
PR\866013RO.doc PE464.774v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

2010/0212(COD)

4.7.2011

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de Regulament (UE) nr. …/... al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind omologarea vehiculelor agricole şi forestiere
(COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

Raportor: Pier Antonio Panzeri



PE464.774v01-00 2/153 PR\866013RO.doc

RO

PR_COD_1amCom

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmăreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament (UE) nr. …/... al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind omologarea vehiculelor agricole şi forestiere
(COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2010)0395),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 114 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0204/2010),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 9 decembrie 20101,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A7–
0000/2011),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Regulament (UE) nr. …/... al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind omologarea vehiculelor agricole şi 
forestiere 

Propunere de Regulament (UE) nr. …/... al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind omologarea vehiculelor agricole şi 
forestiere şi supravegherea pieţei acestora

                                               
1 JO C …
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea promovării pieţei interne, 
Directiva 2003/37/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 mai 2003 
privind omologarea de tip a tractoarelor 
agricole sau forestiere, a remorcilor 
acestora şi a echipamentului remorcat 
interschimbabil, împreună cu sistemele, 
componentele şi unităţile lor tehnice 
separate şi de abrogare a Directivei 
74/150/CEE, a instituit un sistem complex 
de omologare de tip la nivel comunitar
pentru tractoare, remorcile şi 
echipamentele tractabile interschimbabile 
ale acestora6.

(1) În vederea promovării pieţei interne, 
Directiva 2003/37/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 mai 2003 
privind omologarea de tip a tractoarelor 
agricole sau forestiere, a remorcilor 
acestora şi a echipamentului remorcat 
interschimbabil, împreună cu sistemele, 
componentele şi unităţile lor tehnice 
separate, a instituit un sistem complex de 
omologare de tip la nivelul Uniunii pentru 
tractoare, remorcile şi echipamentele 
tractabile interschimbabile ale acestora6.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ca urmare a unei solicitări din partea 
Parlamentului European şi în scopul 
simplificării şi accelerării procedurii, o 
nouă abordare de reglementare a fost 
introdusă în legislaţia Uniunii pentru 
omologarea de tip a vehiculelor, conform 
căreia legislatorul, în procedura legislativă 
ordinară, se limitează la stabilirea regulilor 
şi principiilor fundamentale şi deleagă la 

(3) Ca urmare a unei solicitări din partea 
Parlamentului European şi în scopul 
simplificării şi accelerării procedurii, o 
nouă abordare de reglementare a fost 
introdusă în legislaţia Uniunii pentru 
omologarea de tip a vehiculelor, conform 
căreia legislatorul, în procedura legislativă 
ordinară, se limitează la stabilirea regulilor 
şi principiilor fundamentale şi deleagă
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Comisie adoptarea legislaţiei pentru
prevederile tehnice mai detaliate. În ceea 
ce priveşte cerinţele de fond, prezentul 
regulament ar trebui, prin urmare, să 
stabilească numai cerinţele fundamentale 
privind siguranţa rutieră şi performanţele 
de mediu şi să delege Comisiei puterea de 
a adopta specificaţiile tehnice prin 
intermediul actelor delegate.

Comisiei competenţa de a adopta acte 
privind prevederile tehnice mai detaliate.
În ceea ce priveşte cerinţele de fond, 
prezentul regulament ar trebui, prin 
urmare, să stabilească numai cerinţele 
fundamentale privind siguranţa în 
funcţionare şi performanţele de mediu şi 
să delege Comisiei competenţa de a adopta 
specificaţiile tehnice prin intermediul 
actelor delegate, după consultarea tuturor 
părţilor interesate pertinente.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura un nivel ridicat de 
siguranţă rutieră, de siguranţă la locul de 
muncă şi de protecţie a mediului, trebuie 
armonizate cerinţele tehnice şi normele de 
mediu aplicabile vehiculelor, sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate cu privire la omologarea de tip.

(5) Pentru a se asigura un nivel ridicat de 
siguranţă în funcţionare, de siguranţă la 
locul de muncă şi de protecţie a mediului, 
trebuie armonizate cerinţele tehnice şi de 
mediu aplicabile vehiculelor, sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate cu privire la omologarea de tip.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deoarece directivele privind 
echipamentele mobile nerutiere7 nu conţin 
cerinţe armonizate în materie de siguranţă 
rutieră, este necesar să se ofere 
constructorilor de echipamente mobile 
posibilitatea de a-şi omologa produsele în 

(6) Directivele în vigoare care se aplică 
echipamentelor mobile nerutiere nu conţin 
cerinţe armonizate în materie de siguranţă 
rutieră. Pentru a realiza piaţa internă şi 
pentru a asigura un nivel ridicat de 
siguranţă rutieră, este necesară stabilirea 
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conformitate cu normele europene privind 
siguranţa rutieră în temeiul prezentului 
regulament; din aceste motive, 
echipamentele mobile ar trebui incluse în 
prezentul regulament pe bază opţională în 
ceea ce priveşte omologarea de tip a 
sistemelor pentru siguranţa rutieră, în 
special deoarece cerinţele din afara 
acestui regulament aplicabile 
echipamentelor mobile nu conţin nicio 
referire la aspectele privind siguranţa 
rutieră.

unui procedeu adecvat la nivelul Uniunii 
de armonizare a cerinţelor aplicabile 
echipamentelor mobile nerutiere care să le 
permită producătorilor să demonstreze 
conformitatea produselor lor cu normele 
europene. În acest sens, Comisia ar trebui 
să evalueze necesitatea armonizării 
cerinţelor tehnice şi conformităţii 
procedurilor de evaluare aplicabile 
echipamentelor mobile nerutiere. Comisia 
ar trebui să prezinte Parlamentului 
European şi Consiliului concluziile sale 
şi, dacă este cazul, propuneri legislative.

Or. en

Justificare

A se vedea expunerea de motive (echipamente mobile - categoria U).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În consecinţă, regulamentele CEE-
ONU la care Uniunea aderă, în temeiul 
Deciziei 97/836/CE, precum şi modificările 
la regulamentele CEE-ONU la care 
Uniunea a aderat deja, ar trebui încorporate 
în procedura de omologare UE de tip, fie 
sub formă de cerinţe pentru omologarea 
UE de tip a vehiculelor, fie ca alternative la 
legislaţia existentă a Uniunii. În special, 
atunci când Uniunea decide să integreze un 
regulament CEE-ONU în cerinţele 
aplicabile omologării UE de tip a 
vehiculului şi să înlocuiască legislaţia UE
existentă, ar trebui delegată Comisiei 
puterea de a adopta adaptările necesare la 
prezentul regulament sau de a adopta 
actele de punere în aplicare necesare.

(8) În consecinţă, regulamentele CEE-
ONU la care Uniunea aderă, în temeiul 
Deciziei 97/836/CE, precum şi modificările 
la regulamentele CEE-ONU la care 
Uniunea a aderat deja, ar trebui încorporate 
în procedura de omologare UE de tip, fie 
sub formă de cerinţe pentru omologarea 
UE de tip a vehiculelor, fie ca alternative la 
legislaţia existentă a Uniunii. În special, 
atunci când Uniunea decide să integreze un 
regulament CEE-ONU în cerinţele 
aplicabile omologării UE de tip a 
vehiculului şi să înlocuiască legislaţia 
existentă a Uniunii, Comisiei ar trebui să i 
se delege competenţa de a suplimenta sau 
modifica elemente neesenţiale relevante 
ale prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este deosebit de important ca măsurile 
viitoare, propuse pe baza prezentului 
regulament, sau procedurile necesare 
pentru punerea în aplicare a acestuia să fie 
conforme cu aceste principii, care au fost
reafirmate de Comisie în Raportul XXI. În 
special, în scopul unei mai bune 
reglementări şi al simplificării, precum şi 
pentru a evita nevoia de actualizare 
permanentă a legislaţiei UE în vigoare 
privind specificaţiile tehnice, prezentul 
regulament ar trebui să facă trimiteri la 
standardele şi reglementările internaţionale 
care se află la dispoziţia publicului, fără a 
le reproduce în cadrul juridic al UE.

(11) Este deosebit de important ca măsurile 
viitoare, propuse pe baza prezentului 
regulament, sau procedurile necesare 
pentru punerea în aplicare a acestuia să fie 
conforme cu principiile reafirmate de 
Comisie în Raportul CARS 21. În special, 
în scopul unei mai bune reglementări şi al 
simplificării, precum şi pentru a evita 
nevoia de actualizare permanentă a 
legislaţiei Uniunii în vigoare privind 
specificaţiile tehnice, prezentul regulament 
ar trebui să facă trimiteri la standardele şi 
reglementările internaţionale care se află la 
dispoziţia publicului, fără a le reproduce în 
cadrul juridic al UE.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a garanta că procedura de 
monitorizare a conformităţii producţiei, 
care reprezintă un element cheie al 
sistemului de omologare comunitară de 
tip, a fost corect pusă în aplicare şi 
funcţionează corespunzător, producătorii ar 
trebui să fie controlaţi periodic de 
autoritatea competentă sau de un serviciu 
tehnic calificat desemnat în acest scop.

(14) Pentru a se asigura că procedura de 
monitorizare a conformităţii producţiei, 
care reprezintă un element-cheie al 
sistemului de omologare de tip al Uniunii, 
a fost corect pusă în aplicare şi 
funcţionează corespunzător, producătorii ar 
trebui să fie controlaţi periodic de 
autoritatea competentă sau de un serviciu 
tehnic calificat, desemnat în acest scop.
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Obiectivul principal al legislaţiei 
Uniunii privind omologarea vehiculelor 
este să garanteze faptul că vehiculele, 
componentele şi unităţile tehnice separate 
noi introduse pe piaţă asigură un nivel 
ridicat de siguranţă şi protecţie a mediului. 
Acest obiectiv nu ar trebui să fie subminat 
prin montarea unor anumite piese sau 
echipamente după introducerea pe piaţă sau 
după intrarea în exploatare a vehiculelor. În 
consecinţă, se impune adoptarea unor 
măsuri adecvate care să garanteze că acele 
piese sau echipamente care pot fi montate 
pe vehicule şi care pot afecta în mod 
semnificativ funcţionarea sistemelor cu un 
rol esenţial în siguranţă şi protecţia 
mediului fac obiectul unui control 
preliminar efectuat de către o autoritate de 
omologare, înainte de a fi oferite spre 
vânzare. Astfel de măsuri ar trebui să se 
concretizeze prin dispoziţii tehnice privind 
cerinţele care trebuie respectate de piesele 
sau echipamentele respective.

(17) Obiectivul principal al legislaţiei 
Uniunii privind omologarea vehiculelor 
este să garanteze faptul că vehiculele, 
componentele şi unităţile tehnice separate 
noi introduse pe piaţă asigură un nivel 
ridicat de siguranţă şi protecţie a mediului. 
Acest obiectiv nu ar trebui să fie subminat 
prin montarea unor anumite piese sau 
echipamente după introducerea pe piaţă sau 
după intrarea în exploatare a vehiculelor. În 
consecinţă, se impune adoptarea unor 
măsuri adecvate care să garanteze că acele 
piese sau echipamente care pot fi montate 
pe vehicule şi care au capacitatea de a 
afecta în mod semnificativ funcţionarea 
sistemelor cu un rol esenţial în siguranţă şi 
protecţia mediului fac obiectul uni control 
preliminar efectuat de către o autoritate de 
omologare, înainte de a fi introduse pe 
piaţă. Astfel de măsuri ar trebui să se 
concretizeze prin dispoziţii tehnice privind 
cerinţele care trebuie respectate de piesele 
sau echipamentele respective.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 23



PR\866013RO.doc 11/153 PE464.774v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În conformitate cu articolul 290 din 
Tratat, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
materie de siguranţă rutieră (inclusiv 
sisteme de frânare), de siguranţă la locul 
de muncă şi de performanţă de mediu, de 
încercări, de acces la informaţii cu privire 
la reparaţii şi întreţinere, precum şi în
materie de desemnare a serviciilor tehnice 
şi de autorizare a unor sarcini specifice 
pentru acestea, în vederea completării sau 
modificării unor elemente neesenţiale din 
prezentul regulament.

(23) Pentru a suplimenta sau modifica 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
delege, în conformitate cu articolul 290 al 
Tratatului privind Funcţionarea Uniunii 
Europene, competenţa de a adopta acte 
referitoare la omologarea şi 
supravegherea pieţei tuturor vehiculelor 
noi, precum şi la introducerea pe piaţă 
sau punerea în exploatare a pieselor şi 
echipamentelor. Este deosebit de 
important ca în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi. Comisia, atunci când pregăteşte şi 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp 
util şi adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European şi Consiliu.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Unele din aspectele reglementate prin 
prezentul regulament necesită condiţii 
uniforme de punere în aplicare în statele
membre, în vederea asigurării unei 
funcţionări corespunzătoare a pieţei interne 
prin facilitarea recunoaşterii reciproce a 
deciziilor administrative luate în diferite 
state membre şi prin acceptarea 
documentelor emise de producătorii de 
vehicule, permiţând astfel părţilor 
interesate să beneficieze mai uşor de 
avantajele pieţii interne. Din aceste motive, 
Comisia ar trebui împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare, în 

(24) Sunt necesare condiţii uniforme
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în ceea ce priveşte 
informaţiile care trebuie furnizate la 
depunerea cererii de omologare de tip, 
procedurile de omologare de tip, modelele 
de plăci suplimentare ale producătorului, 
certificatele de omologare UE de tip, lista 
omologărilor de tip acordate şi sistemul de 
numerotare al omologărilor UE de tip în
statele membre în vederea asigurării unei 
funcţionări corespunzătoare a pieţei interne 
prin facilitarea recunoaşterii reciproce a 
deciziilor administrative luate în diferite 
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conformitate cu articolul 290 din Tratat, 
în vederea elaborării de condiţii uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament cu privire la următoarele 
aspecte: lista informaţiilor care trebuie 
prezentate la solicitarea omologării de tip, 
procedurile de omologare de tip, modele 
de plăci suplimentare ale producătorului, 
certificate de omologare UE de tip, lista 
omologărilor UE de tip eliberate, sistemul 
de numerotare pentru omologările UE de 
tip şi procedurile de asigurarea a 
conformităţii producţiei.

state membre şi prin acceptarea 
documentelor emise de producătorii de 
vehicule, permiţând astfel părţilor 
interesate să beneficieze mai uşor de 
avantajele pieţii interne. Pentru a asigura
condiţii uniforme de punere în aplicare a
dispoziţiilor relevante ale prezentului 
regulament, ar trebui conferite Comisiei 
competenţe de executare. Aceste 
competenţe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
182/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor şi principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competenţelor de executare de către 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În conformitate cu articolul 291 din 
TFUE, regulile şi principiile generale 
privind mecanismele privind controlul de 
către statele membre a exercitării de către 
Comisie a competenţelor sale privind 
punerea în aplicare sunt stabilite în 
prealabil printr-un regulament adoptat 
conform procedurii legislative ordinare. 
În aşteptarea adoptării regulamentului 
menţionat, Decizia 1999/468/CE din 28 
iunie 1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei continuă să se aplice, 
cu excepţia procedurii de reglementare cu 
control, care nu este aplicabilă.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este important pentru toate părţile 
interesate să stabilească o legătură clară 
între acest regulament şi Directiva 
2006/42/CE privind siguranţa maşinilor34

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

(27) Este important pentru toate părţile 
interesate să stabilească o legătură clară 
între acest regulament şi Directiva 
2006/42/CE privind echipamentele 
tehnice34 pentru a putea identifica fără 
echivoc cerinţele pe care un anumit produs 
trebuie să le satisfacă.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, şi anume de a stabili norme 
armonizate privind cerinţele 
administrative şi tehnice de omologare şi 
supraveghere a pieţei vehiculelor agricole 
sau forestiere, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre şi, în 
consecinţă, având în vedere amploarea şi 
efectele, poate fi realizat mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, astfel cum este enunţat 
în respectivul articol, prezentul 
regulament nu depăşeşte ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Or. en



PE464.774v01-00 14/153 PR\866013RO.doc

RO

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte cerinţele 
tehnice şi administrative pentru 
omologarea UE de tip a vehiculelor noi 
menţionate la articolul 2.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele 
tehnice şi administrative pentru 
omologarea şi supravegherea pieţei 
tuturor vehiculelor noi menţionate la 
articolul 2.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, prezentul regulament 
stabileşte cerinţele pentru vânzarea şi
introducerea în circulaţie a pieselor şi 
echipamentelor destinate vehiculelor 
omologate în conformitate cu prezentul 
regulament, precum şi cerinţele cu privire 
la interzicerea vânzării sau punerii în
circulaţie a acestora.

De asemenea, prezentul regulament 
stabileşte cerinţele pentru introducerea pe 
piaţă sau punerea în exploatare a 
sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor 
omologate în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică omologării 
de tip şi omologării individuale a 
vehiculelor concepute şi construite într-una 

Prezentul regulament se aplică omologării 
de tip a vehiculelor agricole sau forestiere 
concepute şi construite într-una sau mai 
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sau mai multe etape, precum şi a 
sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate concepute şi construite 
pentru astfel de vehicule.

multe etape, precum şi a sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate concepute şi construite pentru 
astfel de vehicule.

Or. en

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică şi 
omologării individuale a acestui tip de 
vehicule.

Or. en

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) echipamente mobile (categoria U). eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea expunerea de motive (echipamente mobile - categoria U).

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru următoarele tipuri de vehicule, 
producătorul poate să opteze pentru 

(3) Pentru următoarele tipuri de vehicule, 
producătorul poate să opteze pentru 
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omologarea de tip în conformitate cu 
prezentul regulament sau pentru 
omologarea de tip în conformitate cu 
normele naţionale:

omologare în conformitate cu prezentul 
regulament sau pentru respectarea
normelor naţionale relevante:

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) echipamente mobile; eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea expunerea de motive (echipamente mobile - categoria U).

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) remorci şi dispozitive remorcate, 
categoriile R şi S;

(b) remorci (categoria R) şi echipamente
remorcate interschimbabile (categoria S)

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament şi al 
actelor de reglementare enumerate în anexa 
I, dacă nu se specifică altfel în cuprinsul 

În sensul prezentului regulament şi al 
actelor enumerate în anexa I, dacă nu se 
specifică altfel în cuprinsul acestora, se 
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acestora: aplică următoarele definiţii:

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „omologare de tip pentru vehiculul 
complet” înseamnă o omologare de tip prin 
care autoritatea de omologare certifică 
faptul că un vehicul complet satisface 
dispoziţiile administrative şi cerinţele 
tehnice aplicabile;

2. „omologare de tip pentru vehiculul 
complet” înseamnă o omologare de tip prin 
care autoritatea de omologare certifică 
faptul că un tip de vehicul complet, 
incomplet sau completat satisface 
dispoziţiile administrative şi cerinţele 
tehnice aplicabile;

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „omologare de tip pentru o unitate 
tehnică separată” înseamnă o omologare de 
tip prin care autoritatea de omologare 
certifică faptul că o unitate tehnică separată 
în raport cu unul sau mai multe tipuri de 
vehicule satisface dispoziţiile 
administrative şi cerinţele tehnice 
aplicabile;

5. „omologare de tip pentru o unitate 
tehnică separată” înseamnă o omologare de 
tip prin care autoritatea de omologare 
certifică faptul că o unitate tehnică separată
satisface dispoziţiile administrative şi 
cerinţele tehnice aplicabile în raport cu 
unul sau mai multe tipuri de vehicule;

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „utilaj mobil” înseamnă orice vehicul 
autopropulsat, cu excepţia utilajelor 
instalate pe şasiul unui autovehicul, 
special conceput şi construit să efectueze 
lucrări şi care, datorită caracteristicilor 
sale constructive, nu este adecvat pentru 
transportul pasagerilor sau al mărfurilor.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea expunerea de motive (echipamente mobile - categoria U).

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „vehicul” înseamnă orice tractor, 
remorcă, echipament tractat 
interschimbabil sau utilaj mobil, astfel 
cum sunt definite la punctele 8, 9, 10 şi 11;

12. „vehicul” înseamnă orice tractor, 
remorcă, echipament tractat 
interschimbabil, astfel cum sunt definite la 
punctele 8, 9, 10 şi 11;

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „vehicul de sfârşit de serie” înseamnă 
orice vehicul care face parte dintr-un stoc 
şi care nu poate fi înmatriculat sau vândut 
sau pus în exploatare, datorită intrării în 

18. „vehicul de sfârşit de serie” înseamnă 
orice vehicul care face parte dintr-un stoc 
şi care nu poate fi introdus pe piaţă sau nu 
poate fi pus la dispoziţie pe piaţă,
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vigoare a unor noi cerinţe tehnice în 
conformitate cu care nu a fost omologat;

înmatriculat sau pus în exploatare, datorită 
intrării în vigoare a unor noi cerinţe tehnice 
în conformitate cu care nu a fost omologat;

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „sistem” înseamnă un ansamblu de 
dispozitive combinate pentru a permite 
efectuarea uneia sau mai multor funcţii 
specifice într-un vehicul şi care face 
obiectul cerinţelor din oricare act de 
reglementare;

19. „sistemul” este un ansamblu de 
dispozitive combinate pentru a permite 
executarea uneia sau mai multe funcţii 
specifice într-un vehicul şi care face 
obiectul uneia dintre cerinţele enumerate 
în Anexa I;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „componentă” înseamnă un dispozitiv 
care trebuie să corespundă cerinţelor
cuprinse într-un act de reglementare şi 
care este destinat să constituie un element 
al unui vehicul, şi care poate fi omologat 
independent de vehicul atunci când actul 
de reglementare cuprinde dispoziţii 
specifice în acest sens;

20. „componentă” înseamnă un dispozitiv 
care trebuie să corespundă uneia dintre 
cerinţele cuprinse la Anexa I şi care este 
destinat să constituie un element al unui 
vehicul, şi care poate fi omologat 
independent de vehicul atunci când actul 
de reglementare cuprinde dispoziţii 
specifice în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „unitate tehnică separată” înseamnă un 
dispozitiv care trebuie să corespundă 
cerinţelor cuprinse într-un act de 
reglementare şi care este destinat să facă 
parte dintr-un vehicul, şi care poate fi 
omologat independent, dar numai în raport 
cu unul sau mai multe tipuri de vehicule 
specificate, atunci când actul de 
reglementare cuprinde dispoziţii specifice 
în acest sens;

21. „unitate tehnică separată” înseamnă un 
dispozitiv care trebuie să corespundă uneia 
dintre cerinţele cuprinse la Anexa I şi care 
este destinat să facă parte dintr-un vehicul, 
şi care poate fi omologat independent, dar 
numai în raport cu unul sau mai multe 
tipuri de vehicule specificate, atunci când 
actul de reglementare cuprinde dispoziţii 
specifice în acest sens;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22a. „piese” înseamnă bunuri utilizate la 
asamblarea unui vehicul, precum şi piese 
de schimb;

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22b. „piese de schimb" înseamnă bunuri 
care urmează să fie instalate în sau pe un 
autovehicul pentru a înlocui piesele 
iniţiale ale respectivului autovehicul, 
inclusiv bunuri cum ar fi lubrifianţii 
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necesari la funcţionarea autovehiculului, 
cu excepţia combustibilului;

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 22c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22c. „echipament” înseamnă orice 
bunuri, altele decât piesele care pot fi 
adăugate unui vehicul sau instalate pe 
acesta;

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 22d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22d. „siguranţă în funcţionare” înseamnă 
absenţa oricărui risc inacceptabil de 
vătămare sau de punere în pericol a 
sănătăţii umane, a proprietăţii sau a 
animalelor domestice ca urmare a unor 
pericole provocate de funcţionarea 
defectuoasă a sistemelor mecanice, 
hidraulice, pneumatice, electrice şi/sau 
electronice a sistemelor, componentelor 
sau a unităţilor tehnice separate ;

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică responsabilă în faţa autorităţii 
de omologare de toate aspectele procesului 
de omologare şi de asigurarea conformităţii 
producţiei, indiferent dacă persoana 
respectivă este sau nu direct implicată în 
toate etapele de construcţie a unui vehicul, 
sistem, componentă sau unitate tehnică 
separată supuse procedurii de omologare;

23. „producător” înseamnă persoana fizică 
sau juridică responsabilă în faţa autorităţii 
de omologare de toate aspectele procesului 
de omologare de tip, de procesul de 
autorizare, de asigurarea conformităţii 
producţiei şi care este, de asemenea, 
responsabilă de aspectele legate de 
supravegherea pieţei pentru vehiculele, 
sistemele, componentele şi unităţile 
tehnice separate pe care le produce, 
indiferent dacă persoana fizică sau juridică 
respectivă este sau nu direct implicată în 
toate etapele de construcţie a unui vehicul, 
sistem, componentă sau unitate tehnică 
separată supuse procedurii de omologare;

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „autoritate de omologare” înseamnă 
autoritatea unui stat membru stabilită sau 
desemnată de un stat membru şi 
comunicată Comisiei de către statul 
membru în conformitate cu articolul 5, 
fiind responsabilă de toate aspectele 
omologării de tip a unui vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
sau ale omologării individuale a unui 
vehicul, de procesul de autorizare, de 
eliberarea şi, după caz, retragerea 
certificatului de omologare, de legătura cu 
autorităţile competente în materie de 
omologare ale altor state membre, de 

25. „autoritate de omologare” înseamnă 
autoritatea unui stat membru stabilită sau 
desemnată de un stat membru şi 
comunicată Comisiei de către statul 
membru, responsabilă de toate aspectele 
omologării de tip a unui vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
sau ale omologării individuale a unui 
vehicul, de procesul de autorizare, de 
eliberarea şi, după caz, retragerea sau 
neacordarea certificatului de omologare, 
de legătura cu autorităţile competente în 
materie de omologare ale altor state 
membre, de desemnarea serviciilor tehnice 
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desemnarea serviciilor tehnice şi de 
supravegherea respectării de către 
producător a obligaţiilor în materie de 
conformitate a producţiei;

şi de supravegherea respectării de către 
producător a obligaţiilor în materie de 
conformitatea producţiei;

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

26a. „acreditare” înseamnă o atestare de 
către un organism naţional de acreditare 
a faptului că un organism de evaluare a 
conformităţii îndeplineşte cerinţele 
stabilite prin standarde armonizate, şi, 
după caz, orice alte cerinţe suplimentare, 
inclusiv cele stabilite în cadrul schemelor 
sectoriale relevante, pentru realizarea 
activităţilor specifice de evaluare a 
conformităţii;

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. „metodă de încercare virtuală” 
înseamnă simulări pe computer, inclusiv 
calcule care demonstrează dacă un vehicul, 
un sistem, o componentă sau o unitate 
tehnică separată îndeplineşte condiţiile 
tehnice cuprinse într-un act de 
reglementare fără a fi necesar să se recurgă 
la utilizarea fizică a vehiculului, sistemului, 
componentei sau unităţii tehnice separate.

28. „metodă de încercare virtuală” 
înseamnă simulări pe computer, inclusiv 
calcule care demonstrează dacă un vehicul, 
un sistem, o componentă sau o unitate 
tehnică separată îndeplineşte condiţiile 
tehnice cuprinse în actul delegat la care se 
face referire la articolul 18 alineatul (5),
fără a fi necesar să se recurgă la utilizarea 
fizică a vehiculului, sistemului, 
componentei sau unităţii tehnice separate.
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Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „certificat de omologare UE de tip” 
însemnă un certificat bazat pe modelul 
prevăzut în prezentul regulament sau în 
fişa de comunicare prevăzută în 
regulamentele CEE-ONU echivalente 
aplicabile sau în codurile OCDE enumerate 
în anexa I;

30. „certificat de omologare UE de tip” 
însemnă un certificat bazat pe modelul 
prevăzut în actul de punere în aplicare a 
prezentului regulament sau în fişa de 
comunicare prevăzută în regulamentele 
CEE-ONU echivalente aplicabile sau în 
codurile OCDE enumerate în anexa I;

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

32. „certificat de conformitate” însemnă un 
document bazat pe modelul prevăzut în 
prezentul regulament emis de producător 
cu scopul de a atesta că în momentul 
fabricării sale, un vehicul aparţinând seriei 
de tip omologate în conformitate cu 
prezentul regulament a corespuns tipului 
omologat prin omologarea de tip şi a 
satisfăcut toate cerinţele reglementare
aferente;

32. „certificat de conformitate” însemnă un 
document bazat pe modelul prevăzut în 
actul de punere în aplicare a prezentului
regulament emis de producător cu scopul 
de a atesta că în momentul fabricării sale, 
un vehicul aparţinând seriei de tip 
omologate în conformitate cu prezentul 
regulament a corespuns tipului omologat 
prin omologarea de tip şi a satisfăcut toate 
cerinţele aferente;

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

33. „sistem de diagnosticare la bord” sau 
„sistem OBD” înseamnă un sistem de 
control al emisiilor capabil sa identifice 
zona probabilă a unei defecţiuni prin
intermediul unor coduri de eroare 
înregistrate în memoria unui calculator;

33. „sistem de diagnosticare la bord” sau 
„sistem OBD” înseamnă un sistem capabil 
să identifice zona probabilă a unei 
defecţiuni prin intermediul unor coduri de 
eroare înregistrate în memoria unui 
calculator;

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

35. „operator independent” înseamnă 
agenţi economici, alţii decât distribuitorii şi 
reparatorii agreaţi, care sunt implicaţi, în 
mod direct sau indirect, în repararea sau 
întreţinerea autovehiculelor, în special 
reparatori, producători sau distribuitori de 
echipamente pentru reparaţii, dispozitive 
sau piese de schimb, editori de informaţii 
tehnice, cluburi automobilistice, operatori 
de asistenţă rutieră, operatori care oferă 
servicii de inspecţie şi încercare, operatori 
care oferă cursuri de formare pentru 
instalatori, producători şi reparatori de 
echipament pentru vehicule alimentate cu 
carburanţi alternativi;

35. „operator independent” înseamnă 
agenţi economici, alţii decât distribuitorii şi 
reparatorii agreaţi, care sunt implicaţi, în 
mod direct sau indirect, în repararea sau 
întreţinerea vehiculelor, în special 
reparatori, producători sau distribuitori de 
echipamente pentru reparaţii, dispozitive 
sau piese de schimb, editori de informaţii 
tehnice, cluburi automobilistice, operatori 
de asistenţă rutieră, operatori care oferă 
servicii de inspecţie şi încercare, operatori 
care oferă cursuri de formare pentru 
instalatori, producători şi reparatori de 
echipament pentru vehicule alimentate cu 
carburanţi alternativi;

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

37. „înmatriculare” înseamnă acţiunea 
prin care vehiculul, după identificare, a
obţinut autorizaţia administrativă de 
punere în exploatare în traficul rutier, de 
manieră permanentă, temporară sau 
pentru o scurtă perioadă de timp şi 
atribuirea unui număr de înmatriculare;

37. „înmatriculare” înseamnă autorizaţia 
administrativă de punere în exploatare în 
traficul rutier a unui vehicul, implicând 
identificarea acestuia şi eliberarea unui 
număr de serie, numit număr de 
înmatriculare, cu titlu permanent, 
temporar sau pentru o perioadă scurtă de 
timp;

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. „introducere pe piaţă” înseamnă 
punerea la dispoziţie a unui vehicul pentru 
prima oară în Uniune în scopul distribuirii 
sau utilizării, fie contra unei plăţi, fie 
gratuit;

38. „introducere pe piaţă” înseamnă 
punerea la dispoziţie pentru prima oară pe 
piaţa Uniunii a unui vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată;

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

39. „punere în exploatare” înseamnă prima 
utilizare în Uniune a unui vehicul prevăzut 
de prezentul regulament, în scopul căruia îi 
este destinat;

39. „punere în exploatare” înseamnă prima 
utilizare în Uniune, în scopul căruia îi este 
destinat, a unui vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
care face obiectul prezentului regulament;

Or. en
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

40. „vânzare” înseamnă orice vânzare 
între producătorul vehiculului şi 
concesionar sau orice vânzare către 
utilizatorul final;

eliminat

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

40a. „punere la dispoziţie pe piaţă” 
înseamnă furnizarea unui vehicul, sistem, 
componente sau unităţi tehnice separate 
spre distribuire sau utilizare pe piaţa 
Uniunii în cursul unei activităţi 
comerciale, fie în schimbul unei plăţi, fie 
în mod gratuit;

Or. en

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

43a. „importator” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune, care introduce pe piaţa Uniunii 
un vehicul, un sistem, o componentă sau 
o unitate tehnică separată dintr-o ţară 



PE464.774v01-00 28/153 PR\866013RO.doc

RO

terţă;

Or. en

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

43b. „distribuitor” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică din lanţul de 
aprovizionare, alta decât producătorul sau 
importatorul, care pune la dispoziţie pe 
piaţa Uniunii un vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată;

Or. en

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

43c. „operator economic” înseamnă 
producătorul, reprezentantul 
producătorului, importatorul sau 
distribuitorul;

Or. en

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

43d. „supravegherea pieţei” înseamnă 
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activităţile desfăşurate de autorităţile 
publice şi măsurile luate de acestea 
pentru a se asigura că vehiculele, 
sistemele, componentele sau unităţile 
tehnice separate disponibile pe piaţa 
Uniunii respectă cerinţele aplicabile 
stabilite în legislaţia armonizată relevantă 
a Uniunii şi că nu periclitează siguranţa 
sănătăţii, mediul sau orice alt aspect legat 
de protecţia intereselor publice;

Or. en

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

43e. „autoritate de supraveghere a pieţei” 
înseamnă o autoritate a unui stat membru 
responsabilă cu supravegherea pieţei pe 
teritoriul acestuia;

Or. en

Amendamentul 54

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

43f. „autoritate naţională” înseamnă o 
autoritate de omologare, o autoritate de 
supraveghere a pieţei sau orice altă 
autoritate a unui stat membru 
responsabilă cu omologarea de tip, 
înmatricularea, supravegherea pieţei sau 
controlul importurilor pentru vehiculele, 
sistemele, componentele sau unităţile 
tehnice separate care fac obiectul 
prezentului regulament;
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Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se disting 
următoarele categorii de vehicule:

În sensul prezentului regulament, se disting 
următoarele categorii de vehicule:

Or. en

Amendamentul 56

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 şi 
destinate aplicaţiilor agricole sau 
forestiere.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea expunerea de motive (echipamente mobile - categoria U).

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţi naţionale Obligaţiile statelor membre

Or. en
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie sau desemnează 
autorităţile naţionale competente în 
domenii legate de omologare şi notifică
instituirea sau desemnarea acestora
Comisiei în conformitate cu articolul 53.

Statele membre instituie sau desemnează 
autorităţile de omologare şi autorităţile 
naţionale. Statele membre înştiinţează
Comisia cu privire la instituirea şi
desemnarea autorităţilor în cauză.

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentul de notificare elaborat de 
autorităţile de omologare cuprinde numele 
acestora, adresa, inclusiv adresa electronică 
şi domeniul de competenţă ale autorităţilor 
respective.

Documentul de notificare elaborat de 
autorităţile naţionale cuprinde numele 
acestora, adresa, inclusiv adresa electronică 
şi domeniul de competenţă ale autorităţilor 
respective. Comisia publică pe site-ul său
internet o listă, precum şi detalii privind 
autorităţile de omologare şi autorităţile de 
supraveghere a pieţei.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
producătorii care solicită omologarea îşi 
respectă obligaţiile care le revin în 

eliminat
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temeiul prezentului regulament.
(Inclus în articolul 5a (nou))

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorităţile de omologare 
omologhează numai acele vehicule, 
sisteme, componente sau unităţi tehnice 
separate care respectă cerinţele 
prezentului regulament.

eliminat

(Inclus în articolul 5a (nou))

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autorităţile de omologare
înmatriculează sau permit vânzarea sau
punerea în exploatare numai a acelor 
vehicule, componente şi unităţi tehnice 
separate care respectă cerinţele din 
prezentul regulament. Autorităţile de 
omologare nu interzic, nu limitează sau 
nu împiedică înmatricularea, vânzarea, 
punerea în exploatare sau circulaţia pe 
drumuri a vehiculelor, componentelor sau 
unităţilor tehnice separate din motive 
legate de aspecte privind construcţia sau 
funcţionarea lor reglementate prin 
prezentul regulament, dacă acestea 
respectă cerinţele acestuia.

(4) Statele membre permit introducerea pe 
piaţă, înmatricularea şi punerea în 
exploatare numai a acelor vehicule, 
componente şi unităţi tehnice separate care 
respectă cerinţele din prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre nu interzic, nu 
limitează sau nu împiedică introducerea 
pe piaţă, înmatricularea sau punerea în 
exploatare a vehiculelor, componentelor 
sau unităţilor tehnice separate din motive 
legate de aspecte privind construcţia sau 
funcţionarea lor reglementate prin 
prezentul regulament, dacă acestea 
respectă cerinţele acestuia.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre organizează şi 
efectuează supravegherea pieţei, precum 
şi controale ale vehiculelor, sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate care intră pe piaţa Uniunii în 
conformitate cu capitolul III din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008, al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de 
acreditare şi de supraveghere a pieţei în 
ceea ce priveşte comercializarea 
produselor1. Statele membre pun în 
aplicare articolul 19 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008, astfel 
cum se specifică la articolul 5b din 
prezentul Regulament.
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__________________
1 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Obligaţiile autorităţilor de omologare

(1) Autorităţile de omologare se asigură 
că producătorii care solicită omologarea 
de tip îşi respectă obligaţiile care le revin 
în temeiul prezentului regulament.
(2) Autorităţile de omologare 
omologhează numai acele vehicule, 
sisteme, componente sau unităţi tehnice 
separate care respectă cerinţele din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Obligaţiile autorităţilor de supraveghere a 

pieţei
(1) În cazul vehiculelor, sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 
separate care fac obiectul omologării de 
tip, autorităţile de supraveghere a pieţei 
efectuează, la nivelul corespunzător, 
controale adecvate ale documentelor, 
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ţinând seama de principiile stabilite, de 
evaluarea riscurilor, de plângeri şi de alte 
informaţii.
Autorităţile de supraveghere a pieţei le pot 
solicita operatorilor economici să le pună 
la dispoziţie anumite documente şi 
informaţii considerate necesare în 
vederea desfăşurării activităţii de 
supraveghere.
În cazul în care operatorii economici 
prezintă certificate de atestare a 
conformităţii, emise de o autoritate de 
omologare de tip, autorităţile de 
supraveghere a pieţei ţin seama în mod 
corespunzător de aceste certificate.
(2) În cazul vehiculelor, sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 
separate care nu fac obiectul omologării 
de tip, se aplică integral articolul 19 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
765/2008.

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul răspunde în faţa 
autorităţii de omologare pentru toate 
aspectele procesului de omologare şi 
pentru asigurarea conformităţii 
producţiei, indiferent dacă este sau nu 
implicat direct în toate etapele fabricării 
unui vehicul, sistem, componentă sau 
unitate tehnică separată.

(1) La introducerea pe piaţă sau punerea 
în exploatare a vehiculelor, sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 
separate, producătorii se asigură că 
acestea sunt fabricate şi omologate în 
conformitate cu cerinţele specificate în 
prezentul regulament şi în actele delegate 
sau de punere în aplicare adoptate în 
temeiul acestuia.

Or. en
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul omologării de tip în mai multe 
etape, fiecare producător este responsabil 
pentru omologarea şi conformitatea 
producţiei sistemelor, a componentelor sau 
a unităţilor tehnice separate adăugate în 
cadrul etapei de completare a vehiculului 
de care se ocupă producătorul. 
Producătorul care modifică componentele 
sau sistemele deja omologate în etapele 
anterioare este responsabil pentru 
omologarea şi conformitatea producţiei 
componentelor şi sistemelor respective.

(2) În cazul omologării de tip în mai multe 
etape, fiecare producător este responsabil 
pentru omologarea şi conformitatea 
producţiei sistemelor, a componentelor sau 
a unităţilor tehnice separate adăugate în 
cadrul etapei de completare a vehiculului 
de care se ocupă producătorul. Orice 
producător care modifică componentele 
sau sistemele deja omologate în etapele 
anterioare este responsabil pentru 
omologarea şi conformitatea producţiei 
componentelor şi sistemelor respective.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorul care modifică vehiculul 
incomplet de o manieră care conduce la o 
clasificare în altă categorie de vehicul cu 
consecinţa că cerinţele legale deja evaluate 
într-o etapă anterioară de omologare s-au 
modificat, este, de asemenea, obligat să 
asigure conformitatea cerinţelor respective.

(3) Producătorii care modifică vehiculul 
incomplet de o manieră care conduce la o 
clasificare în altă categorie de vehicul cu 
consecinţa că cerinţele legale deja evaluate 
într-o etapă anterioară de omologare s-au 
modificat, sunt, de asemenea, obligaţi să 
asigure conformitatea cerinţelor care se 
aplică în cazul categoriei de vehicule 
căreia îi aparţine vehiculul modificat.

Or. en
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, un 
producător stabilit în afara Comunităţii 
desemnează un singur reprezentant 
stabilit în Comunitate pentru a-l
reprezenta în faţa autorităţii de omologare.

În vederea omologării vehiculelor, 
sistemelor, componentelor sau unităţilor 
tehnice separate care fac obiectul
prezentului regulament, producătorii 
stabiliţi în afara Uniunii desemnează un 
reprezentant unic stabilit în Uniune cu 
misiunea de a-i reprezenta în faţa
autorităţii de omologare.

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice referire la producător trebuie 
înţeleasă ca indicând fie pe constructor, 
fie pe reprezentantul său.

eliminat

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Producătorii stabiliţi în afara Uniunii 
pot desemna un reprezentant unic stabilit 
în Uniune cu sarcini de supraveghere a 
pieţei, care poate fi reprezentantul 
menţionat la alineatul (4) sau un alt 
reprezentant.
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Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Producătorii răspund în faţa 
autorităţii de omologare pentru toate 
aspectele procesului de omologare şi 
pentru asigurarea conformităţii 
producţiei, indiferent dacă aceştia sunt 
sau nu implicaţi direct în toate etapele 
fabricării unui vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată.

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) În conformitate cu anumite dispoziţii 
ale prezentului regulament şi cu actele 
delegate adoptate în consecinţă, 
producătorii garantează că, datorită 
procedurilor stabilite, producţia de serie 
respectă tipul omologat. Modificările în 
proiectarea unui vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată, 
precum şi modificările cerinţelor în raport 
cu care un vehicul, sistem, componentă 
sau unitate tehnică separată este declarat 
conform sunt luate în considerare în mod 
corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Pe lângă marcajul reglementar şi 
mărcile de omologare de tip care, în 
conformitate cu articolul 25, trebuie 
inscripţionate pe vehicule, componente 
sau unităţi tehnice separate, producătorii 
acestora indică numele lor, denumirea lor 
comercială înregistrată sau marca lor 
comercială înregistrată şi adresa din UE 
la care pot fi contactaţi pe vehiculele, 
componentele sau unităţile lor tehnice 
separate sau, dacă acest lucru nu este 
posibil în cazul componentelor sau 
unităţilor tehnice separate, pe ambalaj 
sau într-un document care însoţeşte 
componenta sau unitatea tehnică 
separată.

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) Producătorii se asigură că, pe toată 
perioada în care un vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
se află în responsabilitatea lor, condiţiile 
de depozitare sau transport nu afectează 
conformitatea cu cerinţele stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Obligaţiile producătorilor privind 

conformitatea vehiculelor, sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 

separate
(1) Producătorii care au suspiciuni 
privind faptul că introducerea pe piaţă 
sau punerea în exploatare a vehiculului, 
sistemului, componentei sau unităţii 
tehnice separate a acestora nu este în 
conformitate cu prezentul regulament sau 
cu actele delegate sau de punere în 
aplicare adoptate în temeiul acestuia 
întreprind neîntârziat măsurile corective 
necesare pentru a restabili conformitatea 
vehiculului, sistemului, componentei sau 
unităţii tehnice separate ori pentru a-l 
retrage sau rechema, după caz.
(2) Dacă un vehicul, sistem, componentă 
sau unitate tehnică separată prezintă un 
risc deosebit, producătorii informează 
imediat în legătură cu aceasta autorităţile 
de supraveghere a pieţei şi de omologare 
din statele membre în care vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea 
tehnică separată a fost introdus pe piaţă 
sau pus în exploatare, furnizând, în 
special, detalii cu privire la 
neconformitate şi la măsurile corective 
întreprinse.
(3) Producătorii păstrează documentaţia 
de omologare specificată la articolul 15 
alineatul (10) şi, de asemenea, 
producătorul vehiculului păstrează o 
copie a certificatului de conformitate 
menţionat la articolul 24 pentru a le pune 
la dispoziţia autorităţilor de omologare 
pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la 
introducerea pe piaţă a vehiculului şi de 
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cel puţin 5 ani în cazul unui sistem sau al 
unei componente sau unităţi tehnice 
separate.
(4) La cererea justificată a unei autorităţi 
competente din statele membre, 
producătorii îi furnizează acesteia, prin 
intermediul autorităţii de omologare, o 
copie a certificatului de omologare de tip 
a UE pentru a demonstra conformitatea 
vehiculului, a sistemului, a componentei 
sau a unităţii tehnice separate într-o 
limbă care poate fi înţeleasă cu uşurinţă 
de autoritatea respectivă. În conformitate 
cu articolul 20 din regulamentul (CE) 
765/2008, producătorii cooperează cu 
autoritatea din statul membru cu privire 
la orice măsură întreprinsă pentru 
eliminarea riscului prezentat de 
vehiculele, sistemele, componentele sau 
unităţile tehnice separate care au fost 
introduse pe piaţă, înmatriculate sau puse 
în exploatare.

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b
Obligaţiile reprezentanţilor 
producătorului cu privire la 

supravegherea pieţei
Reprezentantul producătorului pentru 
supravegherea pieţei îndeplineşte 
sarcinile prevăzute în mandatul primit de 
la producător. Mandatul permite 
reprezentantului să îndeplinească cel 
puţin următoarele sarcini:
(a) la cererea justificată din partea unei 
autorităţi de omologare, pune la dispoziţia 
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acesteia toate informaţiile şi documentaţia 
necesare pentru a demonstra 
conformitatea fabricării vehiculului, a 
sistemului, a componentei sau a unităţii 
tehnice separate; şi
(b) cooperează cu autoritatea de 
supraveghere a pieţei sau cu autorităţile 
de omologare, la cererea acestora, cu 
privire la orice acţiune întreprinsă pentru 
eliminarea riscului deosebit prezentat de 
vehiculului, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată care face 
obiectul mandatului său.

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6c
Obligaţii generale ale importatorilor

(1) Importatorii introduc, înmatriculează 
sau sunt responsabili pentru punerea în 
exploatare pe piaţa UE exclusiv a 
vehiculelor, sistemelor, componentelor 
sau unităţilor tehnice separate care au 
primit omologarea de tip UE sau care 
îndeplinesc cerinţele legate de 
omologarea naţională sau individuală.
(2) Înainte de introducerea pe piaţa UE a 
vehiculelor, sistemelor, componentelor 
sau unităţilor tehnice separate, 
importatorii se asigură că dispun de 
documentaţie ce respectă cerinţele 
articolului 6 alineatul (7) şi că vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea 
tehnică separată poartă marca de 
omologare de tip necesară şi respectă 
cerinţele articolului 6 alineatul (7). În 
cazul unui vehicul, importatorul verifică 
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faptul că vehiculul este însoţit de 
certificatul de conformitate 
corespunzător.
(3) În cazul în care importatorii au 
suspiciuni că un vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
nu respectă cerinţele din prezentul 
regulament şi, în special, că nu 
corespunde tipului omologat sau 
omologării individuale, acesta nu va 
introduce pe piaţă şi nu va permite 
punerea în exploatare a vehiculului, 
sistemului, componentei sau unităţii 
tehnice separate atât timp cât 
conformitatea acesteia nu a fost 
restabilită. În plus, atunci când 
importatorul are suspiciuni că vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea 
tehnică separată prezintă un risc deosebit, 
acesta informează în această privinţă 
producătorul, autorităţile de supraveghere 
a pieţei şi autoritatea de omologare care a 
acordat omologarea în cauză.
(4) Importatorii indică numele lor, 
denumirea sau marca înregistrată a 
acestora, precum şi adresa la care pot fi 
contactaţi, pe vehicul, pe sistem, pe 
componentă sau pe unitatea tehnică 
separată sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, indică aceste informaţii pe 
ambalaj sau într-un document care 
însoţeşte vehiculul, sistemul, componenta 
sau unitatea tehnică separată.
(5) Importatorii se asigură că vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea 
tehnică separată este însoţit (însoţită) de 
instrucţiunile şi informaţiile necesare, în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 46, 
în limbile oficiale ale statului membru în 
cauză.
(6) Importatorii se asigură că, pe toată 
perioada în care un vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
se află în responsabilitatea lor, condiţiile 
de depozitare sau transport nu afectează 
conformitatea cu cerinţele stabilite în 
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prezentul regulament.
(7) În cazul în care acest lucru este 
considerat oportun în raport cu riscurile 
deosebite prezentate de un vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată, 
importatorii, pentru protecţia sănătăţii şi 
a siguranţei consumatorilor, 
investighează şi, după caz, întocmesc un 
registru de reclamaţii, de produse şi de 
rechemări ale unor produse, informând 
distribuitorii în legătură cu această 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 6d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6d
Obligaţiile importatorilor privind 

conformitatea vehiculelor, sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 

separate
(1) Importatorii care au suspiciuni că 
vehiculul, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată pe care le-au 
introdus pe piaţă, înmatriculat sau pentru 
a căror punere în exploatare sunt 
răspunzători nu este în conformitate cu 
prezentul regulament întreprind 
neîntârziat măsurile corective necesare 
pentru a restabili conformitatea 
vehiculului, sistemului, componentei sau 
unităţii tehnice separate ori pentru a-l (a 
o) retrage sau rechema, după caz.
(2) Dacă un vehicul, sistem, componentă 
sau unitate tehnică separată prezintă un 
risc deosebit, importatorii informează 
imediat în legătură cu aceasta autorităţile 
de supraveghere a pieţei din statele
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membre în care vehiculul, sistemul, 
componenta sau unitatea tehnică separată 
sunt disponibile pe piaţă, furnizând, în 
special, detalii cu privire la 
neconformitate şi la măsurile corective 
întreprinse.
(3) Importatorii păstrează o copie a 
certificatului de conformitate şi o pun la 
dispoziţia autorităţilor de supraveghere a 
pieţei şi de omologare pentru o perioadă 
de 10 ani de la introducerea pe piaţă a 
unui sistem sau al unei componente sau 
unităţi tehnice separate şi se asigură că 
documentaţia de omologare menţionată la 
articolul 15 alineatul (10) poate fi pusă la 
dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.
(4) La cererea justificată a unei autorităţi 
naţionale, importatorii îi furnizează 
acesteia toate informaţiile şi documentele 
necesare pentru a demonstra 
conformitatea vehiculului, sistemului, 
componentei sau unităţii tehnice separate 
în una din limbile oficiale ale statului 
membru în cauză. Importatorii 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice 
acţiune întreprinsă pentru a elimina 
riscurile prezentate de un vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
pe care aceştia au introdus-o pe piaţă, au 
înmatriculat-o sau de a cărei punere în 
exploatare sunt responsabili.

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 6e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6e
Obligaţii generale ale distribuitorilor
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(1) La introducerea pe piaţă a unui
vehicul, a unui sistem, a unei componente 
sau a unei unităţi tehnice separate, 
distribuitorii acţionează cu grija cuvenită 
în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile.
(2) Înainte de introducerea pe piaţă a 
unui  vehicul, a unui sistem, a unei 
componente sau a unei unităţi tehnice 
separate, distribuitorii verifică dacă 
vehiculul, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată poartă placa 
reglementară sau marca de omologare de 
tip necesară, dacă sunt însoţite de 
documentele necesare şi de instrucţiunile
şi informaţiile privind siguranţa în limbile 
oficiale ale statului membru în care 
vehiculul, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată urmează să fie 
introdusă pe piaţă şi dacă producătorul şi 
importatorul au respectat cerinţele 
specificate la articolul 6c alineatele (2) şi 
(4).
(3) Distribuitorii se asigură că, pe toată 
perioada în care un vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
se află în responsabilitatea lor, condiţiile 
de depozitare sau transport nu afectează 
conformitatea cu cerinţele stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 6f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6f
Obligaţiile distribuitorilor privind 

conformitatea vehiculelor, sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 

separate
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(1) Atunci când introduc pe piaţă un 
vehicul, sistem, componentă sau unitate 
tehnică separată, distribuitorii acordă o 
atenţie deosebită cerinţelor prezentului 
regulament.
(2) În cazul în care are suspiciuni că un 
vehicul, sistem, componentă sau unitate 
tehnică separată nu respectă cerinţele din 
prezentul regulament, distribuitorii nu 
introduc pe piaţă, nu înmatriculează sau 
nu pun în exploatare vehiculul, sistemul, 
componenta sau unitatea tehnică separată 
şi împiedică introducerea pe piaţă, 
înmatricularea sau punerea în exploatare 
a acestora până la restabilirea 
conformităţii lor.
(3) Distribuitorii care au suspiciuni că 
vehiculul, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată pe care le-au 
introdus pe piaţă, înmatriculat sau pentru 
a căror punere în exploatare sunt 
răspunzători nu sunt în conformitate cu 
prezentul regulament se asigură că au 
fost întreprinse măsurile corective 
necesare, în conformitate cu articolul 6a 
alineatul (1) sau cu articolul 6d alineatul 
(1) pentru a restabili conformitatea 
vehiculului, sistemului, componentei sau 
unităţii tehnice separate ori pentru a le 
retrage sau rechema, după caz.
(4) Atunci când un vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
prezintă un risc deosebit, distribuitorii 
informează neîntârziat în legătură cu 
aceasta autorităţile de supraveghere a 
pieţei şi de omologare ale statelor membre 
în care au introdus pe piaţă, înmatriculat 
sau în care distribuitorii au fost 
responsabili de punerea în exploatare a 
vehiculului, sistemului, componentei sau 
unităţii tehnice separate respective, 
precum şi pe producător şi importator, 
furnizând detalii, în special în legătură cu 
neconformitatea şi cu orice măsură 
corectivă adoptată.
(5) La cererea justificată a unei autorităţi 



PE464.774v01-00 48/153 PR\866013RO.doc

RO

naţionale, distribuitorii se asigură că 
producătorul furnizează autorităţii 
naţionale informaţiile specificate la 
articolul 6a alineatul (4) sau cele 
menţionate la articolul 6d alineatul (3). În 
conformitate cu articolul 20 din 
Regulamentul (CE) 765/2008, 
producătorii cooperează cu autoritatea, la 
cererea acesteia, cu privire la orice 
măsură întreprinsă pentru eliminarea 
riscului prezentat de vehiculele, sistemele, 
componentele sau unităţile tehnice 
separate care au fost introduse pe piaţa 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 6g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6g
Situaţiile în care obligaţiile fabricanţilor 
se aplică importatorilor şi distribuitorilor

În sensul prezentului regulament, un 
importator sau distribuitor poate fi 
considerat producător şi poate fi supus 
obligaţiilor care revin producătorului în 
temeiul articolelor 6 şi 6b, atunci când 
importatorul sau distribuitorul introduce 
pe piaţă , înmatriculează sau este 
responsabil pentru punerea în exploatare 
a unui vehicul, sistem, componentă sau 
unitate tehnică separată în numele său 
sau al mărcii sale comerciale sau 
modifică un vehicul, sistem, componentă 
sau unitate tehnică separată deja 
introdusă pe piaţă, înmatriculată sau pusă 
în exploatare în aşa fel încât 
conformitatea cu cerinţele aplicabile riscă 
să fie afectată.
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Or. en

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 6h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6h
Identificarea operatorilor economici

Operatorii economici, la cerere, pun la 
dispoziţia autorităţilor de supraveghere a 
pieţei şi autorităţilor de omologare, pentru 
o perioadă de zece ani, datele de 
identificare ale:
(a) oricărui operator economic care le-a 
furnizat un vehicul, sistem, componentă 
sau unitate tehnică separată;
(b) oricărui operator economic căruia i-a 
furnizat un vehicul, sistem, componentă 
sau unitate tehnică separată.

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerinţe privind siguranţa rutieră Cerinţe privind siguranţa în funcţionare

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) demararea şi oprirea, inclusiv 
dispozitivele de oprire de urgenţă şi cele 
automate;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) mutarea involuntară a vehiculului;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sistemele de asistenţă la conducere a 
conducătorului vehiculului, inclusiv cele 
de direcţie, de frânare, cuprinzând şi
sistemele de frânare cu antiblocare, precum 
şi sistemele de control electronic al 
stabilităţii;

(b) sistemele de asistenţă la conducere a 
conducătorului vehiculului, cum ar fi cele 
de direcţie şi de frânare, inclusiv sistemele 
de frânare cu antiblocare, precum şi 
sistemele de control electronic al stabilităţii
(sau sistemele ce pot asigura acelaşi 
rezultat);

Or. en
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Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) siguranţa din punct de vedere 
mecanic;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) dispozitivele de remorcare şi de 
marşarier;

(q) dispozitive de remorcare

(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) marşarier;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)
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Or. en

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 2 - litera tb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(tb) şenile;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera tc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(tc) remorcarea mecanică;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerinţele menţionate la punctele 1 şi 2 
se aplică vehiculelor, sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate cărora le sunt destinate, în 
măsura în care se menţionează că aceste 

(3) Cerinţele menţionate la punctele 1 şi 2 
se aplică vehiculelor, sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate, în măsura în care se menţionează 
la anexa I că aceste cerinţe sunt aplicabile 
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cerinţe sunt aplicabile categoriei de 
vehicule în cauză menţionată la articolul 4.

categoriei de vehicule în cauză menţionate
la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 95

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 cerinţe tehnice 
detaliate, inclusiv proceduri de încercare şi, 
după caz, valori limită pentru elementele 
vizate la punctul 2, pentru a asigura un 
nivel ridicat de siguranţă rutieră.

(4) Pentru a asigura obţinerea unui nivel 
ridicat de siguranţă în funcţionare, în 
conformitate cu articolul 57, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate
referitoare la cerinţele tehnice detaliate
pentru elementele vizate la punctul 2 al 
prezentului articol, inclusiv proceduri de 
încercare şi, după caz, valori limită.

Aceste cerinţe tehnice detaliate trebuie să 
crească sau cel puţin să menţină nivelul 
de siguranţă în funcţionare şi de protecţie 
a mediului prevăzut de directivele 
menţionate la articolul 62 alineatul (1) şi 
la articolul 63.
Cerinţele tehnice detaliate garantează că:
- vehiculele cu o viteză maximă de peste 
40 km/h respectă un nivel echivalent de 
siguranţă rutieră în ceea ce priveşte 
performanţa frânelor şi a sistemelor de 
frânare cu antiblocare cu cel al sistemelor 
şi autovehiculelor şi al remorcilor 
acestora;
- presiunea de contact maximă exercitată 
pe suprafaţa de rulare dură de cauciucuri 
sau şenile nu depăşeşte 0,9 MPa (ceea ce 
corespunde presiunii de contact a unui 
cauciuc al unui camion încărcat umflat la 
9 bari).

Or. en
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Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sistemele de protecţie contra răsturnării 
(denumite în continuare ROPS - Roll-Over 
Protection Systems);

(a) structurile de protecţie contra 
răsturnării (denumite în continuare ROPS -
Roll-Over Protection Systems);

Or. en

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sistemele de protecţie împotriva căderii 
de obiecte (denumite în continuare FOPS -
Falling Objects Protective Structures);

(b) structurile de protecţie împotriva 
căderii de obiecte (denumite în continuare 
FOPS - Falling Objects Protective 
Structures);

Or. en

Amendamentul 98

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sistemele de control;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en
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Amendamentul 99

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) izolarea surselor de energie;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 100

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) protejarea de orice utilizare 
defectuoasă a vehiculului care poate fi 
prevăzută în mod rezonabil;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nivelurile sonore interioare; (d) nivelul zgomotului perceput de 
conducătorul auto;

Or. en
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Amendamentul 102

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) ergonomie;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 103

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) adaptarea interfeţei persoană/vehicul 
la caracteristicile cele mai probabile ale 
şoferului;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 104

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) accesul la poziţia de lucru şi la 
punctele de intervenţie;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)
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Or. en

Amendamentul 105

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) stabilitatea;

Or. en

Amendamentul 106

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) riscul de alunecare, împiedicare sau 
cădere;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 107

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kc) protecţia conducătorului de pericole 
de natură electrică, inclusiv de fulgere;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en
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Amendamentul 108

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kd) curăţarea în siguranţă a vehiculelor, 
inclusiv a pieselor interne;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 109

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ke) intervenţia operatorului;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 110

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kf) riscul de a rămâne blocat;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)
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Or. en

Amendamentul 111

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kg) eliminarea riscurilor generate de 
greşelile la montare;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante.)

Or. en

Amendamentul 112

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kh) apărătoarele;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en

Amendamentul 113

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ki) riscurile legate de piesele mobile;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)
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Or. en

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) protecţia conducătorului împotriva 
substanţelor periculoase;

(l) protecţia conducătorului împotriva 
substanţelor şi materialelor periculoase 
sau a lipsei de oxigen;

(Această literă ar trebui adaptată în anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en

Amendamentul 115

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) protecţia împotriva incendiilor;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en

Amendamentul 116

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lb) vibraţii;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
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I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en

Amendamentul 117

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lc) protecţia împotriva radiaţiilor 
externe;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en

Amendamentul 118

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ld) protecţia faţă de expunerea la piese 
sau materiale la temperaturi extreme; 
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en

Amendamentul 119

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

(ma) riscurile legate de variaţii ale 
condiţiilor de funcţionare;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en

Amendamentul 120

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(mb) riscurile determinate de suprafeţe, 
margini sau unghiuri;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en

Amendamentul 121

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(mc) riscurile de spargere a conductelor 
rigide şi flexibile care transportă lichide, 
în special cele aflate sub presiune mare;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en
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Amendamentul 122

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(md) informaţii şi avertizări;
(Această literă ar trebui adăugată la anexa 
I şi ar trebui să fie aplicabilă tuturor 
categoriilor de vehicule relevante)

Or. en

Amendamentul 123

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(me) sistemele de frânare care efectuează 
funcţii de parcare;

Or. en

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerinţele menţionate la punctele 1 şi 2 
se aplică vehiculelor, sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate cărora le sunt destinate, în 
măsura în care se menţionează că aceste 
cerinţe sunt aplicabile categoriei de 
vehicule în cauză menţionată în prezentul 
regulament.

(3) Cerinţele menţionate la alineatele (1) şi 
(2) se aplică vehiculelor, sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate, în măsura în care se menţionează 
în anexa I că aceste cerinţe sunt aplicabile 
categoriei de vehicule în cauză stabilită la 
articolul 4.

Or. en
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Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a asigura obţinerea unui nivel 
înalt de siguranţă la locul de muncă, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 57 în 
ceea ce priveşte cerinţele tehnice detaliate
pentru elementele enumerate la alineatul 
(2) al prezentului articol, inclusiv 
proceduri de încercare şi, după caz, valori 
limită.

Aceste cerinţe tehnice specifice măresc 
sau cel puţin menţin nivelul de siguranţă 
la locul de muncă prevăzut de directivele 
menţionate la articolul 62 alineatul (1) şi 
articolul (63).

Or. en

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se aplică valorile limită specifice, 
cerinţele şi procedurile de încercare pentru 
emisii poluante specificate în Directiva 
97/68/CE35 pentru echipamente mobile.

(3) Se aplică valorile limită specifice, 
procedurile şi cerinţele de încercare pentru 
emisii poluante specificate în Directiva 
97/68/CE35 pentru echipamente mobile.

Or. en

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cerinţele menţionate la punctele 1 şi 2 
se aplică vehiculelor, sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate cărora le sunt destinate, în 
măsura în care se menţionează că aceste 
cerinţe sunt aplicabile categoriei de 
vehicule în cauză menţionată în prezentul 
regulament.

(4) Cerinţele menţionate la alineatele (1) şi 
(2) se aplică vehiculelor, sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate, în măsura în care se menţionează
în anexa I că aceste cerinţe sunt aplicabile 
categoriei de vehicule în cauză stabilită la 
articolul 4.

Or. en

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 57, 
Comisia est împuternicită să adopte un act 
delegat în care sunt stabilite cerinţele 
tehnice detaliate, inclusiv procedurile de 
încercare şi, după caz, valorile limită,
privind nivelurile sonore descrise la 
punctul 2 litera (b), precum şi instalarea 
de motoare omologate pe un vehicul şi 
dispoziţiile conexe privind flexibilitatea
conform dispoziţiilor de la punctele 2 
litera (a) şi 3 în vederea obţinerii unui 
nivel ridicat de performanţe de mediu.

(5) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 
57 în ceea ce priveşte cerinţele tehnice 
detaliate privind nivelurile sonore externe, 
inclusiv procedurile de încercare şi, după 
caz, valorile limită şi privind instalarea de 
motoare omologate pe un vehicul în 
legătură cu emisiile poluante şi 
dispoziţiile conexe privind flexibilitatea în 
vederea obţinerii unui nivel ridicat de 
performanţe de mediu.

Aceste cerinţe tehnice specifice măresc 
sau cel puţin menţin nivelul performanţei 
de mediu prevăzute de directivele 
menţionate la articolul 62 alineatul (1) şi, 
după caz, la articolul 63.

Or. en
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Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proceduri pentru omologarea UE de tip 
pentru vehiculul complet

Proceduri pentru omologarea UE de tip

Or. en

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul poate alege una dintre 
următoarele proceduri:

(1) La depunerea unei cereri de 
omologare de tip pentru vehiculul 
complet, producătorul poate alege una 
dintre următoarele proceduri:

Or. en

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) omologarea de tip în mai multe etape. eliminat

Or. en

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus, producătorul poate alege 
omologarea în mai multe etape.
Pentru omologarea de tip a sistemelor, a 
componentelor sau a unităţilor tehnice 
separate se aplică omologarea într-o 
singură fază.

Or. en

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Omologarea de tip în mai multe faze” 
înseamnă o procedură de omologare a 
vehiculelor constând în colectarea treptată 
a întregului set de certificate de omologare 
CE de tip pentru sistemele, componentele 
şi unităţile tehnice separate aparţinând
vehiculului şi care duce, în ultima fază, la 
omologarea vehiculului complet.

„Omologarea de tip în mai multe faze” 
înseamnă o procedură de omologare a 
vehiculelor constând în colectarea treptată 
a întregului set de certificate de omologare 
CE de tip pentru sistemele, componentele 
şi unităţile tehnice separate care fac parte 
din vehicul şi care duce, în ultima fază, la 
omologarea vehiculului complet.

Or. en

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Omologarea de tip în mai multe etape 
se acordă pentru un tip de vehicul 
incomplet sau completat care respectă 
datele din dosarul de omologare şi cerinţele 
tehnice specificate în actele aplicabile 
enumerate în anexa I, ţinând seama de 
stadiul în care se află fabricaţia vehiculului.

(3) Omologarea de tip în mai multe etape 
se acordă pentru un tip de vehicul 
incomplet sau completat care respectă 
datele din dosarul de omologare şi cerinţele 
tehnice stabilite în actele aplicabile 
enumerate în anexa I, ţinând seama de 
stadiul în care se află fabricaţia vehiculului.
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Or. en

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Omologarea de tip pentru stadiul final 
se acordă numai după ce autoritatea de 
omologare a verificat că omologarea 
(omologările) de tip emise pentru 
vehiculul incomplet certifică faptul că 
vehiculul de omologat în stadiul final 
satisface toate cerinţele tehnice aplicabile
la momentul eliberării omologării de tip 
pentru vehiculul complet şi pentru
categoria de vehicul în cauză.

(4) Omologarea de tip pentru stadiul final 
se acordă numai după ce autoritatea de 
omologare a verificat că vehiculul
omologat în stadiul final satisface, la 
momentul respectiv, toate cerinţele tehnice 
aplicabile. Aceasta cuprinde o verificare a 
documentelor pentru toate cerinţele 
prevăzute în omologarea de tip pentru un 
vehicul incomplet acordată în cadrul 
procedurii în mai multe etape, chiar dacă 
este emisă pentru o categorie sau o 
subcategorie diferită de vehicul.

Or. en

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alegerea procedurii de omologare nu 
aduce atingere cerinţelor reglementare
aplicabile pe care vehiculul de omologat 
trebuie să le satisfacă la momentul 
eliberării omologării de tip pentru 
vehiculul complet.

(5) Alegerea procedurii de omologare nu 
aduce atingere cerinţelor aplicabile pe care 
vehiculul de omologat trebuie să le 
satisfacă la momentul eliberării omologării 
de tip pentru vehiculul complet.

Or. en
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Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La articolul 54, Comisiei îi sunt 
conferite competenţe de punere în 
aplicare în vederea elaborării de modele 
pentru detaliile reglementărilor 
procedurilor de omologare de tip.

(6) Comisia stabileşte dispoziţiile 
referitoare la procedurile de omologare de 
tip prin intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 57.

Or. en

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu privire la un anumit tip de vehicul
poate fi depusă o singură cerere, într-un 
singur stat membru.

(2) Cu privire la un anumit tip de vehicul, 
sistem, componentă sau unitate tehnică 
separată poate fi depusă o singură cerere, 
într-un singur stat membru.

Or. en

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţii care trebuie furnizate în 
cererea de omologare de tip

Dosarul de omologare

Or. en
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Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fişa de informaţii, astfel cum se specifică 
în legislaţia de punere în aplicare, 
stabileşte informaţiile pe care trebuie să le 
furnizeze solicitantul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitantul prezintă autorităţii de 
omologare un dosar de omologare. Dosarul 
de omologare cuprinde fişa de comunicare, 
precum şi toate datele, desenele, 
fotografiile şi alte informaţii care îi sunt 
solicitate. Aceste informaţii pot fi 
furnizate pe hârtie sau în format 
electronic.

Solicitantul prezintă autorităţii de 
omologare un dosar de omologare.

Dosarul de omologare cuprinde 
următoarele elemente:
(a) o fişă de comunicare;
(b) toate datele, desenele, fotografiile şi 
alte informaţii;

(c) pentru vehicule, indicarea 
procedurii/procedurilor alese în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dosarul de omologare poate fi furnizat pe 
suport de hârtie sau în format electronic 
conform regulilor stabilite de serviciul 
tehnic şi de autoritatea de omologare.

Or. en

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte, prin intermediul 
actelor delegate, în conformitate cu 
articolul 57, informaţiile care trebuie puse 
la dispoziţia autorităţii de omologare în 
temeiul prezentului articol, având în 
vedere cerinţele stabilite la articolul 13.

Or. en

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 54, Comisiei îi sunt conferite 
competenţe de punere în aplicare pentru 
elaborarea de modele pentru fişa de 
comunicare şi dosarul de omologare.

Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare pentru elaborarea de modele 
pentru fişa de comunicare şi dosarul de 
omologare. Respectivul act de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 55 alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de omologare de tip în mai multe 
faze trebuie însoţită de un dosar de 
omologare şi de setul complet de certificate 
de omologare de tip necesare în temeiul 
fiecărui act aplicabil separat, a
regulamentelor CEE-ONU sau a codurilor 
OCDE enumerate în anexa I.

În conformitate cu articolul 12, cererea de 
omologare în mai multe faze este însoţită 
de un dosar de omologare şi de setul 
complet de certificate de omologare de tip 
necesare în temeiul fiecărui act aplicabil, al
regulamentelor CEE-ONU sau al a 
codurilor OCDE enumerate în anexa I.

Or. en

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea de omologare de tip într-o 
singură fază este însoţită de un dosar de 
omologare conţinând toate informaţiile 
pertinente solicitate în temeiul actelor
prezentate în anexa I.

(2) În conformitate cu articolul 12,
cererea de omologare de tip într-o singură 
fază este însoţită de un dosar de omologare 
conţinând toate informaţiile pertinente 
solicitate în temeiul actelor prezentate în 
anexa I.

Or. en

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unei proceduri de omologare (3) În cazul unei proceduri de omologare 
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de tip mixte, dosarul de omologare trebuie 
însoţit de unul sau mai multe certificate de 
omologare necesare în temeiul fiecărui act 
separat aplicabil, al regulamentelor CEE-
ONU sau al codurilor OCDE enumerate în 
anexa I şi trebuie să cuprindă, dacă nu este 
prezentat nici un certificat de omologare, 
informaţiile adecvate solicitate în măsurile 
de punere în aplicare din prezentul 
regulament, in legătură cu actele prezentate 
în anexa I.

de tip mixte, dosarul de omologare trebuie 
însoţit de unul sau mai multe certificate de 
omologare necesare în temeiul fiecărui act 
aplicabil, al regulamentelor CEE-ONU sau 
al codurilor OCDE enumerate în anexa I şi 
trebuie să cuprindă, dacă nu este prezentat 
nici un certificat de omologare, 
informaţiile adecvate solicitate în măsurile 
de punere în aplicare din prezentul 
regulament, in legătură cu actele prezentate 
în anexa I.

Or. en

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile specificate la literele (a) şi (b) 
pot fi furnizate în conformitate cu alineatul 
(2).

Informaţiile specificate la literele (a) şi (b) 
pot fi furnizate în conformitate cu alineatul 
(3).

Or. en

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printr-o cerere argumentată, autoritatea 
de omologare poate solicita producătorului 
să furnizeze orice informaţii suplimentare 
necesare pentru a permite luarea unei 
decizii privind încercările necesare sau 
pentru facilitarea efectuării încercărilor 
respective.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proceduri care se aplică în cazul 
omologării UE de tip a sistemelor, a 
componentelor şi a unităţilor tehnice 
separate

eliminat

Producătorul înaintează cererea 
autorităţii de omologare.
Pentru un anumit tip de sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
poate fi depusă o singură cerere, într-un 
singur stat membru.
Pentru fiecare tip care urmează a fi 
omologat se prezintă o cerere separată.

Or. en

Justificare

Prezentul articol a fost integrat în articolele 10 şi 11.

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile de omologare acordă 
omologarea UE de tip numai după ce s-au 
asigurat că procedurile privind
conformitatea producţiei menţionate la 
articolul 19 au fost implementate şi numai 
dacă tipul de vehicul, sistem, componentă 
sau unitate tehnică separată respectă 
cerinţele aplicabile.

(1) Autorităţile de omologare acordă 
omologarea UE de tip numai după ce au 
verificat conformitatea procedurilor de 
producţie menţionate la articolul 19 şi 
îndeplinirea cerinţelor aplicabile de către 
vehiculul, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată în cauză.

Or. en
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Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de omologare poate refuza 
acordarea omologării UE de tip în cazul în 
care constată că un tip de vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată, 
deşi este construită în conformitate cu 
dispoziţiile necesare, prezintă un risc serios 
pentru siguranţa rutieră sau dăunează 
semnificativ mediului înconjurător sau 
sănătăţii publice sau, în cazul tractoarelor,
prezintă un risc important pentru siguranţa 
la locul de muncă. În acest caz, autoritatea 
de omologare în cauză trimite celorlalte 
state membre şi Comisiei un dosar detaliat 
în care explică motivele deciziei sale şi 
prezintă dovezi în sprijinul constatărilor 
sale.

(3) Autoritatea de omologare poate refuza 
acordarea omologării UE de tip în cazul în 
care constată că un tip de vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată, 
deşi se conformează dispoziţiilor necesare, 
prezintă un risc serios pentru siguranţă sau 
poate să dăuneze în mod grav mediului 
înconjurător sau sănătăţii publice sau 
prezintă un risc important pentru siguranţa 
la locul de muncă. În acest caz, autoritatea 
de omologare în cauză trimite celorlalte 
state membre şi Comisiei un dosar detaliat 
în care explică motivele deciziei sale şi 
prezintă dovezi în sprijinul constatărilor 
sale.

Or. en

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatele de omologare UE de tip se 
numerotează în conformitate cu sistemul 
armonizat.

(4) Certificatul de omologare UE de tip se 
numerotează în conformitate cu sistemul 
armonizat prevăzut de către Comisie prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare. Respectivul act de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 55 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de 20 de zile lucrătoare, 
autoritatea de omologare trimite 
autorităţilor de omologare ale celorlalte 
state membre o copie a certificatului de 
omologare UE de tip a vehiculului, însoţită 
de anexe, pentru fiecare tip de vehicul 
căruia i-a acordat omologarea.
Documentele tipărite pot fi înlocuite cu 
un fişier în format electronic.

(5) În termen de 20 de zile lucrătoare, 
autoritatea de omologare trimite 
autorităţilor de omologare ale celorlalte 
state membre o copie a certificatului de
omologare UE de tip a vehiculului, însoţită 
de anexe, pentru fiecare tip de vehicul 
căruia i-a acordat omologarea printr-un 
sistem comun şi sigur de schimb de 
informaţii electronice.

Or. en

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La intervale de câte trei luni, autoritatea 
de omologare trimite autorităţilor de 
omologare ale celorlalte state membre o 
listă a omologărilor UE de tip pentru 
sisteme, componente sau unităţi tehnice 
separate pe care le-a acordat, modificat, 
refuzat sau retras în intervalul precedent.

(7) La intervale de câte trei luni, autoritatea 
de omologare trimite autorităţilor de 
omologare ale celorlalte state membre o 
listă a omologărilor UE de tip pe care le-a 
acordat, modificat, refuzat sau retras în 
intervalul precedent pentru sisteme, 
componente sau unităţi tehnice separate.

Or. en

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La cererea autorităţii de omologare a 
unui alt stat membru, autoritatea de 
omologare care a acordat o omologare UE 
de tip trimite, în termen de 20 de zile 
lucrătoare de la primirea cererii respective, 
o copie a certificatului de omologare UE de 
tip în cauză, însoţită de anexe.
Documentele tipărite pot fi înlocuite de un 
fişier în format electronic.

(8) La cererea autorităţii de omologare a 
unui alt stat membru, autoritatea de 
omologare care a acordat o omologare UE 
de tip trimite, în termen de 20 de zile 
lucrătoare de la primirea cererii respective, 
o copie a certificatului de omologare UE de 
tip necesar, însoţită de anexe printr-un 
sistem comun şi securizat de schimb de 
informaţii electronice.

Or. en

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La solicitarea Comisiei, autoritatea de 
omologare transmite şi acesteia 
informaţiile descrise la alineatele (5) – (8) 
de mai sus.

(9) La solicitarea Comisiei, autoritatea de 
omologare transmite şi acesteia 
informaţiile menţionate la alineatele (5) –
(8) de mai sus.

Or. en

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Autoritatea de omologare pregăteşte 
documentaţia de omologare constând din
dosarul de omologare însoţit de rapoarte de 
încercare şi de orice alte documente 
adăugate de serviciul tehnic sau de 
autoritatea de omologare la dosarul de 
omologare în cursul exercitării funcţiilor 
care le revin. Dosarul de omologare 

(10) Autoritatea de omologare pregăteşte 
documentaţia de omologare constând în
dosarul de omologare însoţit de rapoarte de 
încercare şi de orice alte documente 
adăugate de serviciul tehnic sau de 
autoritatea de omologare la dosarul de 
omologare în cursul exercitării funcţiilor 
care le revin. Documentaţia de omologare 
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include un index care cuprinde într-o listă
conţinutul documentaţiei de omologare, 
numerotat sau marcat în mod 
corespunzător, astfel încât să identifice
precis toate paginile, formatul
documentului respectiv prezentând o 
evidenţă a etapelor succesive din 
gestionarea omologării UE de tip, în 
special a datelor reviziilor şi ale 
actualizărilor.

include un index în care este precizat
conţinutul documentaţiei de omologare, 
numerotat sau marcat în mod 
corespunzător, astfel încât să poată fi 
identificate precis toate paginile şi
formatul fiecărui document întocmit 
pentru a prezenta o evidenţă a etapelor
succesive din gestionarea omologării UE 
de tip, în special a datelor reviziilor şi ale 
actualizărilor.

Or. en

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziţii speciale privind certificatul de 
omologare de tip

Dispoziţii speciale privind certificatul de 
omologare UE de tip

Or. en

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Certificatul de omologare de tip 
conţine, în anexă, următoarele:

(1) Certificatul de omologare UE de tip 
conţine, în anexă, următoarele:

Or. en

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) documentaţia de omologare menţionată 
la articolul 15;

(a) documentaţia de omologare menţionată 
la articolul 15 alineatul (10);

Or. en

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un specimen completat al 
certificatului de conformitate.

Or. en

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Certificatul de omologare se întocmeşte
pe baza unui model prevăzut în actul de 
punere în aplicare al prezentului 
regulament.

(2) Certificatul de omologare UE de tip se
eliberează pe baza unui model stabilit de
Comisie prin intermediul unui act de
punere în aplicare. Respectivul act de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) completează toate secţiunile relevante 
ale certificatului de omologare UE de tip, 
inclusiv fişa anexată cu rezultatele 
încercărilor, în conformitate cu modelul 
de certificate de omologare de tip prevăzut 
în actul de punere în aplicare al 
prezentului regulament;

(a) completează toate secţiunile relevante 
ale certificatului de omologare UE de tip, 
inclusiv fişa anexată cu rezultatele 
încercărilor;

Or. en

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte modelul pentru fişa 
rezultatelor încercărilor menţionată la 
prezentul alineat litera (a) prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare. Respectivul act de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă pentru o anumită omologare UE 
de tip au fost impuse restricţii de 
valabilitate sau s-au acordat derogări de la 
anumite dispoziţii ale actelor, în 
conformitate cu articolul 26, certificatul 
de omologare CE de tip menţionează 

(4) Dacă pentru o anumită omologare UE 
de tip, în conformitate cu articolul 26, au 
fost impuse restricţii de valabilitate sau s-
au acordat derogări de la anumite dispoziţii 
ale prezentului regulament sau ale actelor
delegate sau de punere în aplicare 
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restricţiile sau derogările respective. adoptate în temeiul acestuia, certificatul 
de omologare CE de tip menţionează 
restricţiile sau derogările respective.

Or. en

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care producătorul optează 
pentru procedura de omologare de tip 
mixtă, autoritatea de omologare 
completează în documentaţia de omologare 
referinţele pentru rapoartele de încercare, 
instituite prin actele de reglementare, 
pentru care nu există nici un certificat de 
omologare UE de tip. La articolul 54, 
Comisiei îi sunt conferite competenţe de 
punere în aplicare pentru elaborarea unui 
model pentru acest document.

(5) În cazul în care producătorul optează 
pentru procedura de omologare de tip 
mixtă, autoritatea de omologare 
completează documentaţia de omologare
cu referinţele pentru rapoartele de 
încercare, instituite prin actul de punere în 
aplicare menţionat la articolul 18 
alineatul (1), pentru care nu există nici un 
certificat de omologare UE de tip.

Or. en

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care producătorul optează 
pentru o procedură de omologare de tip 
într-o singură fază, autoritatea de 
omologare întocmeşte lista cerinţelor sau 
actelor aplicabile şi adaugă această listă la 
certificatul de omologare UE de tip. La 
articolul 54, Comisiei îi sunt conferite 
competenţe de punere în aplicare pentru 
elaborarea unui model pentru această 
listă.

(6) În cazul în care producătorul optează 
pentru o procedură de omologare de tip 
într-o singură fază, autoritatea de 
omologare întocmeşte o listă a cerinţelor 
sau actelor aplicabile şi adaugă această 
listă la certificatul de omologare UE de tip.
Comisia adoptă modelul pentru această 
listă prin intermediul unui act de punere 
în aplicare. Respectivul act de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 



PE464.774v01-00 82/153 PR\866013RO.doc

RO

procedura de examinare menţionată la 
articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Omologarea UE de tip se acordă pentru 
un sistem care este în conformitate cu 
informaţiile din dosarul de omologare şi 
care satisface cerinţele tehnice prevăzute în 
actul aplicabil vizat în anexa I.

(1) Omologarea UE de tip se acordă pentru 
un sistem care este în conformitate cu 
informaţiile din dosarul de omologare şi 
care satisface cerinţele tehnice prevăzute în 
actele aplicabile menţionate în anexa I.

Or. en

Amendamentul 170

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Omologarea UE de tip se acordă pentru 
o componentă sau unitate tehnică separată
dacă componenta sau unitatea tehnică 
separată respectivă este în conformitate cu 
informaţiile din dosarul de omologare şi 
dacă aceasta satisface cerinţele tehnice 
prevăzute în actul separat aplicabil vizat în 
anexa I.

(2) Omologarea UE de tip pentru o 
componentă sau unitate tehnică separată se 
acordă componentei sau unităţii tehnice 
separate care este în conformitate cu 
informaţiile din dosarul de omologare şi 
dacă aceasta satisface cerinţele tehnice 
prevăzute în actul separat aplicabil
menţionat în anexa I.

Or. en

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care componentele sau 
unităţile tehnice separate, indiferent dacă 
sunt sau nu destinate pentru reparaţii, 
service sau întreţinere, fac la rândul lor 
obiectul unei omologări de tip de sistem 
pentru un vehicul, nu este necesară 
omologarea suplimentară a componentelor 
sau unităţilor tehnice separate, dacă nu se 
specifică altfel în actul aplicabil vizat în 
anexa I.

(3) În cazul în care componentele sau 
unităţile tehnice separate, indiferent dacă 
sunt sau nu destinate pentru reparaţii, 
service sau întreţinere, fac la rândul lor 
obiectul unei omologări de tip de sistem 
pentru un vehicul, nu este necesară 
omologarea suplimentară a componentelor 
sau unităţilor tehnice separate, dacă nu se 
specifică altfel în actele aplicabile 
menţionate în anexa I.

Or. en

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În astfel de cazuri, certificatul de 
omologare UE de tip specifică orice 
restricţie de utilizare şi precizează 
condiţiile speciale de montaj.

În astfel de cazuri, certificatul de 
omologare UE de tip specifică orice 
restricţie de utilizare a componentei sau 
unităţii tehnice separate şi precizează 
condiţiile speciale de montaj.

Or. en

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o astfel de componentă sau 
unitate tehnică separată este montată de 
producătorul vehiculului, în momentul 
omologării vehiculului se verifică 
respectarea tuturor restricţiilor de utilizare 
aplicabile sau a condiţiilor de montaj 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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aplicabile.

Or. en

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedurile de încercare, precum şi 
echipamentele şi ustensilele specifice
necesare pentru efectuarea acestor încercări 
sunt descrise în actele respective.

Procedurile de încercare menţionate la 
primul paragraf, precum şi echipamentele 
şi instrumentele specifice necesare pentru 
efectuarea acestor încercări sunt stabilite în 
actele aplicabile enumerate în anexa I.

Or. en

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare pentru stabilirea cerinţelor 
generale pentru formatul raportului de 
încercare. Respectivul act de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorul pune la dispoziţia 
autorităţii de omologare atâtea vehicule, 
componente sau unităţi tehnice separate 
câte sunt necesare în temeiul actelor 
aplicabile pentru a permite efectuarea 
încercărilor necesare.

(2) Producătorul pune la dispoziţia 
autorităţii de omologare atâtea vehicule, 
componente sau unităţi tehnice separate 
câte sunt necesare în temeiul actelor 
aplicabile menţionate în anexa I pentru a 
permite efectuarea încercărilor necesare.

Or. en

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ca alternativă la procedurile de 
încercare menţionate la punctul 1 şi cu 
acordul autorităţii de omologare, pot fi 
utilizate, la cerea producătorului, metode 
de încercare virtuale cu privire la cerinţele
prevăzute în actele delegate adoptate în 
temeiul prezentului regulament.

(4) Ca alternativă la procedurile de 
încercare menţionate la alineatul (1) şi sub 
rezerva acordului autorităţii de omologare, 
pot fi utilizate, la cerea producătorului, 
metode de încercare virtuale cu privire la 
cerinţele stabilite în actele delegate
menţionate la alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Metodele de încercare virtuale respectă 
condiţiile stabilite în actele delegate
adoptate în temeiul prezentului 
regulament.

(5) Metodele de încercare virtuale respectă 
condiţiile stabilite în actele delegate
menţionate la alineatul (6).

Or. en
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Amendamentul 179

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu articolul 57, 
Comisia este împuternicită să adopte un 
act delegat care specifică cerinţele care pot 
face obiectul încercărilor virtuale, precum 
şi condiţiile în care aceste încercări virtuale
trebuie efectuate pentru a garanta că 
rezultatele obţinute prin aceste metode 
sunt tot atât de semnificative ca 
rezultatele obţinute prin încercări fizice.

(6) Pentru a garanta că rezultatele 
obţinute prin încercări virtuale sunt la fel 
de semnificative ca rezultatele obţinute 
prin încercări fizice, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 57 în ceea ce 
priveşte cerinţele care pot face obiectul 
încercărilor virtuale, precum şi condiţiile în 
care aceste încercări virtuale sunt
efectuate.

La adoptarea respectivelor acte delegate, 
Comisia ia drept bază cerinţele şi 
procedurile prevăzute în anexa XVI la 
Directiva 2007/47/CE, după caz.

Or. en

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de omologare care acordă o 
omologare UE de tip întreprinde toate 
măsurile necesare pentru a verifica, dacă 
este necesar în cooperare cu autorităţile de 
omologare ale celorlalte state membre, 
dacă au fost luate măsurile necesare pentru 
a garanta conformitatea producţiei
vehiculelor, a sistemelor, a componentelor 
sau a unităţilor tehnice separate, după caz, 
cu tipul omologat.

(1) O autoritate de omologare care acordă 
o omologare UE de tip ia toate măsurile 
necesare pentru a verifica, dacă este 
necesar în cooperare cu autorităţile de 
omologare ale celorlalte state membre, 
dacă au fost luate măsurile necesare pentru 
a garanta conformitatea vehiculelor, a 
sistemelor, a componentelor sau a 
unităţilor tehnice separate în producţie, 
după caz, cu tipul omologat.

Or. en
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Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O autoritate de omologare care 
acordă o omologare de tip pentru vehicule 
complete ia măsurile necesare pentru a 
verifica dacă certificatele de conformitate 
eliberate de producător sunt în 
conformitate cu articolul 24. În acest 
scop, autoritatea de omologare verifică 
dacă un număr suficient de eşantioane de 
certificate de conformitate sunt în 
conformitate cu articolul 24 şi dacă 
producătorul a luat măsurile necesare 
pentru a garanta că datele din 
certificatele de conformitate sunt corecte.

Or. en

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de omologare care a acordat o 
omologare UE de tip ia toate măsurile 
necesare cu privire la omologarea 
respectivă pentru a verifica, dacă este 
necesar în cooperare cu autorităţile de 
omologare ale celorlalte state membre, 
dacă măsurile prevăzute la alineatul (1) 
continuă să fie adecvate şi dacă producţia 
vehiculelor, a sistemelor, a componentelor 
sau a unităţilor tehnice separate, după caz, 
continuă să fie conformă cu tipul omologat.

Autoritatea de omologare care a acordat o 
omologare UE de tip ia toate măsurile 
necesare cu privire la omologarea 
respectivă pentru a verifica, dacă este 
necesar în cooperare cu autorităţile de 
omologare ale celorlalte state membre, 
dacă măsurile prevăzute la alineatele (1) şi 
(1a) continuă să fie adecvate şi dacă 
producţia vehiculelor, a sistemelor, a 
componentelor sau a unităţilor tehnice 
separate, după caz, continuă să fie 
conformă cu tipul omologat.

Or. en
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Amendamentul 183

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificările menite să asigure că 
vehiculele, sistemele, componentele sau 
unităţile tehnice separate sunt conforme
cu tipul omologat sunt limitate la 
procedurile stabilite în actele de punere în 
aplicare ale prezentului regulament. În 
acest scop, autoritatea de omologare a 
acelui stat membru care a acordat 
omologarea UE de tip poate efectua
oricare dintre verificările sau încercările 
prevăzute cu privire la cerinţa 
reglementară care face obiectul 
omologării UE de tip asupra unor
eşantioane prelevate de la sediul 
Producătorului, inclusiv de la instalaţiile 
de producţie.

Pentru a verifica dacă un vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
este conformă cu tipul omologat, 
autoritatea de omologare care a acordat 
omologarea UE de tip poate efectua orice 
verificări şi încercări necesare pentru a 
asigura respectarea cerinţelor care fac
obiectul omologării de tip pe eşantioane 
prelevate la sediul producătorului, inclusiv 
la unităţile de producţie.

Or. en

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o autoritate de 
omologare care a acordat o omologare UE 
de tip constată că măsurile menţionate la 
alineatul (1) nu sunt aplicate, se abat 
semnificativ de la măsurile sau planurile de 
control convenite, au încetat să mai fie 
aplicate sau nu mai sunt considerate 
adecvate, deşi producţia nu a fost 
întreruptă, autoritatea de omologare 
respectivă ia măsurile necesare pentru a se 
asigura că procedura de asigurare a 
conformităţii producţiei este urmată corect 
sau retrage omologarea de tip.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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Or. en

Amendamentul 185

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia stabileşte măsuri detaliate cu 
privire la conformitatea producţiei şi 
procedurile de verificare aferente prin 
intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolul 57. La 
adoptarea respectivelor acte delegate, 
Comisia ia drept bază măsurile şi 
procedurile prevăzute în Directiva 
2003/37/CE.

Or. en

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de omologare poate decide, în 
conformitate cu reglementările din 
prezentul capitol, asupra procedurii care
trebuie urmată.

Respectiva autoritate de omologare decide
care dintre procedurile prevăzute la 
articolul 21 trebuie urmată.

Or. en

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care este necesar, autoritatea de În cazul în care este necesar, autoritatea de 
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omologare poate decide, în urma 
consultării cu producătorul, că o nouă 
omologare UE de tip sau o nouă 
omologare individuală trebuie acordată.

omologare poate decide, în urma 
consultării cu producătorul, că o nouă 
omologare UE de tip trebuie acordată.

Or. en

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziţii speciale privind vehiculele, 
sistemele, componentele sau unităţile 
tehnice separate

Revizuirea şi extinderea omologărilor UE 
de tip

Or. en

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza 
oricărui act aplicabil tipului de vehicul, de 
sistem, de componentă sau de unitate 
tehnică separată omologate.

(c) intră în vigoare noi cerinţe pe baza 
oricărui act menţionat în anexa I aplicabil 
tipului de vehicul, de sistem, de 
componentă sau de unitate tehnică separată 
omologate.

Or. en

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a). Nu este necesară nicio modificare a 
omologării unui anumit tip de vehicul în 
cazul în care noile cerinţe prevăzute la 
alineatul (2) litera (c) sunt, din punct de 
vedere tehnic, irelevante pentru tipul de 
vehicul respectiv sau se referă la alte 
categorii de vehicule decât cea din care 
face parte tipul în cauză.

Or. en

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) noi cerinţe în orice act de aplicabil 
vehiculului omologat devin obligatorii 
pentru înmatricularea, vânzarea sau 
punerea în exploatare a noilor vehicule, iar 
omologarea nu poate fi actualizată în 
consecinţă;

(a) noi cerinţe în orice act de aplicabil 
vehiculului omologat devin obligatorii 
pentru introducerea pe piaţă,
înmatricularea sau punerea în exploatare a 
noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi 
actualizată în consecinţă;

Or. en

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) omologarea a fost retrasă în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (3) 
sau cu articolul 37 alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 193

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorul utilizează modelul de 
certificat de conformitate prezentat în 
măsurile de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 54.

(2) Producătorul utilizează pentru 
certificatul de conformitate modelul 
stabilit de Comisie prin intermediul unui 
act de punere în aplicare. Respectivul act 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 194

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Certificatul de conformitate trebuie să 
fie completat integral şi să nu conţină
restricţii de utilizare a vehiculului diferite 
de cele prevăzute de un act de 

(5) Certificatul de conformitate trebuie să 
fie completat integral. Acesta nu conţine
restricţii de utilizare a vehiculului diferite 
de cele stabilite de Comisie prin acte de 
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reglementare. punere în aplicare. Respectivele acte de 
punere în aplicare sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 196

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul unui tip de vehicul incomplet 
sau completat, producătorul completează 
doar acele elemente de pe pagina 2 a 
certificatului de conformitate care au fost 
adăugate sau modificate în stadiul actual al 
omologării şi, după caz, anexează la 
certificatul de omologare toate certificatele 
de conformitate emise în etapele 
anterioare.

(6) În cazul unui tip de vehicul incomplet 
sau completat, producătorul completează 
doar acele elemente din certificatul de 
conformitate care au fost adăugate sau 
modificate în stadiul actual al omologării 
şi, după caz, anexează la certificatul de 
omologare toate certificatele de 
conformitate emise în etapele anterioare.

Or. en

Amendamentul 197

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fără să aducă atingere alineatului (1), 
producătorul poate transmite în format 
electronic autorităţii de înmatriculare a 
statului membru date sau informaţii 
cuprinse în certificatul de conformitate.

(9) Fără să aducă atingere alineatului (1), 
producătorul poate transmite în format 
electronic autorităţii de înmatriculare a 
statului membru certificatul de 
conformitate.

Or. en
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Amendamentul 198

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Un duplicat al certificatului de 
conformitate poate fi eliberat numai de 
producător. Cuvântul „duplicat” trebuie să 
fie perfect vizibil pe faţa oricărui duplicat 
al certificatului.

10. Un duplicat al certificatului de 
conformitate este eliberat numai de 
producător. Cuvântul „duplicat” este
perfect vizibil pe faţa oricărui duplicat al 
certificatului.

Or. en

Amendamentul 199

Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marca de omologare de tip Plăcuţa regulamentară cu marcarea 
regulamentară a vehiculelor şi marca de 
omologare de tip a componentelor sau 
unităţilor tehnice separate

Or. en

Amendamentul 200

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Producătorul vehiculului fixează pe 
fiecare vehicul produs în conformitate cu 
tipul omologat o plăcuţă regulamentară 
cu marcarea adecvată impusă de actul 
delegat sau de punere în aplicare relevant 
în temeiul prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 201

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul unei componente sau 
unităţi tehnice separate care face sau nu 
parte dintr-un sistem aplică fiecărei 
componente sau unităţi produse în 
conformitate cu tipul omologat marca de 
omologare de tip impusă prin actul delegat 
aplicabil în temeiul prezentului regulament 
sau prin Regulamentul CEE-ONU sau 
Codul OCDE aplicabil.

(1) Producătorul unei componente sau 
unităţi tehnice separate care face sau nu 
parte dintr-un sistem aplică fiecărei 
componente sau unităţi tehnice separate
produse în conformitate cu tipul omologat 
marca de omologare de tip impusă prin 
actul delegat sau actul de punere în 
aplicare aplicabil în temeiul prezentului 
regulament sau prin Regulamentul CEE-
ONU sau Codul OCDE aplicabil.

Or. en

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Marca de omologare UE de tip
reproduce modelul prezentat în legislaţia
de punere în aplicare a prezentului 
regulament.

(3) Marca de omologare UE de tip este în 
conformitate cu modelul stabilit de
Comisie prin intermediul actelor de
punere în aplicare. Respectivele acte de 
punere în aplicare sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 203

Propunere de regulament
Capitolul IX – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

DEROGĂRI ŞI 
INCOMPATIBILITATEA 
TEHNOLOGIILOR SAU 
CONCEPTELOR NOI CU ACTELE 
DELEGATE SAU CU 
REGULAMENTELE CEE-ONU

DEROGĂRI PENTRU TEHNOLOGII 
NOI SAU CONCEPTE NOI

Or. en

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorul poate solicita o omologare 
UE de tip pentru un tip de sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
care încorporează noi tehnologii sau 
concepte care sunt incompatibile cu unul 
sau mai multe acte sau cu cerinţele 
enumerate în anexa I.

(1) Producătorul poate solicita o omologare 
UE de tip pentru un tip de sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
care încorporează noi tehnologii sau 
concepte care sunt incompatibile cu unul 
sau mai multe acte enumerate în anexa I.

Or. en

Amendamentul 205

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cererea stipulează motivele pentru care 
tehnologiile sau conceptele în cauză 
determină incompatibilitatea dintre 
sistemul, componenta sau unitatea tehnică 
separată şi cerinţele impuse;

(a) cererea stipulează motivele pentru care 
tehnologiile sau conceptele în cauză 
determină incompatibilitatea dintre 
sistemul, componenta sau unitatea tehnică 
separată şi unul sau mai multe acte 
enumerate în anexa I;

Or. en
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Amendamentul 206

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cerere sunt descrise implicaţiile de 
siguranţă şi de mediu ale noilor tehnologii 
şi măsurile luate pentru a se garanta că, în 
comparaţie cu cerinţele pentru care se 
solicită derogare, este asigurat un nivel de
siguranţă şi de protecţie a mediului cel 
puţin echivalent;

(b) în cerere sunt descrise implicaţiile de 
siguranţă şi de mediu ale noilor tehnologii 
şi măsurile luate pentru a se garanta că este 
asigurat un nivel de siguranţă şi de 
protecţie a mediului cel puţin echivalent, în 
comparaţie cu cerinţele pentru care se 
solicită derogare;

Or. en

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordarea unei astfel de omologări 
de tip care reprezintă o derogare pentru 
noi tehnologii sau concepte face obiectul 
unei autorizaţii din partea Comisiei. 
Autorizaţia este acordată sub forma unui 
act de punere în aplicare. Respectivul act 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 208

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În aşteptarea deciziei Comisiei privind 
autorizarea, autoritatea de omologare poate 
acorda o omologare provizorie, valabilă 
numi pe teritoriul statului membru în 
cauză, pentru un tip de vehicul vizat în 
derogarea solicitată. Autoritatea de 
omologare informează neîntârziat Comisia 
şi alte state membre în legătură cu aceasta 
prin intermediul unui dosar care conţine 
informaţiile menţionate la alineatul (2).

(3) În aşteptarea deciziei Comisiei privind 
autorizarea, autoritatea de omologare poate 
acorda o omologare UE de tip, dar aceasta 
este provizorie, valabilă numi pe teritoriul 
statului membru în cauză, pentru un tip de 
vehicul vizat în derogarea solicitată.
Autoritatea de omologare informează 
neîntârziat Comisia şi alte state membre în 
legătură cu aceasta prin intermediul unui 
dosar care conţine informaţiile menţionate 
la alineatul (2).

Caracterul provizoriu şi valabilitatea 
teritorială limitată figurează în titlul 
certificatului de omologare de tip şi în 
titlul certificatului de conformitate. 
Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
în vederea stabilirii unor modele 
armonizate pentru certificatul de 
omologare de tip şi pentru certificatul de 
conformitate. Respectivele acte de punere 
în aplicare sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menţionată la 
articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 209

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acordarea unei derogări pentru noi 
tehnologii sau concepte face obiectul unei 
autorizaţii din partea Comisiei în 
conformitate cu procedura prezentată la 
articolul 55 alineatul(2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 210

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, decizia privind autorizaţia
precizează, de asemenea, dacă valabilitatea 
sa este condiţionată de vreo restricţie. În 
toate cazurile, valabilitatea omologării nu
este mai scurtă de 36 de luni.

După caz, autorizaţia din partea Comisiei,
menţionată la alineatul (3) precizează, de 
asemenea, dacă face obiectul vreunei 
restricţii. În toate cazurile, omologarea de 
tip este valabilă cel puţin 36 de luni.

Or. en

Amendamentul 211

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, vehiculele produse în 
conformitate cu omologarea provizorie 
înainte de revocarea acesteia pot fi 
înmatriculate, vândute sau puse în 
exploatare în oricare din statele membre 
care a acceptat omologarea provizorie.

eliminat

Or. en

Amendamentul 212

Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiune necesară Necesitatea ulterioară de adaptare a 
actelor delegate şi a actelor de punere în 
aplicare

Or. en
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Amendamentul 213

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia a autorizat
acordarea unei derogări în temeiul 
articolului 26, aceasta ia imediat măsurile 
necesare pentru adaptarea la progresul 
tehnologic a actelor delegate sau a
cerinţelor în cauză.

În cazul în care Comisia autorizează
acordarea unei derogări în temeiul 
articolului 26, aceasta ia imediat măsurile 
necesare pentru adaptarea la progresul 
tehnologic a actelor delegate sau a actelor 
de punere în aplicare în cauză.

Or. en

Amendamentul 214

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care derogarea acordată în 
temeiul articolului 26 se referă la un 
regulament CEE-ONU, Comisia propune o 
modificare la regulamentul CEE-ONU în
cauză, în conformitate cu procedura 
aplicabilă în temeiul Acordului revizuit din 
1958.

În cazul în care derogarea acordată în 
temeiul articolului 26 se referă la un 
regulament CEE-ONU, Comisia propune o 
modificare la regulamentul CEE-ONU în 
cauză, în conformitate cu procedura 
aplicabilă în temeiul Acordului Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind adoptarea 
specificaţiilor tehnice uniforme pentru 
vehicule cu roţi, echipamente şi 
componente care pot fi montate şi/sau 
folosite la vehicule cu roţi şi condiţiile 
pentru recunoaşterea reciprocă a 
omologărilor acordate pe baza acestor 
specificaţii.

Or. en
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Amendamentul 215

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De îndată ce actele sau cerinţele în cauză
au fost modificate, orice restricţie legată de 
derogare este ridicată imediat.

De îndată ce actele relevante au fost 
modificate, orice restricţie din decizia 
Comisiei de autorizare a derogării este 
ridicată imediat.

Or. en

Amendamentul 216

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă măsurile necesare adaptării actelor 
delegate sau cerinţelor nu au fost 
întreprinse, valabilitatea unei derogări
poate fi prelungită la cererea statului 
membru care a acordat omologarea, printr-
o decizie a Comisiei adoptată în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 55 alineatul (2).

Dacă măsurile necesare adaptării actelor 
delegate sau cerinţelor nu au fost 
întreprinse, Comisia poate, la cererea 
statului membru care a acordat 
omologarea, să autorizeze prelungirea 
valabilităţii derogării. Autorizaţia este 
acordată sub forma unui act de punere în
aplicare. Respectivul act de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 217

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorul poate solicita omologarea 
naţională de tip pentru un tip de vehicul 
produse în serie mică în limitele cantitative 

Producătorul poate solicita omologarea 
naţională de tip pentru un tip de vehicul 
produse în serie mică în limitele cantitative 



PE464.774v01-00 102/153 PR\866013RO.doc

RO

prezentate în partea I a anexei II. anuale prezentate în partea I a anexei II.
Aceste limite se aplică introducerii pe 
piaţă, înmatriculării sau punerii în 
exploatare a vehiculelor din tipul 
omologat pe piaţa fiecărui stat membru 
într-un anumit an.

Or. en

Amendamentul 218

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru o astfel de omologare, autoritatea 
naţională, dacă dispune de motive 
rezonabile să o facă, poate să dispenseze
aplicarea uneia sau mai multor dispoziţii 
dintr-unul sau mai multe acte enumerate în 
anexa I, cu condiţia să fi formulat cerinţe 
alternative.

În cazul omologării naţionale de tip
pentru serii mici, autoritatea de 
omologare, dacă dispune de motive 
rezonabile, poate să acorde derogări de la
aplicarea uneia sau mai multor dispoziţii 
dintr-unul sau mai multe acte enumerate în 
anexa I, cu condiţia să fi specificat cerinţe 
alternative.

Or. en

Amendamentul 219

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatul de omologare de tip
precizează natura derogărilor acordate în 
temeiul alineatului (1). În sensul
prezentului articol, certificatul de 
omologare de tip se stabileşte în 
conformitate cu modelul prezentat în 
legislaţia de punere în aplicare, dar nu 
poartă antetul „Certificat de omologare UE 
de tip”. Certificatele de omologare de tip se 
numerotează în conformitate cu prezentul 

(4) Certificatele de omologare pentru 
vehiculele cărora li s-a acordat 
omologarea de tip în temeiul prezentului 
articol sunt redactate în conformitate cu 
modelul menţionat la 
articolul 16 alineatul(2), dar nu poartă 
antetul „Certificat de omologare UE de tip
pentru vehicule” şi precizează conţinutul 
derogărilor acordate în temeiul 
alineatului (1). Certificatele de omologare 



PR\866013RO.doc 103/153 PE464.774v01-00

RO

regulament. de tip se numerotează în conformitate cu
sistemul de numerotare menţionat la 
articolul 15 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 220

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La cererea unui solicitant care doreşte 
să vândă, să înmatriculeze sau să pună în 
exploatare un vehicul în alt stat membru, 
autoritatea de omologare care a acordat
omologarea îi furnizează solicitantului o 
copie a certificatului de omologare de tip, 
inclusiv a documentaţiei de omologare.
Autoritatea naţională permite vânzarea, 
înmatricularea sau punerea în exploatare a
unui astfel de vehicul, cu excepţia cazului 
în care există motive întemeiate de a 
considera că dispoziţiile tehnice pe baza 
cărora vehiculul a fost omologat nu sunt 
echivalente cu propriile sale dispoziţii.

(9) La cererea unui solicitant de omologare 
naţională de tip pentru serii mici care
doreşte să introducă pe piaţă sau să 
înmatriculeze un vehicul în alt stat 
membru, autoritatea de omologare care a 
acordat o omologare naţională de tip 
pentru serii mici furnizează solicitantului
respectiv o copie a certificatului de 
omologare de tip, inclusiv a documentaţiei 
de omologare. Autoritatea de omologare 
de tip a celuilalt statul membru permite
introducerea pe piaţă, înmatricularea sau 
punerea în exploatare a vehiculului, cu 
excepţia cazului în care există motive 
întemeiate de a considera că dispoziţiile 
tehnice pe baza cărora vehiculul a fost 
omologat nu sunt echivalente cu propriile 
sale dispoziţii.

Or. en

Amendamentul 221

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererea de omologare individuală se 
depune de producătorul sau de proprietarul 
vehiculului. De asemenea, cererea poate fi 

(1) Cererea de omologare individuală se 
depune de producătorul sau de proprietarul 
vehiculului. De asemenea, cererea poate fi 
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depusă de o persoană stabilită în
Comunitate, care acţionează în numele
producătorului sau al proprietarului 
vehiculului.

depusă de o persoană stabilită în Uniune, 
care acţionează în numele proprietarului 
vehiculului. La solicitarea proprietarului 
vehiculului sau a unei persoane stabilite 
în Uniune, care acţionează în numele său, 
autorităţile de omologare acordă o 
omologare individuală unui vehicul care 
este conform cu descrierea anexată la 
cerere şi respectă dispoziţiile prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 222

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul procedurii de omologare 
individuale, autorităţile de omologare 
garantează că vehiculul satisface
dispoziţiile administrative şi cerinţele 
tehnice.

(2) În cadrul procedurii de omologare 
individuale, autorităţile de omologare 
garantează că vehiculul respectă
dispoziţiile actelor relevante enumerate în 
anexa I.

Or. en

Amendamentul 223

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cererile de omologare individuală pot 
viza maximum 15 vehicule de acelaşi tip.

(4) Cererile de omologare individuală pot 
viza maximum 15 vehicule de acelaşi tip 
pe an calendaristic, pe solicitant şi pe stat 
membru.

Or. en
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Amendamentul 224

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) După acordarea omologării de tip, 
autoritatea de omologare eliberează 
neîntârziat certificatul de omologare 
individuală.

Or. en

Amendamentul 225

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Formatul certificatului de omologare 
individuală este stabilit după modelul 
certificatului de omologare UE de tip 
menţionat în articolul 16 alineatul (2) şi 
conţine cel puţin informaţiile necesare 
completării cererii de înmatriculare 
prevăzute de Directiva 1999/37/CE a 
Consiliului privind documentele de 
înmatriculare pentru vehicule.
Certificatele de omologare individuală nu 
poartă titlul „Omologare UE a 
vehiculului”. Un certificat de omologare 
individuală poartă numărul unic de 
identificare al vehiculului în cauză.

Or. en

Amendamentul 226

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul articol se aplică vehiculelor 
care, la momentul depunerii cererii de 
omologare individuală, nu obţinuseră 
niciodată autorizaţia administrativă de 
intrare în exploatare, implicând 
identificarea acestora şi eliberarea unui 
număr de înmatriculare, inclusiv 
înmatriculările temporare sau de scurtă 
durată şi înmatricularea sau punerea în 
exploatare profesională sau au fost
înmatriculate sau puse în exploatare mai 
puţin de şase luni.

(5) Prezentul articol se aplică vehiculelor 
care, la momentul depunerii cererii de 
omologare individuală, nu au fost 
introduse pe piaţă anterior sau a căror 
punere în exploatare încă nu a avut loc, 
implicând identificarea acestora şi 
eliberarea unui număr de înmatriculare, 
inclusiv înmatricularea temporară sau de 
scurtă durată sau înmatricularea
profesională sau care au fost puse în 
exploatare de mai puţin de şase luni.

Or. en

Amendamentul 227

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de omologare poate scuti un 
vehicul de a fi conform unuia sau mai 
multor acte enumerate în anexa I, cu 
condiţia ca autoritatea de omologare să 
impună cerinţe alternative şi să aibă motive 
rezonabile pentru o astfel de derogare.

Autoritatea de omologare poate scuti un 
vehicul de a fi conform cerinţelor stabilite
în anexa I, cu condiţia ca autoritatea de 
omologare să impună cerinţe alternative şi 
să aibă motive rezonabile pentru o astfel de 
derogare.

Or. en

Amendamentul 228

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerinţele alternative trebuie să asigure un 
nivel de siguranţă rutieră, de protecţie a 
mediului şi de siguranţă la locul de muncă 

Cerinţele alternative garantează un nivel 
de siguranţă în funcţionare, de protecţie a 
mediului şi de siguranţă la locul de muncă
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echivalent, în măsura posibilului, celui
asigurat prin actul corespunzător vizat la
anexa I.

echivalent, pe cât posibil, celui prevăzut de
actul relevant enumerat în anexa I.

Or. en

Amendamentul 229

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile de omologare nu efectuează 
încercări distructive. Acestea folosesc orice 
informaţie relevantă, furnizată de către 
solicitant, care stabileşte conformitatea cu 
cerinţele alternative.

(2) Autorităţile de omologare nu efectuează 
încercări distructive. Acestea folosesc orice 
informaţie relevantă, furnizată de către 
solicitant pentru a stabili conformitatea cu 
cerinţele alternative.

Or. en

Amendamentul 230

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorităţile de omologare acceptă, în 
locul cerinţelor alternative, orice 
omologare UE de tip pentru sisteme, 
componente sau unităţi tehnice separate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 231

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Formatul certificatului de omologare 
individuală este stabilit după modelul 
certificatului de omologare UE de tip
stabilit la anexa V şi conţine cel puţin 
informaţiile necesare completării cererii de 
înmatriculare prevăzute de Directiva 
1999/37/CE36 a Consiliului

Formatul certificatului de omologare 
individuală este stabilit după modelul 
certificatului de omologare UE de tip
menţionat în articolul 29 alineatul (4b) şi 
conţine cel puţin informaţiile necesare 
completării cererii de înmatriculare 
prevăzute de Directiva 1999/37/CE36 a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 232

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un solicitant doreşte 
să vândă, să înmatriculeze sau să pună în 
exploatare într-un alt stat membru un
vehicul căruia i s-a acordat o omologare 
individuală, autoritatea de omologare care 
a acordat omologarea îi furnizează 
solicitantului, la cerere, o declaraţie privind 
dispoziţiile tehnice pe baza cărora 
vehiculul a fost omologat, precum şi orice 
informaţii suplimentare indicând în detaliu 
natura cerinţelor tehnice pe care vehiculul 
în cauză le satisface.

(2) În scopul introducerii pe piaţă, 
înmatriculării sau punerii în exploatare 
într-un alt stat membru a unui vehicul 
căruia i s-a acordat o omologare 
individuală, autoritatea de omologare care 
a acordat omologarea îi furnizează 
solicitantului de omologare individuală, la 
cerere, o declaraţie privind dispoziţiile 
tehnice pe baza cărora vehiculul a fost 
omologat, precum şi orice informaţii 
suplimentare indicând în detaliu natura 
cerinţelor tehnice pe care vehiculul în 
cauză le satisface.

Or. en

Amendamentul 233

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce priveşte vehiculul căruia i-a 
fost acordată o omologare individuală de 
către autoritatea de omologare a unui stat 
membru în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 29, celelalte state membre 
permit vânzarea, înmatricularea sau 
punerea în exploatare a vehiculului, cu 
excepţia cazului în care există motive 
întemeiate de a considera că dispoziţiile 
tehnice pe baza cărora vehiculul a fost 
omologat nu sunt echivalente cu propriile 
lor dispoziţii.

(3) În ceea ce priveşte vehiculul căruia i-a 
fost acordată o omologare individuală de 
către o autoritate de omologare a unui stat 
membru şi înmatriculat în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 29, celelalte state 
membre permit introducerea pe piaţă, 
înmatricularea sau punerea în exploatare a 
vehiculului, cu excepţia cazului în care 
există motive întemeiate de a considera că 
dispoziţiile tehnice pe baza cărora 
vehiculul a fost omologat nu sunt 
echivalente cu propriile lor dispoziţii.

Or. en

Amendamentul 234

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La solicitarea producătorului sau a 
proprietarului vehiculului, autorităţile de 
omologare acordă omologarea 
individuală unui vehicul care satisface 
dispoziţiile din prezentul regulament. Într-
un astfel de caz, autorităţile de omologare 
acceptă omologarea individuală şi 
autorizează vânzarea, înmatricularea şi 
punerea în exploatare a vehiculului.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul alineat a fost integrat în articolul 29 alineatul (1).

Amendamentul 235

Propunere de regulament
Articolul 32 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziţii specifice Dispoziţii specifice privind omologările 
individuale

Or. en

Amendamentul 236

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispoziţiile prezentului capitol pot fi 
aplicate vehiculelor care au primit 
omologarea de tip în conformitate cu 
prezentul regulament şi care au fost 
modificate înainte de prima lor 
înmatriculare sau de punere în exploatare.

(1) Dispoziţiile prezentului capitol pot fi 
aplicate vehiculelor care au primit
omologarea de tip în conformitate cu 
prezentul regulament şi care au fost 
modificate înainte de introducerea pe 
piaţă, înmatricularea sau punerea lor în 
exploatare.

Or. en

Amendamentul 237

Propunere de regulament
Capitolul XII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ÎNMATRICULAREA, VÂNZAREA ŞI
PUNEREA ÎN EXPLOATARE

INTRODUCEREA PE PIAŢĂ,
ÎNMATRICULAREA SAU PUNEREA ÎN 
EXPLOATARE

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text)

Or. en
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Amendamentul 238

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
(Integrat în articolul 36 nou)

Or. en

Amendamentul 239

Propunere de regulament
Articolul 36 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36
Procedurile la nivel naţional aplicate 

vehiculelor, sistemelor, componentelor 
sau unităţilor tehnice separate care 

prezintă un risc grav
(1) În cazul în care autorităţile de 
supraveghere a pieţei dintr-un stat 
membru au acţionat în temeiul articolului 
20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 
sau în cazul în care au motive suficiente 
să creadă că un vehicul, un sistem, o 
componentă sau o unitate tehnică 
separată care intră sub incidenţa 
prezentului regulament prezintă un risc 
pentru sănătatea sau siguranţa 
persoanelor sau pentru alte aspecte legate 
de protecţia interesului public care intră 
sub incidenţa prezentului regulament, 
autoritatea de omologare care a acordat 
omologarea face o evaluare cu privire la 
vehiculul, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată în cauză, 
acoperind toate cerinţele stabilite de 
prezentul regulament. Operatorii 
economici relevanţi cooperează pe deplin 
cu autorităţile de supraveghere a pieţei 
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şi/sau cu autorităţile de omologare.
În cazul în care, pe parcursul evaluării 
menţionate, autoritatea de omologare care 
a acordat omologarea constată că 
vehiculul, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată nu este 
conformă cerinţelor stabilite de prezentul 
regulament, acestea solicită de îndată 
operatorului economic relevant să 
întreprindă toate acţiunile corective 
adecvate pentru a garanta că vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea 
tehnică separată este în conformitate cu 
cerinţele în cauză sau să retragă 
vehiculul, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată de pe piaţă sau 
să o recheme în decursul unei perioade 
rezonabile, proporţională cu natura 
riscului.
Autoritatea de omologare care a acordat 
omologarea informează serviciul tehnic 
relevant în privinţa măsurilor luate în 
conformitate cu primul şi al doilea 
paragraf. Articolul 21 din Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor 
menţionate la paragraful al doilea.
(2) În cazul în care autorităţile de 
omologare consideră că neconformitatea 
nu se limitează la teritoriul naţional, 
acestea informează Comisia şi celelalte 
state membre cu privire la rezultatele 
evaluării şi la acţiunile impuse 
operatorului economic.
(3) Operatorul economic se asigură că 
sunt luate toate măsurile corective 
necesare în privinţa tuturor vehiculelor, 
sistemelor, componentelor sau unităţilor 
tehnice separate neconforme pe care le-a 
introdus pe piaţă, înmatriculat sau pentru 
a căror punere în exploatare este 
responsabil, în Uniune.
(4) În cazul în care operatorul economic 
nu ia măsuri corective adecvate în 
termenul precizat la alineatul (1) al doilea 
paragraf, autorităţile naţionale iau toate 
măsurile adecvate pentru a interzice sau a 
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restricţiona introducerea pe piaţă, 
înmatricularea sau punerea în exploatare 
a vehiculelor, sistemelor, componentelor 
sau unităţilor tehnice separate 
neconforme pe piaţa lor naţională sau 
pentru a le retrage de pe piaţă ori pentru a 
le rechema.
(5) Autorităţile naţionale informează 
Comisia şi celelalte state membre, fără 
întârziere, cu privire la respectivele 
măsuri.
Informaţiile furnizate includ toate 
detaliile disponibile, în special datele 
necesare identificării vehiculului, 
sistemului, componentei sau unităţii 
tehnice separate neconforme, originea 
acesteia, natura neconformităţii invocate 
şi a riscului implicat, tipul şi durata 
măsurilor naţionale adoptate, precum şi 
argumentele prezentate de operatorul 
economic relevant. În special, autorităţile 
de omologare indică dacă 
neconformitatea se datorează unuia 
dintre următoarele motive:
(a) neîndeplinirea de către vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
a cerinţelor legate de sănătatea şi 
siguranţa persoanelor, de protecţia 
mediului sau de alte aspecte referitoare la 
interesul public precizate în prezentul 
regulament;
(b) lacunele din actele relevante 
enumerate în anexa I.
(6) Statele membre informează, în termen 
de o lună, Comisia şi celelalte state 
membre cu privire la măsurile adoptate şi 
la informaţiile suplimentare de care 
dispun cu privire la neconformitatea 
vehiculului, sistemului, componentei sau 
unităţii tehnice separate în cauză şi, în 
caz de dezacord faţă de măsura naţională 
notificată, cu privire la obiecţiile lor.
(7) În cazul în care, în termen de o lună 
de la primirea informaţiilor menţionate la 
alineatul (6), niciun stat membru şi nici 
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Comisia nu ridică vreo obiecţie cu privire 
la o măsură luată de un stat membru, 
măsura respectivă este considerată 
justificată.
(8) Statele membre se asigură că sunt 
luate măsurile restrictive adecvate în 
legătură cu vehiculul, sistemul, 
componenta sau unitatea tehnică separată 
în cauză, cum ar fi retragerea fără 
întârziere a vehiculului, sistemului, 
componentei sau unităţii tehnice separate 
de pe piaţa lor.

Or. en

Amendamentul 240

Propunere de regulament
Articolul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Procedura comunitară de salvgardare

(1) În cazul în care, în cursul procedurii 
prevăzute la articolul 36 alineatele (3) şi 
(4), se ridică obiecţii la adresa unei 
măsuri luate de un stat membru sau în 
cazul în care Comisia consideră că o 
măsură naţională contravine legislaţiei 
Uniunii, Comisia evaluează fără 
întârziere măsura naţională, după ce se 
consultă cu statele membre şi cu 
operatorul sau operatorii economici 
relevanţi. Pe baza rezultatelor evaluării 
respective, Comisia decide dacă măsura 
naţională este justificată sau nu.
Comisia comunică decizia sa tuturor 
statelor membre şi operatorului sau 
operatorilor economici relevanţi.
(2) În cazul în care măsura naţională este 
considerată justificată, toate statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru 
a se asigura că vehiculul, sistemul, 
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componenta sau unitatea tehnică separată 
neconformă este retrasă de pe pieţele lor 
şi informează Comisia în consecinţă. În 
cazul în care măsura naţională este 
considerată nejustificată, statul membru 
în cauză retrage măsura.
(3) În cazul în care măsura naţională este 
considerată justificată şi se datorează 
lacunelor prezentului regulament sau ale 
actelor delegate sau de punere în aplicare 
adoptate în temeiul prezentului 
regulament, Comisia propune măsuri 
corespunzătoare după cum urmează:
(a) în situaţia în care actele în cauză sunt 
actele delegate sau de punere în aplicare 
adoptate în temeiul prezentului 
regulament, Comisia propune 
amendamentele necesare la actul 
respectiv;
(b) în situaţia în care sunt vizate 
regulamente CEE-ONU, Comisia 
propune proiectele de amendamente 
necesare ale regulamentelor CEE-ONU 
relevante în conformitate cu procedura 
aplicabilă în temeiul Acordului revizuit 
din 1958.

Or. en

Amendamentul 241

Propunere de regulament
Articolul 36b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36b
Vehicule, sisteme, componente sau unităţi 
tehnice separate conforme care prezintă 

un risc grav
1. În cazul în care, în urma efectuării 
unei evaluări în temeiul articolului 36 
alineatul (1), un stat membru constată că 
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vehiculele, sistemele, componentele sau 
unităţile tehnice separate respective, cu 
toate că sunt conforme cu cerinţele 
aplicabile sau sunt marcate 
corespunzător, prezintă un risc grav 
pentru siguranţă sau pot afecta grav 
mediul sau sănătatea publică, statul 
membru respectiv solicită operatorului 
economic relevant să ia toate măsurile 
adecvate pentru a garanta că vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea 
tehnică separată în cauză nu mai prezintă 
acel risc în momentul vânzării, 
înmatriculării sau punerii în exploatare 
sau să retragă de pe piaţă vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea 
tehnică separată ori să o recheme într-un 
termen rezonabil, proporţional cu natura 
riscului. Statul membru poate refuza 
înmatricularea unor astfel de vehicule 
atât timp cât producătorul nu a luat toate 
aceste măsuri corespunzătoare.
2. În cazul unui vehicul, sistem, 
componentă sau unitate tehnică separată 
astfel cum este precizată la alineatul (1), 
operatorul economic se asigură că 
măsura corectivă este luată pentru toate 
vehiculele, sistemele, componentele sau 
unităţile tehnice separate de acest fel care 
sunt introduse pe piaţă, înmatriculate sau 
puse în exploatare în Uniune.
3. În termen de o lună, statul membru 
transmite Comisiei şi celorlalte state 
membre toate detaliile disponibile, în 
special datele necesare identificării 
vehiculului, sistemului, componentei sau 
unităţii tehnice separate în cauză, 
originea şi lanţul de aprovizionare ale 
vehiculului, sistemului, componentei sau 
unităţii tehnice separate, natura riscului 
implicat şi natura şi durata măsurilor 
naţionale întreprinse.
4. Comisia consultă fără întârziere statele 
membre şi operatorul sau operatorii 
economici relevanţi precum şi, în special, 
autoritatea de omologare care a acordat 
omologarea de tip, evaluând, totodată, 



PR\866013RO.doc 117/153 PE464.774v01-00

RO

măsurile naţionale întreprinse. Pe baza 
evaluării respective, Comisia decide dacă 
măsura naţională este justificată sau nu şi 
după caz, propune măsuri adecvate.
5. Comisia adresează decizia sa tuturor 
statelor membre şi o comunică imediat 
acestora şi operatorului sau operatorilor 
economici relevanţi.

Or. en

Amendamentul 242

Propunere de regulament
Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Piese şi echipamente care prezintă un risc
important pentru buna funcţionare a 
sistemelor esenţiale

Introducerea pe piaţă şi punerea în 
exploatare a pieselor sau echipamentelor
care constituie un risc grav pentru
funcţionarea corectă a sistemelor esenţiale

Or. en

Amendamentul 243

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vânzarea, oferirea spre vânzare sau 
punerea în exploatare a pieselor sau a 
echipamentelor care pot prezenta un risc
important pentru buna funcţionare a 
sistemelor care sunt esenţiale pentru 
siguranţa vehiculului sau pentru
performanţele sale în materie de protecţie 
a mediului trebuie interzise, cu excepţia 
cazului în care aceste piese sau 
echipamente au fost autorizate de către o 
autoritate de omologare în conformitate cu 
alineatul (4) şi articolul 39 alineatele (1) şi 

Piesele sau echipamentele care pot 
prezenta un risc grav pentru buna 
funcţionare a sistemelor esenţiale pentru 
siguranţa vehiculului sau pentru
performanţa lui de mediu nu pot fi 
introduse pe piaţă, înmatriculate sau puse 
în exploatare decât în cazul în care au fost 
autorizate de către o autoritate de 
omologare în conformitate cu articolul (39) 
alineatele (1) şi (2).
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(2).

Or. en

Amendamentul 244

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia întocmeşte o listă a acestor piese 
sau echipamente în conformitate cu
procedura specificată la articolul 57,
ţinând cont de informaţiile disponibile 
privind:

Comisia întocmeşte o listă a acestor piese 
sau echipamente prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 57, pe baza 
următoarelor elemente:

Or. en

Amendamentul 245

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În conformitate cu articolul 57, 
Comisia este împuternicită să adopte, 
după caz, un act delegat de identificare a 
pieselor şi echipamentelor menţionate la 
primul paragraf când acestea sunt
introduse pe piaţă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 246

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Lista menţionată la al doilea paragraf 
al alineatului (1) poate fi actualizată şi, în 
funcţie de necesitate, modelul şi sistemul 
de numerotare ale certificatului vizat la 
alineatul (4), precum şi aspectele legate de
procedură, de cerinţele pe care aceste 
piese trebuie să le satisfacă, de marcajul, 
de ambalajul şi de încercările 
corespunzătoare pot fi stabilite în 
conformitate cu procedura specificată la 
articolul 57.

4. Comisia stabileşte modelul şi sistemul 
de numerotare pentru certificatul 
menţionat la articolul 39 alineatul (1),
precum şi toate aspectele legate de
procedura menţionată în articolul sus-
menţionat prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare. Respectivele acte de 
punere în aplicare sunt adoptate în
conformitate cu procedura de examinare 
menţionată la articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 247

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Aceste cerinţe pot fi bazate pe actele 
enumerate în anexa I sau pot consta într-
o comparaţie a piesei sau echipamentului 
cu performanţele vehiculului original sau 
cu una din piesele sale, după caz. În 
aceste situaţii, cerinţele trebuie să asigure 
că piesele sau echipamentele nu afectează 
funcţionarea sistemelor esenţiale pentru 
siguranţa vehiculului sau pentru 
performanţa acestuia privind protecţia 
mediului.

5. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
57 privind cerinţele pe care trebuie să le 
îndeplinească piesele sau echipamentele 
menţionate la primul paragraf.

Aceste cerinţe pot fi bazate pe actele 
enumerate în anexa I sau pot consta 
dintr-o comparaţie a piesei sau 
echipamentului cu performanţele de 
mediu sau de siguranţă vehiculului 
original sau cu una din piesele sale, după 
caz. În oricare din aceste cazuri, cerinţele 
trebuie să garanteze că piesele sau 
echipamentele nu compromit buna 
funcţionare a acelor sisteme care sunt 
esenţiale pentru siguranţa vehiculului sau 
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capacităţile sale de protecţie a mediului.

Or. en

Amendamentul 248

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Hotărând cu majoritate calificată la 
propunerea Comisiei, Consiliul poate 
recunoaşte echivalenţa dintre condiţiile 
sau dispoziţiile privind omologarea UE de 
tip a sistemelor, componentelor şi 
unităţilor tehnice separate stabilite în 
prezentul regulament şi procedurile 
stabilite prin reglementări internaţionale 
ale ţărilor terţe, în cadrul acordurilor 
multilaterale sau bilaterale dintre 
Comunitate şi ţările terţe.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 44 alineatul (1) se elimină. Acest articol constituie un temei juridic derivat 
incompatibil cu tratatele în temeiul Hotărârii CEJ din 6 mai 2008 în Cauza C-133/06.

Amendamentul 249

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. Când în anexa I la prezentul 
regulament se face trimitere la codurile 
OECD, omologarea de tip UE se bazează 
pe raportul de încercare complet emis pe 
baza codurilor standard OECD şi a 
dispoziţiilor privind conformitatea 
producţiei în conformitate cu articolul 19 
al prezentului regulament.



PR\866013RO.doc 121/153 PE464.774v01-00

RO

Pentru a fi acceptabil în contextul 
omologării de tip UE, raportul de 
încercare OECD menţionat în primul 
paragraf trebuie să fi fost aprobat în 
conformitate cu apendicele 1 la Decizia 
Consiliului OECD de revizuire a 
codurilor standard ale OECD pentru 
încercările oficiale ale tractoarelor 
agricole şi forestiere din februarie 2011.1 

Fiecare componentă omologată pe baza 
unui raport de încercare OECD în 
conformitate cu prezentul articol se 
comercializează în conformitate cu 
cerinţele de etichetare din Codul OECD 
aplicabil.
__________________
1 Publicat pe site-ul OECD 
http://www.oecd.org/document/10/0,2340,
en_2649_201185_34735882_1_1_1_1,00.
html

Or. en

Amendamentul 250

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii asigură operatorilor 
independenţi un acces nerestricţionat şi 
standardizat la informaţiile privind 
întreţinerea şi repararea vehiculelor prin 
intermediul paginilor web, de o manieră
uşor accesibilă şi comodă. În special,
accesul trebuie asigurat de manieră 
nediscriminatorie comparativ cu
informaţiile furnizate concesionarilor sau 
reparatorilor oficiali sau cu accesul 
acordat acestora.

Producătorul permite accesul 
nerestricţionat al operatorilor independenţi 
la informaţiile privind repararea şi
întreţinerea vehiculului, în cel mai scurt 
timp, prin intermediul site-urilor internet, 
folosind un format standard şi o formă
uşor accesibilă. În special, acest acces este 
acordat în mod nediscriminatoriu în 
raport cu accesul acordat concesionarilor 
şi reparatorilor oficiali.

Or. en
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Amendamentul 251

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la adoptarea de către Comisie a 
unui standard comun, informaţiile 
menţionate în prezentul alineat sunt 
transmise într-un mod coerent care să 
permită prelucrarea lor de către operatorii 
independenţi cu un efort rezonabil.

Or. en

Amendamentul 252

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Producătorii pun la dispoziţia 
operatorilor independenţi, precum şi a 
concesionarilor şi reparatorilor autorizaţi, 
materiale de formare.

2. Producătorii pun la dispoziţia 
operatorilor independenţi, precum şi a 
concesionarilor şi reparatorilor autorizaţi, 
materiale de formare. De asemenea, 
producătorii le asigură un nivel suficient 
de formare în ceea ce priveşte utilizarea 
programelor informatice şi repararea şi 
întreţinerea sistemelor care sunt critice 
pentru siguranţa şi performanţa de mediu 
a vehiculului.

Or. en

Amendamentul 253

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) tipul şi modelul tractorului;
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Or. en

Amendamentul 254

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) numerele de identificare şi de 
verificare a calibrării software-ului 
aplicabil unui anumit tip de vehicul;

Or. en

Amendamentul 255

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În scopul proiectării şi fabricării
echipamentelor automobile pentru
tractoarele alimentate cu carburanţi 
alternativi, producătorii furnizează, pe bază 
nediscriminatorie, informaţiile relevante 
privind sistemele OBD, precum şi 
referitoare la repararea şi întreţinerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor, 
instalatorilor sau reparatorilor de
echipamente pentru vehiculele pe bază de 
carburanţi alternativi interesaţi.

7. În scopul proiectării şi fabricării
echipamentului auto pentru vehiculele
alimentate cu carburanţi alternativi, 
producătorii furnizează, pe bază 
nediscriminatorie, informaţiile relevante 
privind sistemele OBD, precum şi 
referitoare la repararea şi întreţinerea 
vehiculelor, tuturor producătorilor, 
instalatorilor sau reparatorilor de
echipament pentru vehiculele pe bază de 
carburanţi alternativi interesaţi.

Or. en

Amendamentul 256

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 8 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, la momentul respectiv, 
aceste informaţii nu sunt disponibile sau nu 
sunt în conformitate cu prezentul 
regulament şi cu măsurile sale de punere în 
aplicare, producătorul furnizează aceste 
informaţii în termen de şase luni de la data 
omologării de tip.

În cazul în care, la momentul respectiv, 
aceste informaţii nu sunt disponibile sau nu 
sunt în conformitate cu prezentul 
regulament şi cu actele sale delegate şi de 
punere în aplicare  aplicabile în momentul 
depunerii cererii de omologare de tip UE 
sau naţională, producătorul furnizează 
aceste informaţii în termen de şase luni de 
la data omologării de tip.

Or. en

Amendamentul 257

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Dacă dovada conformităţii nu este 
furnizată în termenul respectiv, autoritatea 
de omologare ia măsurile necesare pentru a 
asigura conformitatea.

9. Dacă dovada conformităţii nu este 
furnizată în termenul menţionat la 
alineatul (8) al doilea paragraf, autoritatea 
de omologare ia măsurile necesare pentru a 
asigura conformitatea.

Or. en

Amendamentul 258

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Accesul la informaţiile referitoare la 
vehicul şi la întreţinere în ceea ce priveşte 
comunicarea dintre tractoare şi 
echipamentele remorcate sau montate, 
reglementat de protocoalele definite în 
ISO 11783, poate fi asigurat şi prin 
consorţii ale fabricanţilor.
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Or. en

Amendamentul 259

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 cerinţelor detaliate 
cu privire la accesul la informaţiile privind 
reparaţiile şi activităţile de întreţinere, în 
special la specificaţiile tehnice cu privire la 
modul în care informaţiile despre reparare
şi întreţinerea vehiculului sunt 
comunicate.

12. Comisia est împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
57 de stabilite a cerinţelor detaliate cu 
privire la accesul la informaţiile privind 
reparaţiile şi activităţile de întreţinere, în 
special la specificaţiile tehnice cu privire la 
modul în care sunt comunicate
informaţiile despre repararea şi 
întreţinerea vehiculului.

Or. en

Amendamentul 260

Propunere de regulament
Articolul 50 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancţiuni (Acest articol este deplasat la capitolul 
XIX - Dispoziţii finale)

Or. en

Amendamentul 261

Propunere de regulament
Articolul 50a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50a
Cerinţe legate de serviciile tehnice
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1. În scopul desemnării efectuate în 
temeiul articolului 51 şi notificării 
efectuate în temeiul articolului 53, 
serviciile tehnice îndeplinesc cerinţele 
stabilite în prezentul articol la alineatele 
(2) – (11).
2. Sub rezerva articolului 51 alineatul (1), 
un serviciu tehnic se instituie în 
conformitate cu legislaţia naţională a 
unui stat membru şi are personalitate 
juridică.
3. Un serviciu tehnic este o parte terţă 
independentă de procesul de proiectare, 
construcţie, furnizare, asamblare, 
utilizare sau întreţinere a vehiculului, 
sistemului, componentei sau unităţii 
tehnice separate evaluate.
Un organism care aparţine unei asociaţii 
de întreprinderi sau unei federaţii 
profesionale care reprezintă 
întreprinderile implicate în proiectarea, 
fabricarea, furnizarea, asamblarea, 
utilizarea sau întreţinerea vehiculelor, 
sistemelor, componentelor sau unităţilor 
tehnice separate pe care le evaluează, 
supune încercărilor sau inspectează poate 
fi considerat că îndeplineşte cerinţele din 
primul paragraf, cu condiţia să se 
demonstreze că este independent şi că nu 
există conflicte de interese.
4. Un serviciu tehnic, personalul său de 
conducere şi personalul responsabil de 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare nu pot 
fi proiectantul, producătorul, furnizorul, 
instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, 
utilizatorul sau operatorul de întreţinere 
al vehiculelor, sistemelor, componentelor 
sau unităţilor tehnice separate pe care le 
evaluează şi nici reprezentantul autorizat 
al vreuneia dintre acele părţi. Aceasta nu 
exclude utilizarea vehiculelor, sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 
separate evaluate care sunt necesare 
pentru funcţionarea serviciului tehnic, 
nici utilizarea în scopuri personale a unor 
astfel de vehicule, sisteme, componente 
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sau unităţi tehnice separate.
Un serviciu tehnic, personalul său de 
conducere şi personalul responsabil de 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare, 
încercare sau inspecţie nu pot fi direct 
implicaţi în proiectarea, fabricarea sau 
construcţia, comercializarea, instalarea, 
utilizarea sau întreţinerea acelor vehicule, 
sisteme, componente sau unităţi tehnice 
separate şi nu pot reprezenta părţile 
angajate în acele activităţi. Aceştia nu se 
implică în activităţi care le-ar putea afecta 
imparţialitatea sau integritatea în ceea ce 
priveşte activităţile de evaluare pentru 
care sunt notificaţi. Aceste dispoziţii se 
aplică în special serviciilor de 
consultanţă.
Serviciile tehnice se asigură că activităţile 
filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu 
afectează confidenţialitatea, obiectivitatea 
sau imparţialitatea activităţilor lor de 
evaluare.
5. Serviciile tehnice şi personalul acestora 
îndeplinesc activităţile de evaluare la cel 
mai înalt nivel de integritate profesională 
şi de competenţă tehnică necesară în 
domeniul respectiv şi sunt liberi de orice 
presiuni şi stimulente, îndeosebi 
financiare, care le-ar putea influenţa 
aprecierea sau rezultatele activităţilor de 
evaluare, şi în special liberi de presiunile 
sau stimulentele din partea persoanelor 
sau grupurilor de persoane interesate de 
rezultatele activităţilor în cauză.
6. Serviciile tehnice sunt în măsură să 
realizeze toate sarcinile de evaluare a 
conformităţii pentru care au fost 
notificate, indiferent dacă sarcinile sunt 
realizate de serviciul tehnic respectiv sau 
în numele său şi pe răspunderea sa.
7. În orice moment şi pentru orice sarcină 
de evaluare şi orice categorie de vehicule, 
sisteme, componente sau unităţi tehnice 
separate pentru care au fost notificate, 
serviciile tehnice au la dispoziţie 
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următoarele:
(a) personalul necesar având cunoştinţe 
tehnice şi experienţă suficientă şi 
adecvată pentru a îndeplini sarcinile de 
evaluare;
(b) descrieri ale procedurilor folosite 
pentru sarcina de evaluare, asigurând 
transparenţa şi reproductibilitatea acestor 
proceduri, precum şi politici şi proceduri 
adecvate folosite pentru a face distincţia 
între sarcinile pe care le efectuează în 
calitate de serviciu tehnic şi alte activităţi;
(c) procedurile necesare pentru a-şi 
desfăşura activităţile ţinând seama în mod 
corespunzător de dimensiunea unei 
întreprinderi, domeniul de activitate şi 
structura acesteia, de gradul de 
complexitate al tehnologiei utilizate 
pentru producerea vehiculului, 
sistemului, componentei sau unităţii 
tehnice separate respective, precum şi de 
caracterul de serie sau de masă al 
procesului de producţie.
8. Serviciile tehnice au mijloacele 
necesare pentru a îndeplini sarcinile 
tehnice şi administrative legate de 
activităţile de evaluare a conformităţii în 
mod corespunzător şi are acces la toate 
echipamentele sau infrastructurile 
necesare.
9. Personalul responsabil de îndeplinirea 
activităţilor de evaluare a conformităţii 
trebuie să posede următoarele:
(a) o pregătire tehnică şi profesională 
solidă care acoperă toate activităţile de 
evaluare a conformităţii pentru care 
serviciul tehnic a fost notificat;
(b) cunoaşterea satisfăcătoare a cerinţelor 
evaluărilor pe care le efectuează şi 
autoritatea corespunzătoare pentru 
realizarea acestor evaluări;
(c) cunoaşterea şi înţelegerea 
corespunzătoare a cerinţelor de siguranţă 
şi de mediu, precum şi a altor dispoziţii 
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relevante din prezentul regulament şi din 
actele enumerate în anexa II;
(d) capacitatea de a întocmi certificate, 
evidenţe şi rapoarte care să demonstreze 
că au fost realizate evaluări.
10. Se garantează imparţialitatea 
serviciilor tehnice, a personalului lor de 
conducere şi a personalului lor de 
evaluare.
11. Remuneraţia personalului de 
conducere şi a personalului de evaluare 
ale unui serviciu tehnic nu depinde de 
numărul de evaluări realizate sau de 
rezultatele evaluărilor respective.
12. Serviciile tehnice încheie o asigurare 
de răspundere în cazul în care 
răspunderea nu revine, în conformitate cu 
legislaţia naţională, statului membru, sau 
în cazul în care statul membru nu este 
direct responsabil pentru evaluarea 
conformităţii.
13. Personalul unui serviciu tehnic 
păstrează secretul profesional referitor la 
toate informaţiile obţinute în îndeplinirea 
sarcinilor lor în temeiul prezentului 
regulament sau al oricărei dispoziţii din 
legislaţia naţională de punere în aplicare 
a regulamentului menţionat mai sus, mai 
puţin faţă de autorităţile competente ale 
statului membru în care acesta îşi 
îndeplineşte activităţile. Drepturile de 
autor sunt protejate.

Or. en

Amendamentul 262

Propunere de regulament
Articolul 50b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50b
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Filiale şi subcontractanţi ai serviciilor 
tehnice

1. Activităţile unui serviciu tehnic pot fi 
subcontractate sau realizate de o filială 
numai cu acordul producătorului.
2. În cazul în care un serviciu tehnic 
subcontractează anumite sarcini 
referitoare la evaluarea conformităţii sau 
recurge la o filială, acesta se asigură că 
subcontractantul sau filiala îndeplineşte 
cerinţele prevăzute la articolul 50a şi 
informează autoritatea de notificare în 
acest sens.
3. Serviciile tehnice preiau întreaga 
responsabilitate pentru sarcinile 
îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, 
indiferent de locul în care acestea 
funcţionează.
4. Serviciile tehnice pun la dispoziţia 
autorităţii de notificare documentele 
relevante privind evaluarea calificărilor 
subcontractantului sau ale filialei şi 
privind activităţile îndeplinite de aceştia în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 263

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Serviciile tehnice desemnate de 
autorităţile naţionale în sensul prezentului 
articol se conformează dispoziţiilor
prezentului regulament.

1. Serviciile tehnice desemnate de 
autorităţile de omologare în sensul 
prezentului articol respectă dispoziţiile
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 264

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Serviciile tehnice fac dovada unor 
competenţe corespunzătoare, a unor 
cunoştinţe tehnice specifice şi a unei 
experienţe atestate în domeniile particulare 
care fac obiectul prezentului regulament şi 
al actelor enumerate în anexa I. Serviciile 
tehnice se conformează normelor
aplicabile activităţii pe care o desfăşoară 
stipulate în actele delegate. Cu toate 
acestea, această obligaţie nu se aplică 
ultimei etape a unei proceduri de 
omologare de tip în mai multe etape, astfel 
cum este menţionată la articolul 32 
alineatul (1).

4. Serviciile tehnice fac dovada unor 
competenţe corespunzătoare, a unor 
cunoştinţe tehnice specifice şi a unei 
experienţe atestate în domeniile particulare 
care fac obiectul prezentului regulament şi 
al actelor enumerate în anexa I. De 
asemenea, serviciile tehnice se 
conformează normelor stabilite în actele 
delegate menţionate la articolul 51a care 
sunt relevante pentru activităţile pe care 
le desfăşoară. Cu toate acestea, această 
obligaţie nu se aplică ultimei etape a unei 
proceduri de omologare de tip în mai multe 
etape.

Or. en

Amendamentul 265

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un producător sau o parte 
subcontractantă acţionând în numele 
acestuia poate fi desemnată ca serviciu 
tehnic pentru activităţi de categoria A 
numai cu privire la cerinţele tehnice 
pentru care încercările interne sunt 
permise printr-un act delegat adoptat în 
temeiul prezentului regulament.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 266

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În conformitate cu articolul 57, 
Comisia este împuternicită să adopte un 
act delegat stabilind normele pe care 
serviciile tehnice trebuie să le respecte şi 
procedura pentru evaluarea serviciilor 
tehnice pentru a garanta că aceste servicii 
tehnice ating acelaşi nivel ridicat de 
performanţă în toate statele membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 267

Propunere de regulament
Articolul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51a
Servicii tehnice interne acreditate

1. Un serviciu tehnic intern acreditat al 
unui producător poate fi utilizat pentru 
efectuarea activităţilor de evaluare 
destinate întreprinderii din care face parte 
numai în cazul activităţilor din categoria 
A, în privinţa cerinţelor tehnice pentru 
care încercările interne sunt permise 
printr-un act delegat adoptat în temeiul 
prezentului regulament. Organismul 
respectiv constituie o parte separată şi 
distinctă a întreprinderii şi nu este 
implicat în proiectarea, producerea, 
furnizarea, instalarea sau întreţinerea 
vehiculelor, sistemelor, componentelor 
sau unităţilor tehnice separate pe care le 
evaluează.
2. Un serviciu tehnic intern acreditat 
îndeplineşte următoarele cerinţe:
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(a) este acreditat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
(b) serviciul tehnic intern acreditat şi 
personalul acestuia sunt identificabile din 
punctul de vedere al organizării şi aplică 
metode de raportare în cadrul 
întreprinderii din care fac parte, ceea ce 
asigură imparţialitatea lor şi o 
demonstrează faţă de organismul naţional 
de acreditare;
(c) nici serviciul tehnic intern acreditat, 
nici personalul acestuia nu sunt 
responsabili de proiectarea, fabricarea, 
furnizarea, instalarea, exploatarea sau 
întreţinerea vehiculelor, sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 
separate pe care le evaluează şi nu trebuie 
să se angajeze în vreo activitate care ar 
putea intra în conflict cu independenţa de 
apreciere sau integritatea lor în legătură 
cu activităţile de evaluare;
(d) serviciul tehnic intern acreditat 
prestează servicii exclusiv pentru 
întreprinderea din care face parte.
3. Un serviciu tehnic intern acreditat nu 
este notificat statelor membre sau 
Comisiei, în sensul articolului 53, dar 
întreprinderea din care face parte sau 
organismul naţional de acreditare 
furnizează autorităţii de notificare, la 
cererea acesteia din urmă, informaţiile cu 
privire la acreditarea acestuia.

Or. en

Amendamentul 268

Propunere de regulament
Articolul 51b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51b
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Proceduri pentru standardele de 
performanţă şi evaluarea serviciilor 

tehnice
Pentru a se asigura că aceste servicii 
îndeplinesc standarde ridicate de 
performanţă în toate statele membre, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 57 
privind standardele pe care trebuie să le 
respecte serviciile tehnice, precum şi 
procedura de evaluare a serviciilor 
tehnice.

Or. en

Amendamentul 269

Propunere de regulament
Articolul 53a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53a
Modificări ale notificărilor

1. În cazul în care un stat membru care 
prezintă o notificare a constatat sau a fost 
informat că un serviciu tehnic nu mai 
îndeplineşte cerinţele prevăzute în 
prezentul regulament sau că acesta nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile, autoritatea de 
notificare restricţionează, suspendă sau 
retrage notificarea, după caz, în funcţie 
de gravitatea încălcării cerinţelor sau a 
neîndeplinirii obligaţiilor. Statul membru 
care prezintă notificarea informează 
imediat Comisia şi celelalte state membre 
cu privire la aceasta.
2. În caz de retragere, restricţionare sau 
suspendare a notificării sau în cazul în 
care serviciul tehnic şi-a încetat 
activitatea, statul membru notificator ia 
măsurile adecvate pentru a se asigura că 
dosarele serviciului tehnic respectiv sunt 
fie prelucrate de un alt serviciu tehnic, fie 
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sunt puse la dispoziţia autorităţilor de 
notificare şi de supraveghere a pieţei 
responsabile, la cererea acestora.

Or. en

Amendamentul 270

Propunere de regulament
Articolul 53b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53b
Contestarea competenţei serviciilor 

tehnice
1. Comisia investighează toate cazurile în 
care se îndoieşte sau i se atrage atenţia 
asupra unei îndoieli privind competenţa 
unui serviciu tehnic sau continuarea 
îndeplinirii de către un serviciu tehnic a 
cerinţelor şi responsabilităţilor care îi 
revin.
2. Statul membru care a transmis 
notificarea prezintă Comisiei, la cerere, 
toate informaţiile referitoare la baza 
notificării sau la menţinerea competenţei 
serviciului tehnic în cauză.
3. Comisia se asigură că toate informaţiile 
sensibile obţinute pe parcursul 
investigaţiilor sale sunt tratate 
confidenţial.
4. În cazul în care constată că un serviciu 
tehnic nu îndeplineşte sau nu mai 
îndeplineşte cerinţele corespunzătoare 
notificării lui, Comisia informează în 
consecinţă statul membru care a efectuat 
notificarea şi solicită acestuia să ia 
măsurile corective necesare, inclusiv 
retragerea notificării, dacă este cazul.

Or. en
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Amendamentul 271

Propunere de regulament
Articolul 53c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53c
Obligaţii privind funcţionarea serviciilor 

tehnice
1. Serviciile tehnice efectuează evaluări 
ale conformităţii în conformitate cu 
procedurile de evaluare a conformităţii 
prevăzute în prezentul regulament.
2. Evaluarea conformităţii se efectuează 
în mod proporţional, evitând sarcinile 
inutile pentru operatorii economici. 
Serviciile tehnice îşi desfăşoară 
activităţile ţinând seama de dimensiunea 
unei întreprinderi, domeniul de activitate 
şi structura acesteia, de gradul de 
complexitate al tehnologiei utilizate 
pentru producerea vehiculului, 
sistemului, componentei sau unităţii 
tehnice separate respective, precum şi de 
caracterul de serie sau de masă al 
procesului de producţie.
3. La realizarea unei evaluări de 
conformitate, serviciile tehnice respectă, 
totuşi, gradul de precizie şi nivelul de 
protecţie necesare pentru conformitatea 
vehiculului, sistemului, componentei sau 
unităţii tehnice separate cu dispoziţiile 
prezentului regulament.
4. În cazul în care un serviciu tehnic 
constată că producătorul nu a îndeplinit 
cerinţele stabilite în prezentul regulament, 
acesta solicită autorităţii de omologare de 
tip, pe de o parte, să solicite 
producătorului să ia măsurile corective 
adecvate, iar pe de altă parte, să nu 
elibereze certificatul de omologare de tip 
până când serviciul tehnic nu a fost 
convins că s-au luat măsurile corective 
necesare.
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5. În cazul în care, pe parcursul activităţii 
de monitorizare a conformităţii producţiei 
ulterioare eliberării certificatului de 
omologare de tip, un serviciu tehnic 
constată că un vehicul, un sistem, o 
componentă sau o unitate tehnică 
separată nu mai respectă prezentul 
regulament, acesta invită producătorul să 
ia măsurile corective adecvate şi solicită 
autorităţii de omologare de tip să 
suspende sau să retragă certificatul de 
omologare de tip dacă nu s-au luat 
măsurile corective adecvate spre 
convingerea serviciului tehnic.
6. În cazul în care fie nu se iau măsuri 
corective, fie acestea nu îndeplinesc 
cerinţele serviciului tehnic, serviciul 
tehnic solicită autorităţii de omologare să 
restricţioneze, să suspende sau să retragă 
certificatul de omologare de tip, după caz.

Or. en

Amendamentul 272

Propunere de regulament
Articolul 53d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53d
Obligaţii privind informarea serviciilor 

tehnice
1. Serviciile tehnice informează 
autorităţile de omologare în ceea ce 
priveşte:
(a) orice neconformitate observată care 
poate implica un refuz, o restricţionare, 
suspendare sau retragere a certificatului 
de omologare de tip;
(b) toate circumstanţele care afectează 
domeniul de aplicare şi condiţiile 
notificării lor;
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(c) orice cerere de informare cu privire la 
activităţile de evaluare, primită de la 
autorităţile de supraveghere a pieţei.
2. la cererea autorităţii de omologare, 
activităţile de evaluare efectuate în limita 
domeniului de aplicare al notificării, 
precum şi orice altă activitate efectuată, 
inclusiv activităţile şi subcontractările 
transfrontaliere.
3. Serviciile tehnice furnizează celorlalte 
servicii tehnice notificate în temeiul 
prezentului regulament, care îndeplinesc 
activităţi similare de evaluare referitoare 
la acelaşi vehicul, sistem, componentă sau 
unitate tehnică separată, informaţii 
relevante privind aspecte legate de 
rezultate negative şi, la cerere, pozitive ale 
evaluării.

Or. en

Amendamentul 273

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de punere în aplicare eliminat
În vederea stabilirii de condiţii uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament, Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura specificată la 
articolul 55, acte de punere în aplicare 
stabilind următoarele măsuri de
implementare:
1. detaliile reglementărilor cu privire la 
omologarea de tip în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (6) din prezentul 
regulament;
2. modele pentru dosarul de omologare şi 
fişa de informaţii în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (1) din prezentul 
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regulament;
3. un sistem de numerotare al 
certificatelor de omologare UE de tip în 
conformitate cu articolul 15 din prezentul 
regulament;
4. un model pentru un certificat de 
omologare UE de tip în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (5) din prezentul 
regulament;
5. un model pentru lista omologărilor UE 
de tip a sistemelor, componentelor şi 
unităţilor tehnice separate în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (5) din prezentul 
regulament;
6. un model pentru lista cerinţelor sau a 
actelor de reglementare aplicabile în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (6) 
din prezentul regulament;
7. detaliile reglementărilor cu privire la 
omologarea de tip în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (6) din prezentul 
regulament;
8. modelul unui certificat de conformitate, 
conform articolului 24 din prezentul 
regulament;
9. un model pentru mărcile de omologare 
UE de tip în conformitate cu articolul 25 
din prezentul regulament;

Or. en

Justificare

Acest articol nu este necesar, întrucât subiectele cu privire la care Comisia este împuternicită 
să adopte acte de punere în aplicare sunt prevăzute în articolele anterioare ale prezentului 
regulament.

Amendamentul 274

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de un comitet 
denumit „Comitetul tehnic – vehicule 
agricole” (TC-AV).

1. Comisia este asistată de un comitet 
denumit „Comitetul tehnic – vehicule 
agricole” (TC-AV). Acest comitet este un 
comitet în înţelesul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European 
şi al Consiliului de stabilire a normelor şi 
principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării competenţelor de executare de 
către Comisie.

Or. en

Amendamentul 275

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispoziţiile articolului 8. Perioada 
prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din 
Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei 
luni.

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 276

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comitetul îşi stabileşte regulamentul de 
procedură.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 277

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia poate adopta, prin acte delegate 
în conformitate cu articolele 57, 58 şi 59,
modificări ale anexelor la prezentul 
regulament.

1. Comisia poate adopta, prin acte delegate 
în conformitate cu articolul 57, modificări 
ale anexelor la prezentul regulament în 
vederea adaptării acestora la progresul 
tehnic şi ştiinţific.

Or. en

Amendamentul 278

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care, în aplicarea Deciziei 
97/836/CE, sunt adoptate noi regulamente 
CEE-ONU sau modificări la 
regulamentele CEE-ONU existente la 
care Uniunea a aderat, Comisia, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolele 57, 58 şi 59, 
modifică anexa I la prezentul regulament 
în mod corespunzător.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest alineat este redundant, deoarece posibilitatea modificării anexei I pentru adăugarea 
unui regulament al ONU-CEE este deja prevăzută la articolul 42.

Amendamentul 279

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Competenţele de a adopta actele 
delegate menţionate la articolul 7 
alineatul (4), articolul 8 alineatul (4), 
articolul 9 alineatul (5), articolul 18 
alineatul (7), articolul 38 alineatele (1), 
(2) şi (3), articolul 47 alineatul (10), 
articolul 51 alineatul (8) şi articolul 56 
sunt conferite Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată.

1. Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute în prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 280

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Delegarea competenţelor menţionată 
la articolul 7 alineatul (4), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (5), 
articolul 10 alineatul (6), articolul 12 
alineatul (1), articolul 18 alineatul (6), 
articolul 38 alineatul (1) şi alineatul (5), 
articolul 42 alineatul (2), articolul 43 
alineatul (3), articolul 47 alineatul (12), 
articolul 51b şi articolul 56 i se conferă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 
…*. Comisia întocmeşte un raport privind 
delegarea competenţei cel târziu cu nouă 
luni înainte de încheierea perioadei de 
cinci ani. Delegarea competenţei se 
prelungeşte în mod tacit pentru perioade 
de durată identică, cu excepţia cazului în 
care Parlamentul European sau Consiliul 
se opun unei astfel de prelungiri cu cel 
puţin trei luni înainte de încheierea 
fiecărei perioade.
__________________
* JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.
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Or. en

Amendamentul 281

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Delegarea competenţelor prevăzută 
articolul 7 alineatul (4), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (5),
articolul 10 alineatul (6), articolul 12 
alineatul (1), articolul 18 alineatul (6), 
articolul 38 alineatul (1) şi alineatul (5), 
articolul 42 alineatul (2), articolul 43 
alineatul (3), articolul 47 alineatul (12), 
articolul 51b şi articolul 56 poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competenţe specificată în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 282

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice act delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (4), 
articolul 8 alineatul (4), articolul 9 
alineatul (5), articolul 10 alineatul (6), 
articolul 12 alineatul (1), articolul 18 
alineatul (6), articolul 38 alineatul (1) şi  
alineatul (5), articolul 42 alineatul (2), 
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articolul 43 alineatul (3), articolul 47 
alineatul (12), articolul 51b şi articolul 56 
intră în vigoare doar dacă Parlamentul 
European sau Consiliul nu au formulat 
obiecţiuni la acesta în termen de două 
luni de la data notificării actului respectiv 
către Parlamentul European şi către 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât şi Consiliul au informat 
Comisia că nu intenţionează să formuleze 
obiecţiuni. Acest termen se prelungeşte cu 
2 luni la iniţiativa Parlamentului 
European şi a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 283

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Competenţele de a adopta acte delegate 
îi sunt conferite Comisiei sub rezerva 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la 
articolele 58 şi 59.

eliminat

Or. en

Amendamentul 284

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revocarea delegării eliminat
1. Delegarea competenţelor prevăzută la 
articolul 7 alineatul (4), articolul 8 
alineatul (4), articolul 9 alineatul (5), 
articolul 18 alineatul (7), articolul 38 
alineatele (1), (2) şi (3), articolul 47 
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alineatul (10), articolul 51 alineatul (8) şi 
articolul 56 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu.
2. Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide să revoce 
delegarea de competenţe informează 
cealaltă instituţie şi Comisia cu suficient 
timp înainte de adoptarea unei decizii 
finale, indicând competenţele delegate 
care ar putea face obiectul unei revocări, 
precum şi motivele revocării.
3. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţelor specificate în 
decizie. Decizia intră în vigoare imediat 
sau la o dată ulterioară, menţionată în 
decizie. Aceasta nu aduce atingere 
valabilităţii actelor delegate care sunt deja 
în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 285

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiecţii la actele delegate eliminat
1. Parlamentul European şi Consiliul pot 
prezenta obiecţii cu privire la actul 
delegat într-o perioadă de două luni de la 
data notificării. La iniţiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului, această perioadă este 
prelungită cu o lună.
2. În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu prezintă obiecţii privind actul 
delegat sau dacă, înaintea datei 
respective, atât Parlamentul European, 
cât şi Consiliul au informat Comisia că au 
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decis să nu formuleze obiecţii, actul 
delegat intră în vigoare la data prevăzută 
în dispoziţiile acestuia.
3. În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun actului delegat, 
acesta nu intră în vigoare. Instituţia care 
obiectează indică motivele pentru care are 
obiecţii la adresa actului delegat.

Or. en

Amendamentul 286

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament nu invalidează nici 
o omologare UE de tip acordată 
vehiculelor sau sistemelor, componentelor 
sau unităţilor tehnice separate înainte de 
data precizată la articolul 64 alineatul (2).

1. Prezentul regulament nu invalidează
nicio omologare UE de tip acordată 
vehiculelor, sistemelor, componentelor sau 
unităţilor tehnice separate înainte de data
specificată la articolul 64 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 287

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Autorităţile de omologare continuă să 
acorde extinderi de omologări pentru 
vehiculele, sistemele, componentele sau 
unităţile tehnice separate în condiţiile 
specificate în Directiva 2003/37/CE şi în 
oricare din directivele enumerate la 
articolul 62 alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 288

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu la 1 ianuarie 2018, statele 
membre informează Comisia cu privire la 
punerea în aplicare a procedurilor de 
omologare de tip prevăzute în prezentul 
regulament şi, în special, a procedurii de 
omologare în mai multe etape.

1. Cel târziu la [patru ani de la data 
specificată la articolul 64 alineatul (2)], 
statele membre informează Comisia cu 
privire la punerea în aplicare a procedurilor 
de omologare de tip prevăzute de prezenta 
directivă şi, în special, a procedurii de 
omologare în mai multe etape.

Or. en

Amendamentul 289

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pe baza informaţiilor comunicate în 
temeiul alineatului (1), Comisia prezintă în 
faţa Parlamentului European şi a
Consiliului stadiul aplicării prezentului 
regulament până la 1 ianuarie 2019.

2. Pe baza informaţiilor comunicate în 
temeiul alineatului (1), Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind stadiul aplicării prezentei 
directive în termen de [patru ani de la 
data specificată la articolul 64 alineatul 
(2)].

Or. en

Amendamentul 290

Propunere de regulament
Articolul 61a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 61a
Utilaje mobile fără destinaţie rutieră
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Până la [3 ianuarie 2013], pentru a 
asigura un nivel ridicat al siguranţei 
rutiere, Comisia evaluează necesitatea 
armonizării cerinţelor tehnice şi a 
procedurilor de evaluare a conformităţii 
aplicabile echipamentelor mobile 
nerutiere. Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
concluziile sale şi, dacă este cazul, 
propuneri legislative în vederea asigurării 
acestei armonizări.

Or. en

Justificare

A se vedea expunerea de motive (echipamente mobile - categoria U) şi considerentul 6 
corespunzător.

Amendamentul 291

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Directiva 2003/37/CE, precum şi 
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 şi 
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 data prevăzută la 
articolul 64 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 292

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1 - rubrica 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„- tractoarele agricole şi forestiere, 
excluzând echipamentele instalate pe 
aceste vehicule,”

„– tractoarele agricole şi forestiere, pentru 
riscurile şi cerinţele reglementate de 
Regulamentul (UE) nr. .../2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
cu privire la omologarea şi supravegherea 
pieţei vehiculelor agricole şi forestiere şi 
de actele delegate şi de punere în aplicare 
adoptate în temeiul prezentului 
regulament, excluzând echipamentele 
instalate pe aceste vehicule,”

Or. en

Amendamentul 293

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 [trei ani de la intrarea în 
vigoare].

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Propunerea Comisiei

Prezenta propunere are obiectivul de a stabili norme armonizate pentru fabricarea vehiculelor 
agricole şi forestiere (tractoare, remorci şi echipamente remorcate) în scopul de a asigura 
funcţionarea pieţei interne, garantând în acelaşi timp un nivel ridicat de siguranţă rutieră şi de 
siguranţă la locul de muncă, precum şi de protecţie a mediului. Regulamentul propus 
simplifică într-o măsură semnificativă actuala legislaţie privind omologarea de tip, înlocuind 
24 de directive de bază (şi aproximativ 35 de directive de modificare). Noul regulament şi 
actele sale delegate şi de punere în aplicare sunt menite să preia cerinţele stabilite în 
dispoziţiile legislative actuale fără a reduce nivelul actual al protecţiei.

II. Poziţia generală a raportorului

Raportorul salută propunerea Comisiei, întrucât aceasta contribuie la competitivitatea acestui 
sector industrial prin simplificarea legislaţiei existente privind omologarea de tip a 
vehiculelor. Pentru a se asigura un nivel ridicat al siguranţei rutiere, al siguranţei la locul de 
muncă şi al protecţiei mediului şi în vederea finalizării pieţei interne în sectorul vehiculelor 
agricole şi forestiere, raportorul este de părere că este necesar să se introducă o procedură de 
omologare la nivelul Uniunii pentru toate categoriile de vehicule, ţinându-se totodată seama în 
mod corespunzător de considerentele de ordin costuri-beneficii şi acordându-se o atenţie 
deosebită întreprinderilor mici şi mijlocii.

La elaborarea raportului de faţă, raportorul s-a consultat cu toate părţile interesate (fabricanţi 
de vehicule, furnizori, distribuitori şi reparatori, utilizatori şi sindicate). În acelaşi timp, 
raportorul a ţinut seama şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul audierii organizate de 
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor la 12 aprilie 2011.

(a) Cerinţele de siguranţă şi relaţia cu Directiva privind echipamentele tehnice1

Comisia propune excluderea tractoarelor agricole şi forestiere din domeniul de aplicare al 
Directivei privind echipamentele tehnice în vederea introducerii numărului de acte juridice 
aplicabile tractoarelor pentru o mai bună reglementare şi simplificare. 

Raportorul doreşte să sublinieze faptul că tractoarele agricole şi forestiere ar putea fi excluse 
din domeniul de aplicare al Directivei privind echipamentele tehnice cu condiţia ca noul 
regulament şi actele sale delegate să preia cerinţele existente stabilite în Directiva privind 
echipamentele tehnice care se aplică în prezent tractoarelor, pentru a se evita orice posibil vid 
legislativ şi pentru a se asigura menţinerea nivelului actual de siguranţă.

Raportorul are cunoştinţă de faptul că în momentul de faţă Comisia realizează o evaluare a 
tuturor riscurilor reglementate în prezent de Directiva privind echipamentele tehnice pentru a 

                                               
1 Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele 
tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)
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se asigura că acestea vor fi reglementate în continuare în cadrul prezentului regulament. 

Raportorul subliniază importanţa acestui exerciţiu, însă doreşte să accentueze faptul că ar fi 
fost de preferat ca acesta să fie finalizat în etapa premergătoare procesului legislativ, în aşa fel 
încât să se asigure că articolele 7 şi 8 din propunerea Comisiei cuprind integral respectivele 
cerinţe din Directiva privind echipamentele tehnice. 

În acest context, raportorul doreşte să reitereze faptul că actele delegate care vor fi adoptate în 
temeiul prezentului regulament vor putea include numai specificaţii tehnice de punere în 
aplicare a dispoziţiilor fundamentale ale regulamentului; aceste acte nu pot stabili cerinţe noi. 
Prin urmare, colegiuitorii trebuie să fie extrem de atenţi la redactarea cerinţelor prezentului 
regulament pentru a se asigura că acestea includ într-o măsură suficientă toate riscurile.  

În acest scop, raportorul a introdus o serie ce cerinţe la articolul 7 (siguranţa funcţională) şi la 
articolul 8 (siguranţa la locul de muncă) pe baza cerinţelor de sănătate şi siguranţă stabilite în 
Directiva privind echipamentele tehnice, care nu par să fie incluse în propunerea Comisiei. 

Consiliul şi Comisia sunt invitate să analizeze la rândul lor îndeaproape aceste dispoziţii, 
pentru a se asigura că au fost incluse toate cerinţele necesare au fost incluse în articolele 7 şi 
8, precum şi în anexa I la prezentul regulament, în aşa fel încât să poată rămâne aplicabile 
tuturor categoriilor de tractoare.

(b) Alinierea la noul cadru legislativ şi la alte dispoziţii legislative ale Uniunii referitoare 
la aprobarea de tip

Raportorul a introdus un mare număr de amendamente menite să asigure alinierea 
dispoziţiilor prezentului regulament cu cele ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor, în 
scopul îmbunătăţirii punerii în aplicare şi respectării noului regulament. Aceste dispoziţii 
precizează responsabilităţile care le revin operatorilor economici din lanţul de aprovizionare, 
precum şi autorităţilor responsabile de supravegherea acestuia, în special în ceea ce priveşte 
supravegherea ulterioară punerii pe piaţă şi controlul produselor care intră pe piaţa Uniunii. 

De asemenea, sunt înăsprite cerinţele pe care trebuie să le satisfacă organismele sau 
organizaţiile cărora statele membre le pot delega unele sarcini de evaluare pentru a asigura 
condiţii de concurenţă echitabile şi pentru a evita denaturarea concurenţei care ar putea rezulta 
din aplicarea de către aceste organizaţii terţe a unor niveluri diferite de rigurozitate şi 
performanţă la încercarea, inspectarea şi evaluarea vehiculelor, sistemelor, componentelor sau 
unităţilor tehnice separate.

Acest amplu exerciţiu de aliniere, care ţine seama şi de activităţile desfăşurate în paralele de 
Grupul de lucru al Consiliului pentru armonizare tehnică, precum şi de dispoziţiile cuprinse în 
propunerea de regulament privind privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru 
vehiculele din categoria L2, explică numărul mare de amendamente din proiectul de raport.

                                               
2 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea şi supravegherea 
pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri (COM(2010)0542 – 2010/0271(COD))
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(c) Accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor (IRI)

Raportorul este conştient de complexitatea din ce în ce mai ridicată a vehiculelor, datorată, în 
mare parte, numărului tot mai mare de componente electronice care nu pot fi supuse unor 
reparaţii mecanice „tradiţionale”, însă pot fi reparate pe baza informaţiilor specifice privind 
caracteristicile electronice ale vehiculelor.  Accesul nelimitat şi nediscriminatoriu la aceste 
informaţii este, prin urmare, crucial pentru repararea şi întreţinerea vehiculelor. 

În prezent, fabricanţii de tractoare par să aplice un sistem bazat în mare parte pe acorduri 
exclusive între fabricanţi şi ateliere de reparaţii şi dealeri autorizaţi. Deşi este posibil ca aceste 
acorduri exclusive să nu încalce dreptul concurenţei, se pune întrebarea dacă exceptarea 
accesului la IRI de la aplicarea legislaţiei referitoare la omologarea de tip nu ar conduce în 
timp la perpetuarea acestei structuri şi, astfel, la închiderea pieţei pentru toate atelierele de 
reparaţii independente. În plus, nu se poate exclude nici posibilitatea ca, fără a aduce atingere 
acestor acorduri exclusive, unele ateliere de reparaţii independente din regiunile agricole 
uneori îndepărtate ale UE să trebuiască să repare tractoare în situaţii de urgenţă sau în cazul 
unor probleme minore.

Faptul că accesul la IRI constituie un aspect de o relevanţă economică deosebită, dată fiind 
cota importantă a profiturilor care provin din piaţa serviciilor de după vânzare, conduce la 
dezbateri extrem de controversate, în timp ce legiuitorul încearcă să adopte o abordare care să 
echilibreze atent interesele ambelor părţi (fabricanţi şi operatori independenţi), care nu dispun 
de mijloace comparabile în reprezentarea intereselor lor.   

Raportorul consideră că este necesar, în ceea ce priveşte acest subiect, să se găsească 
echilibrul corect şi să se garanteze că accesul la informaţii tehnice este asigurat într-un mod 
complex, ţinând seama de toate motivele de îngrijorare legate de protecţia consumatorului, 
concurenţa loială, siguranţă, mediu şi proprietatea intelectuală. 

(d) Echipamente mobile (categoria U) 

Comisia a inclus în propunerea sa o nouă categorie de vehicule care include echipamente 
mobile nerutiere (categoria U), permiţând fabricantului să aleagă dacă să solicite omologare în 
temeiul prezentului regulament sau să se conformeze cerinţelor naţionale în domeniu. 
Propunerea Comisiei recunoaşte o lacună în funcţionarea pieţei interne, însă este incompletă 
în ceea ce priveşte definirea cerinţelor pentru noua categorie pe care a creat-o. 

Industria echipamentelor mobile oferă multe produse diverse, care sunt utilizate în diferite 
sectoare (agricultură, construcţii, manipularea materialelor). Echipamentele mobile nerutiere 
fac deja obiectul unor acte legislative ale Uniunii [Directivele 2006/42/CE (Echipamente 
tehnice), 97/68/CE (Emisii de poluanţi), 2004/108/CE (CEM), 2000/14/CE (Emisii sonore în 
mediu)] care nu se aplică tractoarelor şi care nu corespund structural cu regulamentul propus. 

Directivele existente care se aplică echipamentelor mobile nerutiere nu conţin, cu toate 
acestea, cerinţe armonizate în materie de siguranţă rutieră. Raportorul consideră că, pentru 
finalizarea pieţei interne şi pentru asigurarea unui nivel ridicat al siguranţei rutiere, este 
necesară elaborarea unui instrument adecvat la nivelul Uniunii pentru armonizarea cerinţelor 
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aplicabile echipamentelor mobile nerutiere.

În acest scop, raportorul propune ca echipamentele mobile (categoria U) să fie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului regulament. Totuşi, raportorul invită Comisia să evalueze 
necesitatea armonizării cerinţelor tehnice şi a procedurilor de evaluare a conformităţii 
aplicabile echipamentelor mobile nerutiere şi să prezinte, în cel mai scurt termen posibil, 
propuneri legislative.

(e) Vehicule utilitare pentru toate tipurile de teren (ATV) şi vehicule „side-by-side” 
(SbS) 

Raportorul are cunoştinţă de faptul că vehiculele pentru toate tipurile de teren (ATV) şi-au 
dovedit valoarea în cadrul aplicaţiilor agricole şi forestiere şi că o parte din sectorul industrial 
producător de astfel de vehicule a solicitat includerea acestora în domeniul prezentului 
regulament. Raportorul consideră că aceste vehicule, care deseori sunt utilizate pe carosabil 
pentru transport sau în scop recreaţional, au caracteristici tehnice diferite de cele ale 
tractoarelor şi, prin urmare, ar trebui omologate în temeiul regulamentului privind vehiculele 
din categoria L3, în aşa fel încât să se asigure consecvenţa legislativă.

Pentru acele ATV concepute în mod special în scop utilitar ar putea fi posibilă introducerea 
unor cerinţe diferite, care însă ar permite un nivel ridicat de siguranţă şi performanţă de 
mediu. Raportorul urmăreşte îndeaproape dezbaterile paralelele pe marginea includerii acestor 
vehicule în regulamentul privind categoria L şi aşteaptă cu interes o soluţie corespunzătoare 
care să abordeze specificul acestor vehicule. În acelaşi timp, raportorul aşteaptă rezultatele 
studiului solicitat de Comisie cu privire la vehiculele SbS, pentru a evalua în care categorie ar 
trebui omologate aceste vehicule.  

(f) Amendamente tehnice

Raportorul a introdus şi un număr important de amendamente menite să clarifice anumite 
aspecte de natură tehnică şi să asigure o mai bună coerenţă a textului. 

III. Concluzie

Prezentul proiect de raport îşi propune să acopere acele puncte-cheie ale propunerii care 
necesită o analiză amănunţită, în aşa fel încât să faciliteze dezbaterile în comisie.  Deşi 
raportorul îşi rezervă dreptul de a depune mai multe amendamente după ce va examina mai 
îndeaproape propunerea Comisiei şi va proceda şi la alte consultări, intenţia sa în acest 
moment este să genereze o dezbatere fructuoasă în comisie şi aşteaptă cu interes alte sugestii.

                                               
3 A se vedea nota de subsol 2


