în orice moment, cu excepția 
cazului în care este necesară întreținerea 
sistemului informatic.
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6. În scopul producerii și întreținerii 
pieselor de schimb, a dispozitivelor de 
diagnosticare și a echipamentului de 
încercare compatibile cu sistemele OBD, 
producătorii vor furniza, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și cele 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor și/sau 
reparatorilor de componente, dispozitive 
de diagnosticare sau echipamente de 
încercare interesați.
7. În scopul proiectării și fabricării 
echipamentelor automobile pentru 
tractoarele alimentate cu carburanți 
alternativi, producătorii furnizează, pe 
bază nediscriminatorie, informațiile 
relevante privind sistemele OBD, precum 
și referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor, 
instalatorilor sau reparatorilor de 
echipamente pentru vehiculele pe bază de 
carburanți alternativi interesați.
8. La depunerea cererii pentru 
omologarea UE de tip sau pentru 
omologarea națională de tip, producătorul 
pune la dispoziția autorității de omologare 
dovada conformității cu prezentul 
regulament în ceea ce privește 
informațiile solicitate în prezentul articol.
În cazul în care, la momentul respectiv, 
aceste informații nu sunt disponibile sau 
nu sunt în conformitate cu prezentul 
regulament și cu măsurile sale de punere 
în aplicare, producătorul furnizează 
aceste informații în termen de șase luni de 
la data omologării de tip.
9. Dacă dovada conformității nu este 
furnizată în termenul respectiv, 
autoritatea de omologare ia măsurile 
necesare pentru a asigura conformitatea.
10. Producătorul pune la dispoziție 
modificările și completările ulterioare ale 
informațiilor referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor pe paginile sale 
de internet în același timp în care le pune 
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la dispoziția reparatorilor agreați.
11. Atunci când datele privind repararea 
și întreținerea unui vehicul sunt păstrate 
într-o bancă centrală de date a 
producătorului vehiculului sau în numele 
său, reparatorii independenți au acces 
gratuit la aceste date și pot introduce 
informații privind reparațiile și activitățile 
de întreținere pe care le-au efectuat.
12. În conformitate cu articolul 57, 
Comisia est împuternicită să adopte acte 
delegate de stabilite a cerințelor detaliate 
cu privire la accesul la informațiile 
privind reparațiile și activitățile de 
întreținere, în special la specificațiile 
tehnice cu privire la modul în care 
informațiile despre reparare și 
întreținerea vehiculului sunt comunicate.

Or. en

Amendamentul 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii asigură operatorilor 
independenți un acces nerestricționat și 
standardizat la informațiile privind 
întreținerea și repararea vehiculelor prin 
intermediul paginilor web, de o manieră 
ușor accesibilă și comodă. În special, 
accesul trebuie asigurat de manieră 
nediscriminatorie comparativ cu 
informațiile furnizate concesionarilor sau 
reparatorilor oficiali sau cu accesul 
acordat acestora.

Producătorii asigură concesionarilor și 
reparatorilor autorizați și operatorilor 
independenți un acces nediferențiat la 
informațiile privind întreținerea și 
repararea tractoarelor prin intermediul 
paginilor web, utilizând un format 
standard, de o manieră ușor accesibilă și 
comodă. În special, accesul este asigurat de 
manieră nediscriminatorie comparativ cu 
accesul acordat concesionarilor sau 
reparatorilor oficiali.

Or. en
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Justificare

Operatorilor independenți li se furnizează într-un format standard aceleași informații ca și 
concesionarilor și reparatorilor autorizați de o manieră nediscriminatorie. Modificările sunt 
introduse pentru a sublinia faptul că toți operatorii sunt egali în fața producătorului. 
Informațiile furnizate sunt enumerate la articolul 47 alineatul (3).

Amendamentul 363
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii asigură operatorilor 
independenți un acces nerestricționat și 
standardizat la informațiile privind 
întreținerea și repararea vehiculelor prin 
intermediul paginilor web, de o manieră 
ușor accesibilă și comodă. În special, 
accesul trebuie asigurat de manieră 
nediscriminatorie comparativ cu 
informațiile furnizate concesionarilor sau 
reparatorilor oficiali sau cu accesul 
acordat acestora.

Producătorii asigură concesionarilor și 
reparatorilor autorizați și operatorilor 
independenți un acces egal la informațiile 
privind întreținerea și repararea vehiculelor 
prin intermediul paginilor web, utilizând 
un format standard, de o manieră ușor 
accesibilă și comodă. Accesul este asigurat 
de manieră nediscriminatorie. Software-ul 
indispensabil pentru funcționarea corectă 
a sistemelor de control al siguranței și al 
protecției mediului se limitează la 
reparații și întreținere, excluzând, prin 
urmare, software-ul pentru schimbarea 
parametrilor și a seturilor de date.

Or. en

Amendamentul 364
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la adoptarea de către Comisie a 
unui standard comun de informare a 
operatorilor independenți, acesta este 
disponibil în mod consecvent, cu 
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posibilitatea procesării prin eforturi 
rezonabile.

Or. en

Justificare

Înainte de adoptarea unui standard comun de către Comisie, se aplică principiile pentru 
măsuri tranzitorii.

Amendamentul 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste informații cuprind toate informațiile 
necesare referitoare la montarea pieselor și 
echipamentelor pe vehicule.

Aceste informații cuprind toate informațiile 
necesare referitoare la montarea pieselor și 
echipamentelor pe tractoare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu studiul PE pentru IMCO, în care se solicită o legislație adaptată privind 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor agricole și forestiere, și în 
temeiul principiului proporționalității, obligațiile IRI ar trebui să se aplice numai 
tractoarelor, și nu vehiculelor din categoriile R (remorci) și S (echipamente remorcate 
interschimbabile), deoarece acestea din urmă sunt fabricate numai în număr mic, dar 
numeroase diferite modele și, în principal, de către IMM-uri. 

Amendamentul 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste informații cuprind toate informațiile 
necesare referitoare la montarea pieselor și 
echipamentelor pe vehicule.

Aceste informații cuprind toate informațiile 
necesare referitoare la montarea pieselor și 
echipamentelor pe tractoare.
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Or. en

Amendamentul 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Până la adoptarea de către Comisie a 
unui standard comun de informare a 
operatorilor independenți, acesta este 
disponibil în mod consecvent, cu 
posibilitatea procesării prin eforturi 
rezonabile.

Or. en

Justificare

Înainte de adoptarea unui standard comun de către Comisie, se aplică principiile pentru 
măsuri tranzitorii.

Amendamentul 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii pun la dispoziția 
operatorilor independenți, precum și a 
concesionarilor și reparatorilor autorizați, 
materiale de formare.

(2) Pentru excluderea software-ului 
pentru schimbarea parametrilor și a 
seturilor de date, producătorii pun la 
dispoziția operatorilor independenți, 
precum și a concesionarilor și reparatorilor 
autorizați, materiale de formare și 
instrumentele aferente corespunzătoare.
Aceștia oferă, de asemenea, cursuri de 
formare corespunzătoare cu privire la 
descărcarea de software și la gestionarea 
codurilor de diagnosticare a defectelor.
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Or. en

Justificare

Software-ul nu poate fi manipulat de orice operator (autorizat sau independent). Aceasta 
reprezintă manipulare abuzivă. Numai producătorul are dreptul și responsabilitatea de a 
modifica software-ul. Operatorii nu îl pot descărca decât pe un modul de tractor.

Amendamentul 369
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii pun la dispoziția 
operatorilor independenți, precum și a 
concesionarilor și reparatorilor autorizați, 
materiale de formare.

(2) Pentru excluderea software-ului 
pentru schimbarea parametrilor și a 
seturilor de date, producătorii pun la 
dispoziția operatorilor independenți, 
precum și a concesionarilor și reparatorilor 
autorizați, materiale de formare și 
instrumentele aferente corespunzătoare.
Aceștia le oferă, de asemenea, cursuri de 
formare corespunzătoare cu privire la 
descărcarea de software și la gestionarea 
codurilor de diagnosticare a defectelor.

Or. en

Justificare

Software-ul nu poate fi manipulat de orice operator (autorizat sau independent). Aceasta 
reprezintă manipulare abuzivă. Numai producătorul are dreptul și responsabilitatea de a 
modifica software-ul. Operatorii nu îl pot descărca decât pe un modul de tractor.

Amendamentul 370
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii pun la dispoziția (2) Producătorii pun atât la dispoziția 
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operatorilor independenți, precum și a 
concesionarilor și reparatorilor autorizați, 
materiale de formare.

concesionarilor și reparatorilor autorizați, 
cât și a operatorilor independenți, 
materiale de formare și instrumentele 
necesare (cu excepția software-ului 
pentru schimbarea parametrilor și a 
seturilor de date).

Or. en

Amendamentul 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru asigurarea securității 
funcționale și protecției mediului, 
autoritatea națională competentă 
definește și stabilește un standard pentru 
omologarea calității și a competențelor 
reparatorilor. Producătorii organizează 
cursuri de formare specifice și adecvate în 
schimbul unei taxe rezonabile.

Or. en

Justificare

Tractoarele sunt produse foarte complexe și nestandardizate; în plus, pe piață există mii de 
modele diferite de tractoare. Pentru repararea tractoarelor nu este suficientă consultarea 
unui manual sau a unui site internet. Producătorii verifică deja competențele tehnice ale 
reparatorilor autorizați, oferindu-le acestora o formare adecvată. De asemenea, trebuie 
autorizate și competențele și calitățile operatorilor independenți.

Amendamentul 372
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru asigurarea securității 
funcționale și protecției mediului, 
autoritatea națională competentă 
definește și stabilește un standard pentru 
omologarea calității și a competențelor 
reparatorilor. Producătorii organizează 
cursuri de formare specifice și adecvate în 
schimbul unei taxe rezonabile.

Or. en

Justificare

Tractoarele sunt produse foarte complexe și nestandardizate; în plus, pe piață există mii de 
modele diferite de tractoare. Pentru repararea tractoarelor nu este suficientă consultarea 
unui manual sau a unui site internet. Producătorii verifică deja competențele tehnice ale 
reparatorilor autorizați, oferindu-le acestora o formare adecvată. De asemenea, trebuie 
autorizate și competențele și calitățile operatorilor independenți.

Amendamentul 373
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru asigurarea securității 
vehiculului și a performanței ecologice a 
acestuia, autoritatea națională 
competentă stabilește un standard pentru 
omologarea calității și competențelor 
reparatorilor. Producătorii organizează 
cursuri de formare specifice și adecvate în 
schimbul unei taxe rezonabile.

Or. en

Amendamentul 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
includ cel puțin următoarele:

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
includ următoarele:

Or. en

Justificare

Evaluarea de impact care însoțește proiectul de regulament nu abordează chestiunea privind 
IRI. Aceasta este incompatibilă cu principiile reglementării „inteligente” aprobate de PE. 
Copierea întocmai a IRI aplicabile autoturismelor și autovehiculelor comerciale este 
inadecvată. După cum s-a subliniat în concluziile documentului de informare privind accesul 
la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor solicitat de IMCO, este 
necesară o legislație adaptată privind accesul la IRI aplicabilă tractoarelor, care să fie 
compatibilă cu caracterul specific al tractoarelor.

Amendamentul 375
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
includ cel puțin următoarele:

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
includ următoarele:

Or. en

Justificare

Informațiile enumerate nu se bazează pe o evaluare corectă. Evaluarea de impact care 
însoțește proiectul de regulament nu abordează chestiunea privind IRI. Aceasta este 
incompatibilă cu principiile reglementării „inteligente” aprobate recent de PE. Prin urmare, 
copierea întocmai a IRI aplicabile vehiculelor de pasageri (Regulamentul 715/2007) și 
vehiculelor comerciale (Regulamentul 595/2009) este inadecvată. După cum s-a subliniat în 
concluziile documentului de informare privind accesul la informațiile referitoare la repararea 
și întreținerea vehiculelor solicitat de IMCO, este necesară o legislație adaptată privind 
accesul la IRI aplicabilă tractoarelor, care să fie compatibilă cu caracterul specific al 
tractoarelor.
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Amendamentul 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) numărul de identificare a calibrării 
software-ului aplicabil unui anumit tip de 
vehicul;

(g) numărul de identificare a software-ului 
aplicabil unui anumit tip de vehicul;

Or. en

Justificare

Software-ul este o componentă a vehiculului, la fel ca și hardware-ul (de exemplu, cutia de 
viteze sau axul). Software-ul are un „număr de identificare” care stabilește caracteristicile și 
tipurile de vehicule pe care poate fi instalat. Acestea sunt informațiile furnizate în prezent 
reparatorilor autorizați.

Amendamentul 377
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) numărul de identificare a calibrării 
software-ului aplicabil unui anumit tip de 
vehicul;

(g) numărul de identificare a software-ului 
aplicabil unui anumit tip de vehicul;

Or. en

Justificare

Software-ul este o componentă a vehiculului, la fel ca și hardware-ul (de exemplu, cutia de 
viteze sau axul). Software-ul are un „număr de identificare” care indică stabilește 
caracteristicile și tipurile de vehicule pe care acesta poate fi instalat. Acestea sunt 
informațiile furnizate în prezent reparatorilor autorizați.

Amendamentul 378
Pier Antonio Panzeri
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) numărul de identificare a calibrării 
software-ului aplicabil unui anumit tip de 
vehicul;

(g) numărul de identificare a software-ului 
aplicabil unui anumit tip de vehicul;

Or. en

Amendamentul 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) informații privind înregistrările de date, 
precum și datele bidirecționale de control 
și încercare;

(i) informații tehnice;

Or. en

Justificare

Datele bidirecționale de control nu sunt aplicabile în cazul tractoarelor. Acest lucru se 
datorează în principal faptului că, spre deosebire de autoturisme, există foarte mari diferențe 
între modelele de tractoare, iar fiecare model este fabricat în număr redus. Este clar că, în 
cazul în care o astfel de investiție este justificată în cazul autoturismelor, aceasta ar fi 
exagerată în cazul tractoarelor. Producătorii furnizează informații generale tuturor 
reparatorilor, independenți sau autorizați.

Amendamentul 380
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) informații privind înregistrările de date, 
precum și datele bidirecționale de control 

(i) informații tehnice;
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și încercare;

Or. en

Justificare

Datele bidirecționale de control nu sunt aplicabile în cazul tractoarelor. Acest lucru se 
datorează în principal faptului că, spre deosebire de autoturisme, există foarte mari diferențe 
între modelele de tractoare, iar fiecare model este fabricat în număr redus. Este clar că, în 
cazul în care o astfel de investiție este justificată în cazul autoturismelor, aceasta ar fi 
exagerată în cazul tractoarelor. Producătorii furnizează informații generale tuturor 
reparatorilor, independenți sau autorizați.

Amendamentul 381
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) informații privind înregistrările de date, 
precum și datele bidirecționale de control 
și încercare;

(i) informații privind înregistrările de date, 
precum și datele de încercare și 
informațiile tehnice;

Or. en

Amendamentul 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) unități de lucru. eliminat

Or. en

Justificare

Această cerință nu este prevăzută în Regulamentele nr. 715/2007 și, respectiv, nr. 595/2009 
pentru omologarea și IRI privind autoturismele și camioanele. Producătorii folosesc în mod 
curent unități de lucru pentru gestionarea operațiunilor de solicitare de garanție. Garanția 
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nu privește operatorii independenți, prin urmare, nu este necesară furnizarea acestei 
informații. 

Amendamentul 383
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) unități de lucru. eliminat

Or. en

Justificare

Această cerință nu este prevăzută în Regulamentele nr. 715/2007 și, respectiv, nr. 595/2009 
pentru omologarea și IRI privind autoturismele și camioanele. Producătorii folosesc în mod 
curent unități de lucru pentru gestionarea operațiunilor de solicitare de garanție. Garanția 
nu privește operatorii independenți, prin urmare, nu este necesară furnizarea acestei 
informații. 

Amendamentul 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii și reparatorii agreați în 
cadrul sistemului de distribuție a unui
anumit producător de vehicule sunt 
considerați ca operatori independenți în 
sensul prezentului regulament, în măsura în 
care aceștia prestează servicii de reparare și 
întreținere pentru vehicule provenind de la 
un producător din al cărui sistem de 
distribuție aceștia nu fac parte.

(4) Distribuitorii și reparatorii agreați în 
cadrul sistemului de distribuție a unui 
anumit producător de tractoare sunt 
considerați ca operatori independenți în 
sensul prezentului regulament, în măsura în 
care aceștia prestează servicii de reparare și 
întreținere pentru tractoare provenind de la 
un producător din al cărui sistem de 
distribuție aceștia nu fac parte.

Or. en
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Amendamentul 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii și reparatorii agreați în 
cadrul sistemului de distribuție a unui 
anumit producător de vehicule sunt 
considerați ca operatori independenți în 
sensul prezentului regulament, în măsura în 
care aceștia prestează servicii de reparare și 
întreținere pentru vehicule provenind de la 
un producător din al cărui sistem de 
distribuție aceștia nu fac parte.

(4) Distribuitorii și reparatorii agreați în 
cadrul sistemului de distribuție a unui 
anumit producător de tractoare sunt 
considerați ca operatori independenți în 
sensul prezentului regulament, în măsura în 
care aceștia prestează servicii de reparare și 
întreținere pentru tractoare provenind de la 
un producător din al cărui sistem de 
distribuție aceștia nu fac parte.

Or. en

Amendamentul 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Informațiile privind repararea și 
întreținerea vehiculelor trebuie să fie 
disponibile în orice moment, cu excepția 
cazului în care este necesară întreținerea 
sistemului informatic.

(5) Informațiile privind repararea și 
întreținerea tractoarelor trebuie să fie 
disponibile în orice moment, cu excepția 
cazului în care este necesară întreținerea 
sistemului informatic.

Or. en

Amendamentul 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Informațiile privind repararea și 
întreținerea vehiculelor trebuie să fie 
disponibile în orice moment, cu excepția 
cazului în care este necesară întreținerea 
sistemului informatic.

(5) Informațiile privind repararea și 
întreținerea tractoarelor trebuie să fie 
disponibile în orice moment, cu excepția 
cazului în care este necesară întreținerea 
sistemului informatic.

Or. en

Amendamentul 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul producerii și întreținerii 
pieselor de schimb, a dispozitivelor de 
diagnosticare și a echipamentului de 
încercare compatibile cu sistemele OBD, 
producătorii vor furniza, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și cele 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor și/sau 
reparatorilor de componente, dispozitive de 
diagnosticare sau echipamente de încercare 
interesați.

(6) În scopul producerii și întreținerii 
pieselor de schimb, a dispozitivelor de 
diagnosticare și a echipamentului de 
încercare compatibile cu sistemele OBD, 
producătorii vor furniza, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și cele 
referitoare la repararea și întreținerea 
tractoarelor, tuturor producătorilor și/sau 
reparatorilor de componente, dispozitive de 
diagnosticare sau echipamente de încercare 
interesați.

Or. en

Amendamentul 389
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul producerii și întreținerii 
pieselor de schimb, a dispozitivelor de 

(6) În scopul producerii și întreținerii 
pieselor de schimb, a dispozitivelor de 
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diagnosticare și a echipamentului de 
încercare compatibile cu sistemele OBD, 
producătorii vor furniza, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și cele 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor și/sau 
reparatorilor de componente, dispozitive de 
diagnosticare sau echipamente de încercare 
interesați.

diagnosticare și a echipamentului de 
încercare compatibile cu sistemele OBD, 
producătorii vor furniza, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și cele 
referitoare la repararea și întreținerea 
tractoarelor, tuturor producătorilor și/sau 
reparatorilor de componente, dispozitive de 
diagnosticare sau echipamente de încercare 
interesați.

Or. en

Justificare

În conformitate cu studiul PE pentru IMCO, în care se solicită o legislație adaptată privind 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor agricole și forestiere, și în 
temeiul principiului proporționalității, obligațiile IRI ar trebui să se aplice numai 
tractoarelor, și nu vehiculelor din categoriile R (remorci) și S (echipamente remorcate 
interschimbabile), deoarece acestea din urmă sunt fabricate numai în număr mic, în 
numeroase diferite modele și, în principal, de către IMM-uri. 

Amendamentul 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul producerii și întreținerii 
pieselor de schimb, a dispozitivelor de 
diagnosticare și a echipamentului de 
încercare compatibile cu sistemele OBD, 
producătorii vor furniza, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și cele 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor și/sau 
reparatorilor de componente, dispozitive de 
diagnosticare sau echipamente de încercare 
interesați.

(6) În scopul producerii și întreținerii 
pieselor de schimb, a dispozitivelor de 
diagnosticare și a echipamentului de 
încercare compatibile cu sistemele OBD, 
producătorii vor furniza, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și cele 
referitoare la repararea și întreținerea 
tractoarelor, tuturor producătorilor și/sau 
reparatorilor de componente, dispozitive de 
diagnosticare sau echipamente de încercare 
interesați.

Or. en
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Amendamentul 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul proiectării și fabricării 
echipamentelor automobile pentru 
tractoarele alimentate cu carburanți 
alternativi, producătorii furnizează, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor, 
instalatorilor sau reparatorilor de 
echipamente pentru vehiculele pe bază de 
carburanți alternativi interesați.

(7) În scopul proiectării și fabricării 
echipamentelor automobile pentru 
tractoarele alimentate cu carburanți 
alternativi, producătorii furnizează, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și 
referitoare la repararea și întreținerea 
tractoarelor, tuturor producătorilor, 
instalatorilor sau reparatorilor de 
echipamente pentru tractoarele pe bază de 
carburanți alternativi interesați.

Or. en

Amendamentul 392
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul proiectării și fabricării 
echipamentelor automobile pentru 
tractoarele alimentate cu carburanți 
alternativi, producătorii furnizează, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor, 
instalatorilor sau reparatorilor de 
echipamente pentru vehiculele pe bază de 
carburanți alternativi interesați.

(7) În scopul proiectării și fabricării 
echipamentelor automobile pentru 
tractoarele alimentate cu carburanți 
alternativi, producătorii furnizează, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și 
referitoare la repararea și întreținerea 
tractoarelor, tuturor producătorilor, 
instalatorilor sau reparatorilor de 
echipamente pentru tractoarele pe bază de 
carburanți alternativi interesați.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu studiul PE pentru IMCO, în care se solicită o legislație adaptată privind 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor agricole și forestiere, și în 
temeiul principiului proporționalității, obligațiile IRI ar trebui să se aplice numai 
tractoarelor, și nu vehiculelor din categoriile R (remorci) și S (echipamente remorcate 
interschimbabile), deoarece acestea din urmă sunt fabricate numai în număr mic, în 
numeroase diferite modele și, în principal, de către IMM-uri. 

Amendamentul 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul proiectării și fabricării 
echipamentelor automobile pentru 
tractoarele alimentate cu carburanți 
alternativi, producătorii furnizează, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor, 
instalatorilor sau reparatorilor de 
echipamente pentru vehiculele pe bază de 
carburanți alternativi interesați.

(7) În scopul proiectării și fabricării 
echipamentelor automobile pentru 
tractoarele alimentate cu carburanți 
alternativi, producătorii furnizează, pe bază 
nediscriminatorie, informațiile relevante 
privind sistemele OBD, precum și 
referitoare la repararea și întreținerea 
tractoarelor, tuturor producătorilor, 
instalatorilor sau reparatorilor de 
echipamente pentru tractoarele pe bază de 
carburanți alternativi interesați.

Or. en

Amendamentul 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Producătorul pune la dispoziție 
modificările și completările ulterioare ale 
informațiilor referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor pe paginile sale de 
internet în același timp în care le pune la 

(10) Producătorul pune la dispoziție 
modificările și completările ulterioare ale 
informațiilor referitoare la repararea și 
întreținerea tractoarelor pe paginile sale de 
internet în același timp în care le pune la 



PE475.768v01-00 56/72 AM\881687RO.doc

RO

dispoziția reparatorilor agreați. dispoziția reparatorilor agreați.

Or. en

Amendamentul 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Producătorul pune la dispoziție 
modificările și completările ulterioare ale 
informațiilor referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor pe paginile sale de 
internet în același timp în care le pune la 
dispoziția reparatorilor agreați.

(10) Producătorul pune la dispoziție 
modificările și completările ulterioare ale 
informațiilor referitoare la repararea și 
întreținerea tractoarelor pe paginile sale de 
internet în același timp în care le pune la 
dispoziția reparatorilor agreați.

Or. en

Amendamentul 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Atunci când datele privind repararea și 
întreținerea unui vehicul sunt păstrate într-
o bancă centrală de date a producătorului 
vehiculului sau în numele său, reparatorii 
independenți au acces gratuit la aceste date 
și pot introduce informații privind 
reparațiile și activitățile de întreținere pe
care le-au efectuat.

(11) Atunci când datele privind repararea și 
întreținerea unui tractor sunt păstrate într-o 
bancă centrală de date a producătorului 
tractorului sau în numele său, reparatorii 
independenți au acces la aceste date, dacă 
există o justificare corespunzătoare și în 
urma achitării unei taxe rezonabile, și pot 
introduce informații privind reparațiile și 
activitățile de întreținere pe care le-au 
efectuat.

Or. en
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Justificare

În vederea asigurării consecvenței cu articolul 49, accesul la informații privind repararea și 
întreținerea vehiculelor se face în schimbul achitării unei taxe rezonabile.

Amendamentul 397
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Atunci când datele privind repararea și 
întreținerea unui vehicul sunt păstrate într-
o bancă centrală de date a producătorului 
vehiculului sau în numele său, reparatorii 
independenți au acces gratuit la aceste date 
și pot introduce informații privind 
reparațiile și activitățile de întreținere pe 
care le-au efectuat.

(11) Atunci când datele privind repararea și
întreținerea unui tractor sunt păstrate într-o 
bancă centrală de date a producătorului 
tractorului sau în numele său, reparatorii 
independenți au acces la aceste date, dacă 
există o justificare corespunzătoare și în 
urma achitării unei taxe rezonabile, și pot 
introduce informații privind reparațiile și 
activitățile de întreținere pe care le-au 
efectuat.

Or. en

Justificare

În conformitate cu studiul PE pentru IMCO, în care se solicită o legislație adaptată privind 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor agricole și forestiere, și în 
temeiul principiului proporționalității, obligațiile IRI ar trebui să se aplice numai 
tractoarelor, și nu vehiculelor din categoriile R (remorci) și S (echipamente remorcate 
interschimbabile), deoarece acestea din urmă sunt fabricate numai în număr mic, în 
numeroase diferite modele și, în principal, de către IMM-uri. În vederea asigurării 
consecvenței cu articolul 49, accesul la informații privind repararea și întreținerea se face în 
schimbul achitării unei taxe rezonabile.

Amendamentul 398
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Atunci când datele privind repararea și 
întreținerea unui vehicul sunt păstrate într-
o bancă centrală de date a producătorului 
vehiculului sau în numele său, reparatorii 
independenți au acces gratuit la aceste date 
și pot introduce informații privind 
reparațiile și activitățile de întreținere pe 
care le-au efectuat.

(11) Atunci când datele privind repararea și 
întreținerea unui tractor sunt păstrate într-o 
bancă centrală de date a producătorului 
tractorului sau în numele său, reparatorii 
independenți au acces la aceste date și pot 
introduce informații privind reparațiile și 
activitățile de întreținere pe care le-au 
efectuat.

Or. en

Amendamentul 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu articolul 57, 
Comisia est împuternicită să adopte acte 
delegate de stabilite a cerințelor detaliate 
cu privire la accesul la informațiile privind 
reparațiile și activitățile de întreținere, în 
special la specificațiile tehnice cu privire la 
modul în care informațiile despre reparare 
și întreținerea vehiculului sunt comunicate.

(12) În conformitate cu articolul 57, 
Comisia est împuternicită să adopte acte 
delegate de stabilire a cerințelor detaliate 
cu privire la accesul la informațiile privind 
reparațiile și activitățile de întreținere, în 
special la specificațiile tehnice cu privire la 
modul în care informațiile despre reparare 
și întreținerea tractorului sunt comunicate.

Comisia se asigură că informațiile 
furnizate și procedurile conexe respectă 
principiul rezonabilității și al 
proporționalității, atât cu privire la 
volumul vânzărilor din categoria 
vehiculelor, cât și cu privire la 
dimensiunea producătorilor. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită nevoilor 
IMM-urilor.

Or. en

Justificare

În conformitate cu studiul PE pentru IMCO, în care se solicită o legislație adaptată privind 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor agricole și forestiere, 
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regulamentul trebuie să ia în considerare caracterul specific al universului tractoarelor și al 
echipamentelor agricole (peste 50 de producători europeni, mulți dintre aceștia IMM-uri, și 
mii de modele, fabricate deseori în număr redus). Trebuie introdus principiul 
proporționalității pentru ca accesul la informații în sectorul tractoarelor să nu dea naștere 
unor obligații exagerate, având în vedere structura sectorului tractoarelor, cu costuri 
nesustenabile pentru producători.

Amendamentul 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu articolul 57, 
Comisia est împuternicită să adopte acte 
delegate de stabilite a cerințelor detaliate 
cu privire la accesul la informațiile privind 
reparațiile și activitățile de întreținere, în 
special la specificațiile tehnice cu privire la 
modul în care informațiile despre reparare 
și întreținerea vehiculului sunt comunicate.

(12) În conformitate cu articolul 57, 
Comisia est împuternicită să adopte acte 
delegate de stabilire a cerințelor detaliate 
cu privire la accesul la informațiile privind 
reparațiile și activitățile de întreținere, în 
special la specificațiile tehnice cu privire la 
modul în care informațiile despre reparare 
și întreținerea vehiculului sunt comunicate.

Cu toate acestea, Comisia asigură faptul 
că informațiile care trebuie furnizate și 
procedurile conexe sunt proporționale cu 
obiectivul și că acestea nu cauzează 
sarcini exagerate IMM-urilor și, de 
asemenea, Comisia asigură îndeosebi 
faptul că se acordă atenția cuvenită 
volumului limitat al vânzărilor de anumite 
tipuri de vehicule și modele vizate. 

Or. en

Amendamentul 401
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu articolul 57, (12) În conformitate cu articolul 57, 
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Comisia est împuternicită să adopte acte 
delegate de stabilite a cerințelor detaliate 
cu privire la accesul la informațiile privind 
reparațiile și activitățile de întreținere, în 
special la specificațiile tehnice cu privire la 
modul în care informațiile despre reparare 
și întreținerea vehiculului sunt comunicate.

Comisia est împuternicită să adopte acte 
delegate de stabilite a cerințelor detaliate 
cu privire la accesul la informațiile privind 
reparațiile și activitățile de întreținere, în 
special la specificațiile tehnice cu privire la 
modul în care informațiile despre reparare 
și întreținerea tractorului sunt comunicate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu studiul PE pentru IMCO, în care se solicită o legislație adaptată privind 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor agricole și forestiere, și în 
temeiul principiului proporționalității, obligațiile IRI ar trebui să se aplice numai 
tractoarelor, și nu vehiculelor din categoriile R (remorci) și S (echipamente remorcate 
interschimbabile), deoarece acestea din urmă sunt fabricate numai în număr mic, în 
numeroase diferite modele și, în principal, de către IMM-uri. 

Amendamentul 402
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

Distribuția obligațiilor în cazul în care 
există mai mulți titulari ai omologării de 
tip 

eliminat

În cazul omologării de tip treptate, 
inclusiv al omologării de tip în mai multe 
etape, producătorul responsabil pentru 
omologarea de tip respectivă are în 
același timp sarcina să comunice atât 
producătorului final, cât și operatorilor 
independenți informații legate de 
repararea unui anumit sistem, a unei 
anumite componente sau a unei anumite 
unități tehnice separate sau legate de o 
anumită etapă.
Producătorul final este responsabil pentru 
transmiterea informațiilor privind 
întregul vehicul operatorilor 
independenți.
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Or. en

Amendamentul 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorul final este responsabil pentru 
transmiterea informațiilor privind întregul 
vehicul operatorilor independenți.

Producătorul final este responsabil pentru 
transmiterea informațiilor privind întregul 
tractor operatorilor independenți.

Or. en

Amendamentul 404
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor

eliminat

1. Producătorii pot percepe taxe 
rezonabile și adecvate pentru accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor care intră sub 
incidența prezentului regulament.

2. O taxă nu este rezonabilă sau adecvată 
dacă descurajează accesul, neținând cont 
de frecvența accesării de către operatorul 
independent. Producătorii fac disponibile 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor zilnic, lunar sau 
anual, taxele pentru accesul la aceste 
informații variind în funcție de perioadele 
pentru care este acordat accesul.

Or. en



PE475.768v01-00 62/72 AM\881687RO.doc

RO

Amendamentul 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 49 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor

Accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea tractoarelor

Or. en

Amendamentul 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii pot percepe taxe 
rezonabile și adecvate pentru accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor care intră sub 
incidența prezentului regulament.

(1) Producătorii pot percepe taxe 
rezonabile și adecvate pentru accesul la
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea tractoarelor, la instrumentele 
de lucru, la site-ul internet și la cursurile 
de formare care intră sub incidența 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Scopul este de a se evidenția ceea ce este necesar și ceea ce producătorii trebuie să furnizeze 
pentru reparare și întreținere. Pentru a beneficia de acest pachet complet, toți operatorii 
trebuie să achite o taxă corespunzătoare.

Amendamentul 407
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii pot percepe taxe 
rezonabile și adecvate pentru accesul la
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor care intră sub 
incidența prezentului regulament.

(1) Producătorii pot percepe taxe 
rezonabile și adecvate pentru informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
tractoarelor, instrumentele de lucru și 
accesul la site-ul internet care intră sub 
incidența prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 408
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii pot percepe taxe 
rezonabile și adecvate pentru accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor care intră sub 
incidența prezentului regulament.

(1) Producătorii pot percepe taxe 
rezonabile și adecvate pentru accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, la instrumentele 
de lucru și la cursurile de formare care 
intră sub incidența prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O taxă nu este rezonabilă sau adecvată 
dacă descurajează accesul, neținând cont 
de frecvența accesării de către operatorul 
independent. Producătorii fac disponibile 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor zilnic, lunar sau 
anual, taxele pentru accesul la aceste 

2. O taxă nu este rezonabilă sau adecvată 
dacă descurajează accesul, neținând cont 
de frecvența accesării de către operatorul 
independent. Producătorii fac disponibile 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea tractoarelor zilnic, lunar sau 
anual, taxele pentru accesul la aceste 
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informații variind în funcție de perioadele 
pentru care este acordat accesul.

informații variind în funcție de perioadele 
pentru care este acordat accesul.

Or. en

Justificare

În conformitate cu studiul PE pentru IMCO, în care se solicită o legislație adaptată privind 
informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor agricole și forestiere, și în 
temeiul principiului proporționalității, obligațiile IRI ar trebui să se aplice numai 
tractoarelor, și nu vehiculelor din categoriile R (remorci) și S (echipamente remorcate 
interschimbabile), deoarece acestea din urmă sunt fabricate numai în număr mic, în 
numeroase diferite modele și, în principal, de către IMM-uri. 

Amendamentul 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O taxă nu este rezonabilă sau adecvată 
dacă descurajează accesul, neținând cont 
de frecvența accesării de către operatorul 
independent. Producătorii fac disponibile 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor zilnic, lunar sau 
anual, taxele pentru accesul la aceste 
informații variind în funcție de perioadele 
pentru care este acordat accesul.

(2) O taxă nu este rezonabilă sau adecvată 
dacă descurajează accesul, neținând cont 
de frecvența accesării de către operatorul 
independent. Producătorii fac disponibile 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea tractoarelor zilnic, lunar sau 
anual, taxele pentru accesul la aceste 
informații variind în funcție de perioadele 
pentru care este acordat accesul.

Or. en

Amendamentul 411
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc dispozițiile 
privind sancțiunile aplicabile pentru 

(1) Statele membre stabilesc dispozițiile 
privind sancțiunile aplicabile pentru 
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încălcarea de către constructori a 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
stabilite trebuie să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare. 
Statele membre informează Comisia despre 
dispozițiile în cauză până la [6 luni de la 
publicarea prezentului regulament], 
precum și despre orice modificare 
ulterioară de natură să le afecteze, în cel 
mai scurt termen.

încălcarea de către constructori a 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
stabilite trebuie să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare. 
Statele membre informează Comisia despre 
dispozițiile în cauză până la [24 de luni de 
la publicarea prezentului regulament], 
precum și despre orice modificare 
ulterioară de natură să le afecteze, în cel 
mai scurt termen.

Or. en

Amendamentul 412
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57a (nou)
Adoptarea de acte delegate
Comisia adoptă actele delegate 
menționate la articolul 7 alineatul (4), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (5), articolul 18 alineatul (6), 
articolul 38 alineatele (1), (2) și (3), 
articolul 47 alineatul (10), articolul 51 
alineatul (8) și articolul 56 până la 
30 iunie 2013.

Or. en

Amendamentul 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile de omologare continuă să 
acorde prelungirea omologărilor pentru 
vehiculele, sistemele, componentele sau 
unitățile tehnice separate în condițiile 
specificate în Directiva 2003/37/CE și în 
oricare din directivele enumerate la 
articolul 56 alineatul (2).

(2) Autoritățile de omologare continuă să 
acorde prelungirea omologărilor pentru 
vehiculele, sistemele, componentele sau 
unitățile tehnice separate în condițiile 
specificate în Directiva 2003/37/CE și în 
oricare din directivele enumerate la 
articolul 62 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Directiva unică 2003/37/CE se aplică în cazul acordării unor prelungiri ale actualelor 
omologări de tip. Utilizarea „noilor” acte delegate în temeiul „vechii” directive-cadru ar fi 
crea confuzii, deoarece nu ar exista o relație de unu la unu între directivele unice și actele 
delegate.

Amendamentul 414
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile de omologare continuă să 
acorde prelungirea omologărilor pentru 
vehiculele, sistemele, componentele sau 
unitățile tehnice separate în condițiile 
specificate în Directiva 2003/37/CE și în 
oricare din directivele enumerate la 
articolul 56 alineatul (2).

(2) Autoritățile de omologare continuă să 
acorde prelungirea omologărilor pentru 
vehiculele, sistemele, componentele sau 
unitățile tehnice separate în condițiile 
specificate în Directiva 2003/37/CE și în 
oricare din directivele enumerate la 
articolul 62 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Directiva unică 2003/37/CE se aplică în cazul acordării unor prelungiri ale actualelor 
omologări de tip. Utilizarea „noilor” acte delegate în temeiul „vechii” directive-cadru ar fi 
crea confuzii, deoarece nu ar exista o relație de unu la unu între directivele unice și actele 
delegate.
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Amendamentul 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 61a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilaje mobile nerutiere
Până la [3 ianuarie 2013], Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o propunere de armonizare a 
legislației statelor membre cu privire la 
cerințele tehnice aplicabile utilajelor 
mobile nerutiere, sistemelor și 
componentelor acestora în vederea 
asigurării unui grad mai înalt de 
siguranță rutieră, luându-se în 
considerare legislația comunitară 
aplicabilă existentă.

Or. en

Amendamentul 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2003/37/CE, precum și 
Directivele 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE, 2009/64/CE se 
abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.

(1) Directiva 2003/37/CE, precum și 
Directivele 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE, 2009/144/CE se 
abrogă începând cu data prevăzută la 
articolul 64 alineatul (2).

Or. en



PE475.768v01-00 68/72 AM\881687RO.doc

RO

Justificare

În conformitate cu articolul 64 alineatul (2) modificat (amendamentul 22).

Amendamentul 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2003/37/CE, precum și 
Directivele 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE, 2009/64/CE se 
abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.

(1) Directiva 2003/37/CE, precum și 
Directivele 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE, 2009/144/CE se 
abrogă începând cu datele aplicabile 
stabilite la articolul 64.

Or. en

Amendamentul 418
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2003/37/CE, precum și 
Directivele 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE, 2009/64/CE se 
abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.

(1) Directiva 2003/37/CE, precum și 
Directivele 74/347/CEE, 76/432/CEE, 
76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 
86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 
2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 
2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 
2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE;
2009/75/CE, 2009/76/CE, 2009/144/CE se 
abrogă începând cu data prevăzută la 
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articolul 64 alineatul (2).

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 64 alineatul (2) modificat (amendamentul 22).

Amendamentul 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. Se aplică:

Or. en

Amendamentul 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. La cererea producătorului, statele 
membre aplică prezentul regulament 
noilor tipuri de vehicule de la data intrării 
în vigoare a ultimului act delegat aplicabil 
categoriei de vehicule în cauză, însă nu 
mai devreme de 1 ianuarie 2014;

Or. en

Amendamentul 421
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. Se aplică:
(a) noilor tipuri de vehicule de la 
1 ianuarie 2014, însă nu mai devreme de 
doi ani de la data intrării în vigoare a 
ultimului act delegat aplicabil categoriei 
de vehicule în cauză;
(b) tuturor vehiculelor noi de la 
1 ianuarie 2018, însă nu mai devreme de 
patru ani de la data intrării în vigoare a 
ultimului act delegat aplicabil categoriei 
de vehicule în cauză.

Or. en

Justificare

Se consideră că o abordare progresivă prevăzută pentru Directiva 2003/37/CE de separare a 
noilor omologărilor de tip de plasarea pe piață ar fi mai adecvată pentru adaptarea la noile 
proceduri fără nicio întârziere. Acest fapt ar evita în continuare interferența cu clauzele 
tranzitorii ale legislației referitoare la gazele de eșapament. Este adecvată introducerea 
treptată a acestui regulament, mai întâi pentru noile omologări de tip și apoi pentru 
omologările de tip existente.

Amendamentul 422
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. Se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Or. en

Amendamentul 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) noilor tipuri de vehicule de la 
1 ianuarie 2014, însă nu mai devreme de 
doi ani de la data intrării în vigoare a 
ultimului act delegat aplicabil categoriei 
de vehicule în cauză;

Or. en

Justificare

Se consideră că o abordare progresivă prevăzută pentru Directiva 2003/37/CE de separare a 
noilor omologărilor de tip de plasarea pe piață ar fi mai adecvată pentru adaptarea la noile 
proceduri fără nicio întârziere. Acest fapt ar evita în continuare interferența cu clauzele 
tranzitorii ale legislației referitoare la gazele de eșapament. Este adecvată introducerea 
treptată a acestui regulament, mai întâi pentru noile omologări de tip și apoi pentru 
omologările de tip existente.

Amendamentul 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tuturor vehiculelor noi de la 
1 ianuarie 2018, însă nu mai devreme de 
patru ani de la data intrării în vigoare a 
ultimului act delegat aplicabil categoriei 
de vehicule în cauză.

Or. en

Justificare

Se consideră că o abordare progresivă prevăzută pentru Directiva 2003/37/CE de separare a 
noilor omologărilor de tip de plasarea pe piață ar fi mai adecvată pentru adaptarea la noile 
proceduri fără nicio întârziere. Acest fapt ar evita în continuare interferența cu clauzele 
tranzitorii ale legislației referitoare la gazele de eșapament. Este adecvată introducerea 
treptată a acestui regulament, mai întâi pentru noile omologări de tip și apoi pentru 
omologările de tip existente.
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Amendamentul 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică prezentul 
regulament noilor tipuri de vehicule după 
doi ani de la data intrării în vigoare a 
ultimului act delegat aplicabil categoriei 
de vehicule în cauză;

Or. en

Amendamentul 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 64 –alineatul 2 –paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică prezentul 
regulament tuturor vehiculelor noi după 
patru ani de la intrarea în vigoare a 
ultimului act delegat.

Or. en


