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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 
urmărește 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

referitor la propunerea 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 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2010)0542),

– 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 (C7-0317/2010),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 19 ianuarie 20111,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul 
Comisiei pentru transport şi turism (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
Considerentul 1a (nou)

                                               
1 OJ C ...
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Piaţa internă ar trebui să se bazeze 
pe norme transparente, simple şi coerente, 
care să asigure siguranţă şi claritate 
juridică şi de care să poată beneficia 
întreprinderile şi consumatorii deopotrivă.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament urmăreşte să 
instituie reguli armonizate pentru 
omologarea vehiculelor din categoria L, cu 
scopul de a asigura funcţionarea pieţei 
interne. Vehiculele din categoria L sunt 
vehicule cu două, trei sau patru roţi, cum 
sunt bicicletele motorizate, triciclurile, 
vehiculele rutiere de tip „Quad” şi 
miniautomobilele. În plus, propunerea 
urmăreşte să simplifice cadrul juridic 
existent, să conducă la o cotă de emisii mai 
redusă şi proporţională în raport cu 
ansamblul emisiilor generate de transportul 
rutier, să sporească nivelul general de 
siguranţă să ţină pasul cu progresul tehnic 
şi să întărească regulile cu privire la 
supravegherea pieţei.

(3) Prezentul regulament urmăreşte să 
instituie reguli armonizate pentru 
omologarea vehiculelor din categoria L, cu 
scopul de a asigura funcţionarea pieţei 
interne. Vehiculele din categoria L sunt 
vehicule cu două, trei sau patru roţi, cum 
sunt bicicletele motorizate, triciclurile, 
vehiculele rutiere de tip „Quad”, vehiculele 
pentru toate tipurile de teren (ATV) şi 
miniautomobilele. În plus, propunerea 
urmăreşte să simplifice cadrul juridic 
existent, să conducă la o cotă de emisii mai 
redusă şi proporţională în raport cu 
ansamblul emisiilor generate de transportul 
rutier, să sporească nivelul general de 
siguranţă să ţină pasul cu progresul tehnic 
şi să întărească regulile cu privire la 
supravegherea pieţei.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Peste 70 % din populaţia Uniunii 
locuieşte în zone urbane, iar aproximativ 
85% din PIB-ul Uniunii este produs în 
oraşe. Toate marile oraşe din Europa 
doresc să reducă aglomeraţia, accidentele 
şi poluarea. Cerinţe mai bune pentru 
omologarea de tip a vehiculelor din 
categoria L pot facilita tranziţia către o 
mobilitate urbană mai eficientă, mai 
sigură şi mai ecologică1. Vehiculele noi, 
inovatoare şi avansate din punct de vedere 
tehnologic, cu două sau trei roţi sau cele 
uşoare cu patru roţi pot spori considerabil 
mobilitatea urbană deoarece ocupă mai 
puţin spaţiu, consumă mai puţină energie, 
creează mai puţine emisii pe durata 
producţiei şi funcţionării, oferind în 
acelaşi timp conectivitate, productivitate şi 
distracţie.
1A se vedea şi Comunicările Comisiei 
intitulate „Planul de acţiune privind 
mobilitatea urbană” (COM(2009)0490), 
„Strategie tematică privind poluarea 
aerului” (COM(2005)0446) şi „Pentru un 
spațiu european de siguranță rutieră” 
(COM(2010)0389).

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Dat fiind actualul climat economic, 
capacităţile sectorului şi dimensiunea 
operatorilor săi, industria ar trebui să 
beneficieze de suficient timp pentru a se 
adapta la noile dispoziţii prevăzute în 
prezentul regulament şi la specificaţiile 
tehnice delegate Comisiei. Definirea în 
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timp util a cerinţelor este esenţială pentru 
a asigura o marjă de timp suficientă 
pentru ca producătorii să elaboreze, să 
testeze şi să pună în aplicare soluţii 
privind vehiculele de producţie şi pentru 
ca producătorii şi autorităţile de 
omologare din statele membre să instituie 
sistemele administrative necesare.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Din considerente de claritate, 
raţionalizare şi simplificare, prezentul 
regulament nu ar trebui să conţină prea 
multe etape de punere în aplicare pentru 
introducerea unui nivel al emisiilor mai 
strict şi pentru cerinţe mai stricte de 
siguranţă. Prin urmare, ar trebui folosită 
o abordare în trei etape, cu datele de 
aplicare următoare: 1 ianuarie 2014 (în 
urma intrării în vigoare a prezentului 
regulament), 1 ianuarie 2017 (2018) şi 1 
ianuarie 2020 (2021).

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Supravegherea pieţei în sectorul 
autovehiculelor şi în special în sectorul 
vehiculelor din categoria L ar trebui 
ameliorată prin înăsprirea dispoziţiilor care 

(12) Supravegherea pieţei în sectorul 
autovehiculelor şi în special în sectorul 
vehiculelor din categoria L ar trebui 
ameliorată prin înăsprirea dispoziţiilor care 
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reglementează conformitatea producţiei şi 
prin precizarea obligaţiilor care revin 
operatorilor economici din lanţul de 
aprovizionare. Ar trebui, în special, 
clarificate rolul şi responsabilităţile 
autorităţilor din statele membre competente 
în materie de omologare şi supravegherea 
pieţei, iar cerinţele privind competenţa, 
obligaţiile şi activităţile serviciilor tehnice 
care efectuează încercările de omologare 
de tip ar trebui sporite. Respectarea 
cerinţelor în materie de omologare de tip şi 
de conformitate a producţiei din legislaţia 
care reglementează sectorul automobilistic 
ar trebui să rămână principala 
responsabilitate a autorităţilor de 
omologare de tip, în timp ce competenţa în 
materie de supravegherea pieţei poate fi 
repartizată mai multor autorităţi naţionale.

reglementează conformitatea producţiei şi 
prin precizarea obligaţiilor care revin 
operatorilor economici din lanţul de 
aprovizionare. Ar trebui, în special, 
clarificate rolul şi responsabilităţile 
autorităţilor din statele membre competente 
în materie de omologare şi supravegherea 
pieţei, iar cerinţele privind competenţa, 
obligaţiile şi activităţile serviciilor tehnice 
care efectuează încercările de omologare 
de tip ar trebui sporite. Respectarea 
cerinţelor în materie de omologare de tip şi 
de conformitate a producţiei din legislaţia 
care reglementează sectorul automobilistic 
ar trebui să rămână principala 
responsabilitate a autorităţilor de 
omologare de tip, în timp ce competenţa în 
materie de supravegherea pieţei poate fi 
repartizată mai multor autorităţi naţionale.
Ar trebui să existe o coordonare şi o 
monitorizare eficientă la nivelul Uniunii 
şi la nivel naţional pentru a garanta că 
autorităţile de supraveghere a pieţei şi 
autorităţile de omologare de tip utilizează 
în mod eficient noile măsuri.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a preveni abuzul, orice 
procedură simplificată pentru vehiculele 
produse în serii mici ar trebui să fie 
limitată la cazuri de producţie foarte 
restrânsă; în consecinţă, este necesară 
definirea precisă a conceptului de serie 
mică după numărul de vehicule vândute, 
înmatriculate sau puse în circulaţie.

(13) Pentru a preveni abuzul, procedura
simplificată pentru vehiculele produse în 
serii mici ar trebui să fie limitată la un 
număr restrâns de vehicule; în consecinţă, 
este necesară definirea precisă a 
conceptului de serie mică după numărul de 
vehicule vândute, înmatriculate sau puse în 
circulaţie.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Comisia ar trebui împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE, în ceea ce 
priveşte siguranţa în funcţionare şi 
performanţa de mediu, încercările, 
accesul la informaţii cu privire la 
reparaţii şi întreţinere şi desemnarea 
serviciilor tehnice şi a sarcinilor specifice 
pe care acestea sunt autorizate să le 
îndeplinească, cu scopul de a completa sau 
modifica anumite elemente neesenţiale ale 
actelor legislative prin dispoziţii cu 
aplicabilitate generală. O astfel de 
împuternicire nu ar trebui să permită 
modificarea datelor de punere în aplicare 
stabilite în anexa IV sau valorile limită ale 
emisiilor stabilite în anexa VI. Modificările 
datelor sau valorilor respective ar trebui 
stabilite prin procedura legislativă ordinară 
prevăzută la articolul 114 din TFUE.

(17) Cu scopul de a completa sau modifica 
anumite elemente neesenţiale ale actelor 
legislative prin dispoziţii cu aplicabilitate 
generală, competenţa de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE 
ar trebui delegată Comisiei în ceea ce 
priveşte siguranţa în funcţionare şi 
performanţa de mediu, încercările, 
accesul la informaţii cu privire la 
reparaţii şi întreţinere şi desemnarea 
serviciilor tehnice şi a sarcinilor specifice 
pe care acestea sunt autorizate să le 
îndeplinească. O astfel de împuternicire nu 
ar trebui să permită modificarea datelor de 
punere în aplicare stabilite în anexa IV sau 
valorile limită ale emisiilor stabilite în 
anexa VI. Modificările datelor sau valorilor 
respective ar trebui stabilite prin procedura 
legislativă ordinară prevăzută la articolul 
114 din TFUE. 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

Justificare

Adaptare la ultima formulare utilizată pentru actele delegate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În conformitate cu articolul 291 din 
Tratat, Comisia ar trebui împuternicită să 
adopte acte de punere în aplicare în 
vederea stabilirii de condiţii uniforme de 
punere în aplicare a prezentului regulament 
în ceea ce priveşte lista informaţiilor 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, sistemul de 
numerotare al omologărilor UE de tip şi 
procedurile pentru asigurarea conformităţii 
producţiei. În legătură cu aceste elemente, 
sunt necesare condiţii uniforme de punere 
în aplicare în statele membre pentru a 
asigura buna funcţionare a pieţei interne 
prin facilitarea recunoaşterii reciproce a 
deciziilor administrative luate în diferite 
state membre – în special în ceea ce 
priveşte omologările de tip – şi acceptarea 
documentelor emise de producătorii de 
vehicule (în special în ceea ce priveşte 
certificatele de conformitate).

(18) În vederea stabilirii de condiţii 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament în ceea ce priveşte 
lista informaţiilor 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, sistemul de 
numerotare al omologărilor UE de tip şi 
procedurile pentru asigurarea conformităţii 
producţiei, Comisiei ar trebui să i se 
acorde 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 
Comisie1. În legătură cu aceste elemente, 
sunt necesare condiţii uniforme de punere 
în aplicare în statele membre pentru a 
asigura buna funcţionare a pieţei interne 
prin facilitarea recunoaşterii reciproce a 
deciziilor administrative luate în diferite 
state membre – în special în ceea ce 
priveşte omologările de tip – şi acceptarea 
documentelor emise de producătorii de 
vehicule (în special în ceea ce priveşte 
certificatele de conformitate).
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Justificare

Adaptare la ultima formulare utilizată pentru actele de executare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) vehicule destinate exclusiv 
competiţiilor desfăşurate pe şosele sau în 
afara acestora;

(d) vehicule destinate exclusiv 
competiţiilor;

Or. en

Justificare

Editare: eliminarea criteriilor nerelevante pentru această excepţie legate de competiţii.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) vehicule destinate exclusiv forţelor 
armate, forţelor de ordine, serviciilor de 
protecţie civilă, pompierilor sau lucrărilor
publice;

(e) vehicule destinate exclusiv forţelor 
armate, forţelor de ordine, serviciilor de 
protecţie civilă, pompierilor sau 
furnizorilor de lucrări sau servicii publice;

Or. en

Justificare

Clarificare: sunt excluse vehiculele destinate exclusiv lucrărilor publice sau serviciilor 
publice.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) vehicule destinate în principal să 
funcţioneze în afara drumurilor şi 
proiectate să funcţioneze pe suprafeţe 
nepavate sau asfaltate;

(g) vehicule destinate exclusiv să 
funcţioneze în afara drumurilor şi 
proiectate să funcţioneze pe suprafeţe 
nepavate sau asfaltate;

Or. en
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Justificare

Doar vehiculele din categoria L destinate să funcţioneze în afara drumurilor ar trebui excluse 
din acest regulament.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „certificat de conformitate”: un 
document întocmit pe baza modelului 
definit în actul de punere în aplicare, care 
este eliberat de producător pentru a garanta 
că un vehicul, la momentul terminării sale, 
corespunde unui tip de vehicul omologat în 
temeiul prezentului regulament.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

49. „informaţii referitoare la repararea şi 
întreţinerea vehiculului”: toate informaţiile 
necesare pentru diagnosticarea, efectuarea 
de lucrări de service, inspectarea, controlul 
periodic, repararea, reprogramarea sau 
reiniţializarea parametrilor vehiculului şi 
pe care producătorii le furnizează 
concesionarilor şi atelierelor de reparaţii 
agreate, inclusiv toate modificările şi 
completările ulterioare ale acestor 
informaţii; Aceste informaţii cuprind toate 
datele necesare pentru instalarea pe 
vehicule a sistemelor, componentelor sau a 
unităţilor tehnice separate;

49. „informaţii referitoare la repararea şi 
întreţinerea vehiculului”: toate informaţiile 
necesare pentru diagnosticarea, efectuarea 
de lucrări de service, inspectarea, controlul 
periodic, repararea, reprogramarea sau 
reiniţializarea parametrilor vehiculului şi 
pe care producătorii le furnizează 
concesionarilor şi atelierelor de reparaţii 
agreate, inclusiv toate modificările şi 
completările ulterioare ale acestor 
informaţii; Aceste informaţii cuprind toate 
datele necesare pentru identificarea şi 
instalarea pe vehicule a sistemelor, 
pieselor, componentelor sau a unităţilor 
tehnice separate;
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Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

50. „operator independent”: întreprinderi
care nu sunt concesionari sau ateliere de 
reparaţii agreate şi care sunt implicate 
direct sau indirect în repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor;

50. „operator independent” : orice 
persoane fizice sau juridice care nu sunt 
concesionari sau ateliere de reparaţii 
agreate şi care sunt implicate direct sau 
indirect în repararea şi întreţinerea 
autovehiculelor, în special ateliere de 
reparaţii, producători sau distribuitori de 
echipamente pentru reparaţii, dispozitive 
sau piese de schimb, editori de informaţii 
tehnice, operatori de asistenţă rutieră, 
operatori care oferă servicii de inspecţie, 
testare şi instruire, precum şi producători 
şi instalatori de echipament pentru 
vehicule alimentate cu carburanţi 
alternativi;

Or. en

Justificare

Accesul echitabil la informaţii privind repararea şi întreţinerea (la costuri rezonabile) este 
garantat pentru toţi operatorii independenţi, nu doar pentru „întreprinderi”.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 50a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

50a. „concesionar sau atelier de reparaţii 
agreat” înseamnă orice persoană fizică 
sau juridică care face parte din sistemul 
de distribuţie al producătorului;

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 53a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

53a. „motocicletă de anduranţă”: vehicul 
puternic cu două roţi, de utilizare 
specială, care îndeplineşte criteriile de 
clasificare pentru L3e-S1;

Or. en

Justificare

Introducerea unei subcategorii speciale pentru motocicletele de anduranţă, care sunt folosite 
atât pe drumuri, cât şi în afara lor.   

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 53b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

53b. „motocicletă de trial”: vehicul 
puternic cu două roţi, de utilizare 
specială, care îndeplineşte criteriile de 
clasificare pentru L3e-S2;

Or. en

Justificare

Introducerea unei subcategorii speciale pentru motocicletele de trial, care sunt folosite atât 
pe drumuri, cât şi în afara lor.   

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 57a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

57a. „vehicul pentru toate tipurile de 
teren”: vehicul care îndeplineşte criteriile 
de clasificare pentru L7Ce;

Or. en

Justificare

Introducerea unei subcategorii speciale pentru vehicul pentru toate tipurile de teren (ATV), 
care sunt folosite atât pe drumuri, cât şi în afara lor.   

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – punctul i – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehicule din subcategoria A1 
(motociclete cu performanţe scăzute);

– vehicule din subcategoria L3e -A1 
(motociclete cu performanţe scăzute);

Or. en

Justificare

Editare.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – punctul i – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

–  vehicule din subcategoria A2 
(motociclete cu performanţe medii);

– vehicule din subcategoria L3e - A2 
(motociclete cu performanţe medii);

Or. en

Justificare

Editare.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – punctul i – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vehicule din subcategoria A3 
(motociclete cu performanţe ridicate);

– vehicule din subcategoria L3e -A3 
(motociclete cu performanţe ridicate);

Or. en

Justificare

Editare.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) viteza maximă prin construcţie: eliminat
– de cel mult 130 km/h;
– mai mare decât 130 km/h.

Or. en

Justificare

Viteza maximă prin construcţie este relevantă pentru testarea emisiilor, dar nu este relevantă 
pentru clasificarea tipului de vehicul. Acest criteriu nu este inclus nici în anexa I.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – punctul ii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii a) utilizare specială:
- vehicule L3e - S1 (motociclete de 
anduranţă) 
- vehicule L3e – S2 (motociclete de trial)
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Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) vehicule din subcategoria L5Ae 
(tricicluri);

(i) vehicule L5Ae (tricicluri);

Or. en

Justificare

Editare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e – punctul ii – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) vehicule din subcategoria L5Be 
(tricicluri comerciale), cu subcategoriile:

(ii) vehicule L5Be (tricicluri comerciale), 
cu subcategoriile:

Or. en

Justificare

Editare.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera g – punctul ii – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) vehicule din categoria L7Be 
(miniautomobile grele), cu subcategoriile:

(ii) vehicule L7Be (miniautomobile grele), 
cu subcategoriile următoare:

Or. en
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Justificare

Editare.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera g – punctul ii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) vehicule L7Ce (vehicule pentru toate 
tipurile de teren);

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) categoriei L1e cu subcategoriile 
sale L1Ae şi L1Be, precum şi categoriei 
L3E cu subcategoriile sale L3e – A1, L3e –
A2 şi L3e – A3;

(a) categoriei L1e cu subcategoriile 
sale L1Ae şi L1Be, precum şi categoriei 
L3E cu subcategoriile sale L3e – A1, L3e –
A2, L3e – A3, L3Ae - S1 şi L3Ae - ;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) categoriei L6e cu subcategoriile 
sale L6Ae şi L6Be şi categoriei L7e cu 
subcategoriile sale L7Ae şi L7Be;

(c) categoriei L6e cu subcategoriile 
sale L6Ae şi L6Be şi categoriei L7e cu 
subcategoriile sale L7Ae, L7Be şi L7Ce;

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În plus, aceştia desemnează un 
reprezentant cu sarcini de supraveghere a 
pieţei, care poate fi reprezentantul 
menţionat la alineatul (2) sau un alt 
reprezentant.

(4) În plus, producătorii desemnează un 
reprezentant cu sarcini de supraveghere a 
pieţei, care poate fi reprezentantul 
menţionat la alineatul (3) sau un alt 
reprezentant.

Or. en

Justificare

Referinţă încrucişată corectă.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care importatorii sunt de 
părere sau au motive să presupună că un 
vehicul, sistem, componentă sau unitate 
tehnică separată nu respectă cerinţele din 
prezentul regulament şi, în special, că nu 
corespunde tipului omologat, acesta se va 
abţine să vândă sau să înmatriculeze
vehiculul, sistemul, componenta sau 
unitatea tehnică separată atât timp cât 
conformitatea acesteia nu a fost 
restabilită. În plus, atunci când 
importatorul este de părere sau are motive 
să presupună că vehiculul, sistemul, 
componenta sau unitatea tehnică separată 
prezintă un risc, acesta informează în 
această privinţă producătorul, autorităţile 
de supraveghere a pieţii şi de omologare.

(3) În cazul în care importatorii sunt de 
părere sau au motive să presupună că un 
vehicul, sistem, componentă sau unitate 
tehnică separată nu respectă cerinţele din 
prezentul regulament şi, în special, că nu 
corespunde tipului omologat, aceştia 
contactează autorităţile competente şi nu 
vând sau înmatriculează vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea tehnică 
separată până când nu primesc 
confirmarea din partea autorităţilor 
competente că acestea respectă cerinţele 
prezentului regulament. În plus, atunci 
când importatorul este de părere sau are 
motive să presupună că vehiculul, sistemul, 
componenta sau unitatea tehnică separată 
prezintă un risc, acesta informează în 
această privinţă producătorul, autorităţile 
de supraveghere a pieţii şi de omologare.
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Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un distribuitor este de 
părere sau are motive să presupună că un 
vehicul, sistem, componentă sau unitate 
tehnică separată nu respectă cerinţele din 
prezentul regulament acesta se va abţine să 
vândă sau să înmatriculeze vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea tehnică 
separată şi împiedică punere acestuia 
(acesteia) în exploatare atât timp cât 
conformitatea acesteia nu a fost restabilită.

(1) În cazul în care un distribuitor este de 
părere sau are motive să presupună că un 
vehicul, sistem, componentă sau unitate 
tehnică separată nu respectă cerinţele din 
prezentul regulament, acesta se adresează 
autorităţilor competente şi nu vinde sau 
înmatriculează vehiculul, sistemul, 
componenta sau unitatea tehnică separată 
până când nu primeşte confirmarea din 
partea autorităţilor competente că acestea 
respectă cerinţele prezentului regulament
şi împiedică punerea acestora în 
exploatare atât timp cât conformitatea nu a 
fost restabilită.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După o modificare a grupului 
propulsor, orice vehicul trebuie să satisfacă 
cerinţele tehnice corespunzătoare 
categoriei sau subcategoriei căreia 
vehiculul îi aparţinea iniţial sau, după caz, 
cerinţele noii categorii sau subcategorii a 
acestuia care era în vigoare la momentul 
vânzării, înmatriculării sau punerii în 
exploatare a vehiculului iniţial, inclusiv 
ultimele modificări ale acestor cerinţe.

(4) După o modificare a grupului 
propulsor, orice vehicul trebuie să satisfacă 
cerinţele tehnice corespunzătoare 
categoriei sau subcategoriei căreia 
vehiculul îi aparţinea iniţial sau, după caz, 
cerinţele noii categorii sau subcategorii a 
acestuia care era în vigoare la momentul 
vânzării, înmatriculării sau punerii în 
exploatare a vehiculului iniţial.
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Or. en

Justificare

După o modificare a grupului propulsor, vehicul ar trebui să satisfacă cerinţele 
corespunzătoare categoriei sau subcategoriei căreia vehiculul îi aparţinea la punerea în 
exploatare. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data menţionată la 
paragraful al doilea al articolului 82, toate 
vehiculele noi din subcategoriile L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae şi L7Ae trebuie echipate 
cu sisteme de diagnosticare la bord (OBD) 
de primă generaţie, care controlează şi 
transmit informaţii despre continuitatea 
circuitelor electrice, despre circuitele 
electrice deschise sau aflate în scurtcircuit, 
precum şi despre funcţionarea logică a 
circuitelor de comandă a motorului şi 
vehiculului (OBD I).

(1) La trei ani de la data menţionată la 
paragraful al doilea al articolului 82, toate 
vehiculele noi din subcategoriile L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6Ae şi L7Ae trebuie echipate 
cu sisteme de diagnosticare la bord (OBD) 
de primă generaţie, care controlează şi 
transmit informaţii despre continuitatea 
circuitelor electrice, despre circuitele 
electrice deschise sau aflate în scurtcircuit, 
precum şi despre funcţionarea logică a 
circuitelor de comandă a motorului şi 
vehiculului (OBD I).

Or. en

Justificare

Data propusă de intrare în vigoare a prezentului regulament [(articolul 82 alineatul (2)] se 
modifică la 1 ianuarie 2014, dar introducerea OBD I rămâne obligatorie pentru toate 
vehiculele din categoriile L, cu excepţia L1e, de la 1 ianuarie 2017. OBD nu este obligatoriu 
pentru mopedele cu două roţi (L1Be) din motive de costuri disproporţionate.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La şase ani de la data menţionată la 
paragraful al doilea al articolului 82, toate 
vehiculele noi din subcategoriile L6Be şi 

(2) La patru ani de la data menţionată la 
paragraful al doilea al articolului 82, toate 
vehiculele noi din subcategoriile L6Be şi 
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L7Be trebuie echipate cu OBD I. L7Be trebuie echipate cu OBD I.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la articolul 19 alineatul (1). În plus, se preferă un 
număr limitat de termene, prin urmare data propusă pentru această cerinţă este stabilită la 1 
ianuarie 2018 (etapa 2).

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La opt ani de la data menţionată la 
paragraful al doilea al articolului 82, toate 
vehiculele noi trebuie echipate cu OBD I.

(3) La şapte ani de la data menţionată la 
paragraful al doilea al articolului 82, toate 
vehiculele noi menţionate la alineatele (1) 
şi (2) trebuie echipate cu OBD I.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul la articolul 19 alineatele (1) şi (2).

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După confirmarea prin intermediul unei 
decizii adoptate de Comisie în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (4), la opt ani după 
data menţionată la al doilea paragraf al 
articolului 82, toate vehiculele noi din 
(sub)categoriile L1Be, L3e, L5e, L6Ae şi 
L7Ae trebuie, de asemenea, echipate cu 
sisteme de diagnosticare la bord de a doua 
generaţie care (OBD II), pe lângă 
elementele verificate de OBD I, detectează 
nu numai defecţiunile complete, ci şi 
deteriorările sistemelor, componentelor sau 

(4) După confirmarea prin intermediul unei 
decizii adoptate de Comisie în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (4), la şapte ani 
după data menţionată la al doilea paragraf 
al articolului 82, toate vehiculele noi din 
(sub)categoriile L2e, L3e, L4e, L5e, L6Ae 
şi L7Ae trebuie, de asemenea, echipate cu 
sisteme de diagnosticare la bord de a doua 
generaţie care (OBD II), pe lângă 
elementele verificate de OBD I, detectează 
nu numai defecţiunile complete, ci şi 
deteriorările sistemelor, componentelor sau 
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unităţilor tehnice separate pe toată durata 
de viaţă a vehiculului, sub rezerva 
demonstrării rentabilităţii prin studiul 
privind efectele de mediu menţionat la 
articolul 21 alineatele (4) şi (5).

unităţilor tehnice separate pe toată durata 
de viaţă a vehiculului, sub rezerva 
demonstrării rentabilităţii prin studiul 
privind efectele de mediu menţionat la 
articolul 21 alineatele (4) şi (5).

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul la articolul 19 alineatele (1) şi (2).

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la data de 1 ianuarie 2016 cel 
târziu, Comisia întocmeşte un studiu 
aprofundat privind efectele asupra 
mediului. Acest studiu trebuie să evalueze 
influenţa asupra calităţii aerului a 
vehiculelor din categoria L, precum şi cota 
emisiilor poluante generate de aceste 
vehicule pe baza cerinţelor pentru tipurile 
de încercări I, IV, V şi VIII specificate la 
anexa V. Studiul va asambla şi evalua 
ultimele date ştiinţifice, rezultatele 
cercetării ştiinţifice, precum şi datele 
privind modelarea şi rentabilitatea pentru a 
stabili măsuri de politică definitive privind 
cerinţele de mediu ale normei Euro 5 
(Euro 6 pentru motocicletele din categoria 
L3e) specificate în anexele V, VI (partea 
A3), VI (partea C2) şi VII în ceea ce 
priveşte kilometrajele pentru durabilitate 
şi factorii de deteriorare din norma Euro 
5 (Euro 6 pentru motocicletele din 
categoria L3e), prin confirmarea datelor 
de punere în aplicare a normei Euro 5 (a 
datelor pentru norma Euro 6 pentru 
motocicletele din categoria L3e) stabilite 
în anexa IV .

(4) Până la data de 1 ianuarie 2016, 
Comisia întocmeşte un studiu aprofundat 
privind efectele asupra mediului. Acest 
studiu trebuie să evalueze influenţa asupra 
calităţii aerului a vehiculelor din categoria 
L, precum şi cota emisiilor poluante 
generate de aceste vehicule pe baza 
cerinţelor pentru tipurile de încercări I, IV, 
V şi VIII specificate la anexa V. Studiul va 
asambla şi evalua ultimele date ştiinţifice, 
rezultatele cercetării ştiinţifice, precum şi 
datele privind modelarea şi rentabilitatea 
pentru a stabili măsuri de politică definitive 
privind aspectele menţionate la alineatul 
(5).

Or. en
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Justificare

Eliminarea suprapunerii cu alineatul (5).

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza concluziilor studiului, Comisia 
va confirma:

(5) Comisia raportează Parlamentului 
European şi Consiliului concluziile 
studiului privind efectele asupra mediului 
şi propune măsuri de politică definitive 
privind următoarele:

Or. en

Justificare

Pe baza studiului privind efectele asupra mediului, Comisia fie confirmă, fie propune 
modificări ale cerinţelor de mediu enumerate în prezentul alineat. 

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valorile limitelor de emisie Euro 5 
(Euro 6 pentru motocicletele din categoria 
L3e) specificate în anexa VI punctul A3 şi 
pragurile OBD specificate în anexa VI 
punctul B2;

(b) valorile limitelor de emisie Euro 5 
(Euro 6 pentru motocicletele din categoria 
L3e) specificate în anexa V, anexa VI 
punctul A3 şi pragurile OBD specificate în 
anexa VI punctul B2;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la alineatul (4).
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) omologarea de tip mixtă;

Or. en

Justificare

Omologarea de tip mixtă este necesară pentru producătorii care folosesc omologările 
furnizorilor, dar folosesc omologarea într-o singură etapă pentru componentele de vehicule 
pe care le deţin.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) „Omologarea de tip mixtă” înseamnă 
o procedură de omologare de tip în mai 
multe etape în cazul căreia se realizează 
una sau mai multe omologări de sisteme 
în ultimul stadiu al omologării 
vehiculului complet, fără a fi necesară 
eliberarea unor certificate de omologare 
UE de tip pentru sistemele respective.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Certificatul de conformitate se 
redactează într-una dintre limbile oficiale 
ale Uniunii. Orice stat membru poate 
solicita traducerea certificatului de 
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care este cumpărat vehiculul. conformitate în limba sau limbile sale 
oficiale.

Or. en

Justificare

Reducerea sarcinilor administrative.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Astfel cum este prevăzut în actul de 
punere în aplicare adoptat în temeiul 
prezentului regulament, în cazul 
vehiculelor omologate în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 39 alineatul (2), 
certificatul de omologare trebuie să conţină 
în titlu expresia „Pentru vehicule 
complete/completate, omologate de tip în 
conformitate cu articolul 39 (omologare 
provizorie)”.

(7) Astfel cum este prevăzut în actul de 
punere în aplicare adoptat în temeiul 
prezentului regulament, în cazul 
vehiculelor omologate în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 38 alineatul (2), 
certificatul de omologare trebuie să conţină 
în titlu expresia „Pentru vehicule 
complete/completate, omologate de tip în 
conformitate cu articolul 38 (omologare 
provizorie)”.

Or. en

Justificare

Referinţă încrucişată corectă.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Astfel cum este prevăzut în actul de 
punere în aplicare adoptat în temeiul 
prezentului regulament, în cazul 
vehiculelor omologate în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 41, certificatul de 
omologare conţine în titlu expresia „Pentru 
vehicule complete/completate omologate 

(8) Astfel cum este prevăzut în actul de 
punere în aplicare adoptat în temeiul 
prezentului regulament, în cazul 
vehiculelor omologate în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 40, certificatul de 
omologare conţine în titlu expresia „Pentru 
vehicule complete/completate omologate 



PR\866501RO.doc 27/54 PE464.815v01-00

RO

de tip în serii mici”, iar în imediata sa 
apropiere se indică anul de producţie, 
urmat de un număr secvenţial cuprins între 
1 şi limita indicată în tabelul prevăzut în 
actul de punere în aplicare, specificând, 
pentru fiecare an de producţie, poziţia 
vehiculului respectiv în cadrul producţiei 
din anul în cauză.

de tip în serii mici”, iar în imediata sa 
apropiere se indică anul de producţie, 
urmat de un număr secvenţial cuprins între 
1 şi limita indicată în tabelul prevăzut în 
actul de punere în aplicare, specificând, 
pentru fiecare an de producţie, poziţia 
vehiculului respectiv în cadrul producţiei 
din anul în cauză.

Or. en

Justificare

Referinţă încrucişată corectă.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cererile de omologare individuală pot 
viza maximum 5 vehicule de acelaşi tip.

(4) Cererile de omologare individuală pot 
viza maximum 20 de vehicule de acelaşi 
tip.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Numărul de vehicule de sfârşit de serie 
nu depăşeşte fie 10 % din numărul de 
vehicule înmatriculate în cei doi ani 
precedenţi, fie 10 vehicule pe stat membru, 
luându-se în calcul cea mai mare dintre 
aceste două cantităţi.

(4) Numărul de vehicule de sfârşit de serie 
nu depăşeşte fie 10 % din numărul de 
vehicule înmatriculate în cei doi ani 
precedenţi, fie 50 de vehicule pe stat 
membru, luându-se în calcul cea mai mare 
dintre aceste două cantităţi.

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care, în cursul procedurii 
prevăzute la articolul 41, 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.

1. În cazul în care, în cursul procedurii 
prevăzute la articolul 48, 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.

Or. en

Justificare

Referinţă încrucişată corectă.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (1) nu se aplică sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 
separate fabricate pentru vehicule destinate 
exclusiv curselor. În cazul în care 
sistemele, componentele sau unităţile 
tehnice separate enumerate într-un act 
delegat la prezentul regulament au un uz 
dual, atât pentru vehicule destinate 
exclusiv curselor, cât şi pentru vehicule 
destinate circulaţiei pe drumuri publice, 
acestea nu pot fi vândute sau oferite spre 
vânzare consumatorilor.

Alineatul (1) nu se aplică sistemelor, 
componentelor sau unităţilor tehnice 
separate fabricate pentru vehicule destinate 
exclusiv activităţilor sportive care nu au 
loc pe drumurile publice. În cazul în care 
sistemele, componentele sau unităţile 
tehnice separate enumerate într-un act 
delegat la prezentul regulament au un uz 
dual, atât pentru vehicule destinate 
exclusiv acestor activităţi sportive, cât şi 
pentru vehicule destinate circulaţiei pe 
drumuri publice, acestea nu pot fi vândute 



PR\866501RO.doc 29/54 PE464.815v01-00

RO

sau oferite spre vânzare consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) 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, aceste informaţii 
sunt puse la dispoziţie în mod 
nediscriminatoriu în raport cu informaţiile 
privind repararea şi întreţinerea furnizate
concesionarilor şi reparatorilor oficiali.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) manuale de service cuprinzând 
înscrierea reparaţiilor şi acţiunilor de 
întreţinere;

(b) manuale de service cuprinzând 
înscrierea reparaţiilor şi acţiunilor de 
întreţinere, precum şi a calendarului de 
service;

Or. en
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) manuale tehnice; (c) manuale tehnice şi buletine de servicii 
tehnice;

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Atunci când datele privind repararea şi 
întreţinerea unui vehicul sunt păstrate într-
o bancă centrală de date a producătorului 
vehiculului sau în numele său, reparatorii

(11) Atunci când datele privind repararea şi 
întreţinerea unui vehicul sunt păstrate într-
o bancă centrală de date a producătorului 
vehiculului sau în numele său, operatorii



PR\866501RO.doc 31/54 PE464.815v01-00

RO

independenţi au acces gratuit la aceste date 
şi pot introduce informaţii privind 
reparaţiile şi activităţile de întreţinere pe 
care le-au efectuat.

independenţi au acces gratuit la aceste date 
şi pot introduce informaţii privind 
reparaţiile şi activităţile de întreţinere pe 
care le-au efectuat.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de Comitetul tehnic 
pentru autovehicule instituit prin articolul 
40 din Directiva 2007/46/CE.

1. Comisia este asistată de Comitetul tehnic 
pentru autovehicule instituit prin articolul 
40 din Directiva 2007/46/CE. Comitetul 
respectiv este un comitet în înţelesul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

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 57

Propunere de regulament
Articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exercitarea competenţelor delegate Exercitarea competenţelor delegate
(1) Competenţele de adoptare a actelor 
delegate menţionate la articolele 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 şi 75
se conferă Comisiei pe perioadă 
nedeterminată.

(1) Competenţele de adoptare a actelor 
delegate se conferă Comisiei sub rezerva 
condiţiilor prevăzute în prezentul articol.

(1a) Delegarea competenţelor menţionate 
la articolele 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 
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56, 57, 60, 66 şi 75 se conferă Comisiei pe 
perioadă nedeterminată de la…*.
(1b) Delegarea competenţelor menţionate 
la articolele 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 
56, 57, 60, 66 şi 75 poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competenţe specificată 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menţionată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

2. Imediat după ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului.

2. Imediat după ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului.

3. Competenţele de adoptare a actelor 
delegate îi sunt conferite Comisiei sub 
rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute 
la articolele 77 şi 78.

3. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 
56, 57, 60, 66 şi 75 intră în vigoare doar 
dacă Parlamentul European sau Consiliul 
nu a formulat obiecţiuni în termen de 
două luni de notificarea acestuia către 
Parlamentul European şi Consiliu în 
care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European şi 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecţiuni. Respectivul termen se 
prelungeşte cu două luni la iniţiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.
* JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. 

Or. en
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 77 eliminat
Revocarea competenţelor delegate

1. Delegarea competenţelor menţionate la 
articolele 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 şi 75 poate fi revocată de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu.
2. Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide eventualitatea 
revocării delegării competenţelor trebuie 
să facă tot posibilul pentru a informa 
cealaltă instituţie şi Comisia într-un 
interval de timp rezonabil înainte de 
luarea deciziei finale, indicând 
competenţele delegate care ar putea fi 
revocate şi motivele posibile ale revocării.
3. decizie de revocare pune capăt delegării 
competenţelor specificate în decizia în 
cauză. Decizia intră în vigoare imediat 
sau la o dată ulterioară specificată în 
textul acesteia. Aceasta nu afectează 
valabilitatea actelor delegate care sunt 
deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78 eliminat
Obiecţii cu privire la actele delegate
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1. Parlamentul European şi Consiliul pot 
prezenta obiecţii cu privire la un act 
delegat într-o perioadă de două luni de la 
data notificării. La iniţiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului, această perioadă se 
prelungeşte cu o lună.
2. În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat sau 
dacă, înaintea acestei date, Parlamentul 
European şi Consiliul au informat 
Comisia că au 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 formulează obiecţii cu 
privire la un act delegat, acesta nu intră 
în vigoare. Instituţia care formulează 
obiecţii cu privire la actul delegat îşi 
expune motivele care au stat la baza 
acestora.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se aplică de la 1 ianuarie 2013. (2) Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Această modificare, împreună cu alte amendamente, are drept scop să raţionalizeze 
calendarul de aplicare a cerinţelor din prezentul regulament. Amânarea cu un an va acorda 
producătorilor şi administraţiilor naţionale suficient timp pentru a adapta cerinţele propuse, 
inclusiv cele din actele delegate. În acelaşi timp, termenele finale pentru cerinţele obligatorii 
de siguranţă şi de mediu nu fac obiectul unui compromis şi rămân aceleaşi ca în propunerea 
Comisiei.
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa I – subcategoria L1Ae – criteriul (6)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) sistemul auxiliar de propulsie are o 
putere nominală continuă maximă(1) ≤ 
1 kW şi

(6) sistemul auxiliar de propulsie are o 
putere nominală continuă maximă(1) > 
0,25 kW şi  ≤ 1 kW şi

Or. en

Justificare

Clarificare. Ca urmare a articolului 2 litera (g), bicicletele electrice de ≤ 0,25 kW nu sunt 
incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament. 

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa I – subcategoria L1Be – criteriul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) viteza maximă prin construcţie ≤ 25 
km/h şi

(3) viteza maximă prin construcţie ≤ 45 
km/h şi

Or. en

Justificare

Greşeală de editare: corectură pentru a actualiza categoria în funcţie de definiţiile curente.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexa I – categoria L3e – subcategoria L3e-S1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

L3e - S1 – Motociclete de anduranţă
(5)  înălţimea maximă a 
scaunului: 700 mm;
(6) garda minimă la sol: 
280 mm;
(7) capacitatea maximă a 
rezervorului de 
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combustibil: 4 l;
(8) raportul minim de 
transmisie globală din 
angrenajul multiplicator 
(raportul de transmisie 
primară * raportul de 
transmisie * raportul de 
cuplu final): 7,5;
(9) masa vehiculului în 
stare de funcţionare (fără 
conducător): nu mai mult 
de 100 de kg şi
(10) fără loc pentru 
pasager.

Or. en

Justificare

Anumite motociclete sunt destinate utilizării şi pe drumuri şi în afara acestora. Prin urmare, 
aceste vehicule folosesc drumurile publice şi ar trebui incluse în prezentul regulament. De 
asemenea, au fost luate în considerare şi caracteristicile specifice ale acestora de utilizare în 
afara drumurilor. Din acest motiv, este propusă subcategoria („S”) de utilizare specială.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa I – categoria L3e – subcategoria L3e-S2 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

L3e – S2 – Motociclete de trial
(5) înălţimea maximă a 
scaunului: 900 mm;
(6) garda minimă la sol: 
310 mm;
(7) raportul minim de 
transmisie globală din 
angrenajul multiplicator 
(raportul de transmisie 
primară * raportul de 
transmisie * raportul de 
cuplu final): 6,0;
(8) masa vehiculului în 
stare de funcţionare (fără 
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conducător): nu mai mult 
de 140 de kg şi
(9) fără loc pentru 
pasager.

Or. en

Justificare

Anumite motociclete sunt destinate utilizării şi pe drumuri şi în afara acestora. Prin urmare, 
aceste vehicule folosesc drumurile publice şi ar trebui incluse în prezentul regulament. De 
asemenea, au fost luate în considerare şi caracteristicile specifice ale acestora de utilizare în 
afara drumurilor. Din acest motiv, este propusă subcategoria („S”) de utilizare specială.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa I – categoria L6e – criteriul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) masa în stare de funcţionare ≤ 350 kg, 
neincluzând:

(3) masa în stare de funcţionare:

(a) ≤ 350 kg pentru transportul de 
pasageri;
(b) ≤ 400 kg pentru transportul de marfă.
Masa în stare de funcţionare nu include:

(a) masa bateriilor în cazul unui vehicul 
hibrid sau cu propulsie complet electrică 
sau

(1) masa bateriilor în cazul unui vehicul 
hibrid sau cu propulsie complet electrică 
sau

(b) greutatea sistemului cu combustibil 
gazos, inclusiv a rezervoarelor de 
combustibil în cazul unui vehicul 
monocarburant, bicarburant sau 
multicarburant ori 

(2) greutatea sistemului cu combustibil 
gazos, inclusiv a rezervoarelor de 
combustibil în cazul unui vehicul 
monocarburant, bicarburant sau 
multicarburant ori 

(c) greutatea rezervorului (rezervoarelor) 
pentru stocarea aerului comprimat în cazul 
utilizării aerului de propulsie 
precomprimat.

(3) greutatea rezervorului (rezervoarelor) 
pentru stocarea aerului comprimat în cazul 
utilizării aerului de propulsie 
precomprimat.

Or. en
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Justificare

Directiva actuală 2002/24/CE foloseşte conceptul de „masă fără încărcătură”. În propunere, 
acest termen a fost înlocuit cu termenul „masă în stare de funcţionare”, din motive de 
claritate şi coerenţă cu regulamentul privind înmatricularea vehiculelor. Pentru a compensa 
diferenţa, se propune o uşoară creştere a masei pentru vehiculele utilitare.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa I – categoria L6e – criteriul (3a) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) cilindree ≤ 50 cm3 în cazul în care 
un motor PI face parte din configuraţia 
de propulsie a vehiculului.

Or. en

Justificare

Această specificaţie se aplică tuturor subcategoriilor L6e. Prin urmare, trebuie mutată de la 
L6Ae şi L6Be la L6e.

Observaţie: este necesară renumerotarea criteriilor pentru L6Ae şi L6Be.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa I – subcategoria L6Ae – criteriul (6)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) cilindree ≤ 50 cm3 în cazul în care un 
motor PI face parte din configuraţia de 
propulsie a vehiculului.

eliminat

Or. en

Justificare

Această specificaţie se aplică tuturor subcategoriilor L6e. Prin urmare, este mutată la L6e.
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa I – subcategoria L6Be – criteriul (6)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) cilindree ≤ 50 cm3 în cazul în care un 
motor PI face parte din configuraţia de 
propulsie a vehiculului şi

eliminat

Or. en

Justificare

Această specificaţie se aplică tuturor subcategoriilor L6e. Prin urmare, este mutată la L6e.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Anexa I – categoria L7e– criteriul (3) – punctul (b)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ≤ 550 kg pentru transportul de marfă. (b) ≤ 600 kg pentru transportul de marfă.

Or. en

Justificare

Directiva actuală 2002/24/CE foloseşte conceptul de „masă fără încărcătură”. În propunere, 
acest termen a fost înlocuit cu termenul „masă în stare de funcţionare”, din motive de 
claritate şi coerenţă cu regulamentul privind înmatricularea vehiculelor. Pentru a compensa 
diferenţa, se propune o uşoară creştere a masei pentru vehiculele utilitare.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Anexa I – subcategoria L7Ae – criteriul (5)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) vehicul din categoria L7e care nu 
îndeplineşte criteriile specifice vehiculelor 
din subcategoria L7Be şi

(5) vehicul din categoria L7e care nu 
îndeplineşte criteriile specifice vehiculelor 
din subcategoria L7Be sau L7Ce şi

Or. en
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Justificare

În urma introducerii noii categorii L7Ce pentru ATV-uri.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa I – subcategoria L7Be – criteriul (6)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) echipat cu unul sau două scaune, 
inclusiv scaunul conducătorului auto.

(6) echipat cu unul până la patru locuri 
aşezate, inclusiv locul aşezat al
conducătorului auto, fiecare loc aşezat 
fiind dotat cu centură de siguranţă;

Or. en

Justificare

Miniautomobilele grele ar trebui echipate cu cel puţin un loc şi cel mult patru locuri aşezate. 
Fiecare loc aşezat ar trebui dotat cu centură de siguranţă.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa I – subcategoria L7Be-P– criteriul (7)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) vehicul conceput şi utilizat în principal 
pentru transportul de pasageri, caracterizat 
prin dotarea cu cel mult patru locuri 
aşezate, inclusiv locul aşezat al 
conducătorului auto, fiecare loc aşezat 
fiind echipat cu centură de siguranţă.

(7) vehicul conceput în principal pentru 
transportul de pasageri.

Or. en

Justificare

Eliminarea repetiţiei: această specificaţie este deja indicată în subcategoria L7Be, criteriul 
(6).
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa I – categoria L7e – subcategoria L7C (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ce – Vehicule pentru toate tipurile de 
teren (ATV);

(5) viteza maximă prin 
construcţie:  60 km/h
(6) scaun tip şa;
(7) controlul acceleraţiei 
la degetul mare;
(8) dispozitiv de cuplare 
spate: greutate de 
tractare > 4 x propria 
greutate > 274 kg ca test 
de putere, a nu se 
considera greutatea 
permisă a remorcii;
(10)garda la sol >180 
mm;
(11) raportul 
ampatament/gardă la sol 
<6

(Acest amendament se aplică întregului 
text. Adoptarea sa va necesita efectuarea 
de schimbări corespunzătoare în întregul 
text, mai precis renumerotarea pentru a 
plasa această nouă categorie între L7Ae şi 
L7Be.)

Or. en

Justificare

Anumite vehicule de tip „quad” sunt destinate utilizării şi pe drumuri şi în afara acestora. 
Prin urmare, aceste vehicule folosesc drumurile publice şi ar trebui incluse în prezentul 
regulament. Totuşi, au fost luate în considerare şi caracteristicile specifice ale acestora de 
utilizare în afara drumurilor. Din acest motiv, este propusă această subcategorie specifică. 

Amendamentul 74
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Propunere de regulament
Anexa II (integral) - categorii de vehicule - rândul 2 - subcoloana 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ae L7Ae şi L7Ce

Or. en

Justificare

ATV-urile (subcategoria L7Ce) ar trebui să respecte cerinţele generale similare pentru 
omologarea tip în UE ca şi vehiculele rutiere grele de timp „quad” (L7Ae). Detaliile privind 
aceste cerinţe pot adaptate în mod separat fiecărei subcategorii în cadrul unui act delegat.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Anexa II - III Cerinţe privind construcţia vehiculelor – punctul 8 -  sisteme de 
diagnosticare la bord- coloana 6 L1Be

Textul propus de Comisie Amendamentul

X eliminat

Or. en

Justificare
Sistemele OBD nu sunt obligatorii pentru categoria L1Be (mopede cu două roţi) din motive 
de costuri disproporţionate.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Anexa III – rândul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ce – Vehicule pentru toate tipurile de 
teren (ATV)- 20;

Or. en

Justificare

Adaptare necesară pentru înfiinţarea noii subcategorii pentru ATV-uri. Limite similare cu 
L7Ae.
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Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa IV –  Datele de punere în aplicare –  coloana 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noi tipuri de vehicule Facultativ - 1 iulie 
2013 - 1 ianuarie 2015 - 1 ianuarie 2018 

eliminat

Or. en

Justificare

Deşi conformarea voluntară la niveluri de emisii mai stricte înaintea datei obligatorii este cu 
siguranţă un lucru de aplaudat, totuşi nu ea se poate aplica. Prin urmare, aceste date 
opţionale ar trebui eliminate din acest tabel. 

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Euro 3(4) - 1 iulie 2013 - 1 ianuarie 2014 -
1 ianuarie 2015

eliminat

Or. en

Justificare

Modificarea calendarului: etapa Euro 3 este eliminată din motive de claritate şi simplificare.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa VI – tabelele (A), (B) şi (C) – coloana 3 (Clasa de propulsie) - exclusiv menţiunile 
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„PI” 

Textul propus de Comisie Amendamentul

PI PI / hibrid

Or. en

Justificare

În propunerea actuală, limitele de emisii pentru vehiculele hibride sunt legate doar de 
motoarele pe motorină (CI/hibrid). Totuşi, limitele de emisii pentru vehiculele hibride ar 
trebui în mod logic legate de combustibilii fosili care cauzează emisii: benzină (PI) sau 
motorină (CI).

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa VI – tabelul (A) - (A1) Euro 3(4)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul se elimină.

Or. en

Justificare

Modificarea calendarului: etapa Euro 3 (întregul tabel A1) este eliminată din motive de 
claritate şi simplificare.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa VI – tabelul (A) – (A1) Euro 3(4) – coloanele 1 şi 2 – rândul 6 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ce - Vehicule pentru toate tipurile de 
teren

Or. en

Justificare

Adaptare necesară pentru înfiinţarea noii subcategorii pentru ATV-uri.
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa VI – tabelul (A) – (A2) Euro 4(5) – coloanele 1 şi 2 – rândul 6 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ce - Vehicule pentru toate tipurile de 
teren

Or. en

Justificare

Adaptare necesară pentru înfiinţarea noii subcategorii pentru ATV-uri.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa VI – tabelul (B) – (B1) Euro 4(5) Etapa I OBD – coloanele 1 şi 2 – rândul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

L1Be - Moped cu două roţi 
L2e - Moped triciclu
L6Ae - Quad rutier uşor

L2e - Moped triciclu
L6Ae - Quad rutier uşor

Or. en

Justificare
OBD nu este obligatoriu pentru mopedele cu două roţi din motive de costuri.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Anexa VI – Tabelul (B) – (B2) Euro 5(6) Etapa I OBD şi Etapa II OBD– Coloanele 1 şi 2 
– Rândul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

L1Be— L7e (6) - Toate vehiculele din 
categoria L, cu excepţia categoriei 
L1Ae

L2e — L7e (6) - Toate vehiculele din 
categoria L, cu excepţia categoriei L1e

Or. en
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Justificare
OBD nu este obligatoriu pentru mopedele cu două roţi din motive de costuri.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Anexa VI – tabelul (C) – (C1) Euro 4(5) – coloana 1 – rândul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ae L7Ae
L7Ce

Justificare

Adaptare necesară pentru înfiinţarea noii subcategorii pentru ATV-uri.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa VI – tabelul (C) – (C2) Euro 5(6) – coloanele 1, 2, 4 şi 7 – rândul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ce – Vehicule pentru toate tipurile de 
teren - Euro 5 - 1500;

Or. en

Justificare

Adaptare necesară pentru înfiinţarea noii subcategorii pentru ATV-uri.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa VI – tabelul (D) – Coloanele 3 şi 4 [Euro 3(4) Limitele nivelului sonor (dB(A)) -
Euro 3(4) procedura de încercare]

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cele două coloane se elimină.

Or. en
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Justificare

Modificarea calendarului: etapa Euro 3 (coloanele 3 şi 4) este eliminată din motive de 
claritate şi simplificare.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa VI – tabelul (D) – coloanele 1, 2 şi 3 şi 5 – rândul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ce – Vehicule pentru toate tipurile de 
teren -80-80;

Or. en

Justificare

Adaptare necesară pentru înfiinţarea noii subcategorii pentru ATV-uri.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Anexa VII – tabelul (A) – coloanele 1 şi 2 – rândul 4 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ce - Vehicule pentru toate tipurile de 
teren

r. en

Justificare

Adaptare necesară pentru înfiinţarea noii subcategorii pentru ATV-uri.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa VII – tabelul (A) –coloana 3 – rândul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

30000 25000

en
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Justificare
Cerinţele privind durabilitatea sunt calculate în funcţie de durata de viaţă utilă estimată (în 
km) a diferitelor vehicule din categoria L, sub rezerva omologării de tip a limitelor de emisii. 
Pentru a permite o introducere fără probleme, kilometrajul este mărit cu fiecare etapă Euro 
(abordare similară ca în cazul autoturismelor). Totuşi, cu o durată de viaţă utilă medie de 10 
ani, creşterea propusă a kilometrajului în etapa Euro 5/6 pentru motociclete (L3e) şi vehicule 
comparabile este considerată prea strictă.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa VIII – tabelul (A) –coloana 3 – rândul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

50000 40000

en

Justificare
Cerinţele privind durabilitatea sunt calculate în funcţie de durata de viaţă utilă estimată (în 
km) a diferitelor vehicule din categoria L, sub rezerva omologării de tip a limitelor de emisii. 
Pentru a permite o introducere fără probleme, kilometrajul este mărit cu fiecare etapă Euro 
(abordare similară ca în cazul autoturismelor). Totuşi, cu o durată de viaţă utilă medie de 10 
ani, creşterea propusă a kilometrajului în etapa Euro 5/6 pentru motociclete (L3e) şi vehicule 
comparabile este considerată prea strictă.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa VII – tabelul (B) – coloana 3 (Euro 3(4) DF(-)) şi subcoloane

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Modificarea calendarului:  etapa Euro 3 (coloana 3 inclusiv subcoloanele) este eliminată din 
motive de claritate şi simplificare.
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Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa VIII – coloana 2 – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Patru ani de la data menţionată la articolul 
82 al doilea paragraf.

Trei Trei ani de la data menţionată la 
articolul 82 al doilea paragraf.

Or. en

Justificare
Data propusă de intrare în vigoare a prezentului regulament [(articolul 82 alineatul (2)] se 
modifică la 1 ianuarie 2014, dar data de introducere obligatorie a sistemelor de frânare 
avansate rămâne 1 ianuarie 2017. 

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Anexa VIII – coloana 3 – rândul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Motocicletele noi(27) din subcategoriile 
L3e–A1 care sunt vândute, înmatriculate şi 
puse în exploatare, trebuie echipate fie cu 
un sistem antiblocare (28), fie cu un sistem 
combinat de frânare(29), fie cu ambele 
tipuri de sisteme de frânare avansate, la 
alegerea producătorului vehiculului;
(b) Motocicletele noi din subcategoriile 
L3e–A2 şi L3e–A3 care sunt vândute, 
înmatriculate şi puse în exploatare trebuie 
echipate cu frâne cu sistem antiblocare.

(a) Motocicletele noi(27) din subcategoriile 
L3e–A1 care sunt vândute, înmatriculate şi 
puse în exploatare, trebuie echipate fie cu 
un sistem antiblocare(28) pe ambele roţi, 
fie cu un sistem combinat de frânare(29), 
fie cu ambele tipuri de sisteme de frânare 
avansate, la alegerea producătorului 
vehiculului;

(b) Motocicletele noi din subcategoriile 
L3e–A2 şi L3e–A3 care sunt vândute, 
înmatriculate şi puse în exploatare trebuie 
echipate cu frâne cu sistem antiblocare pe 
ambele roţi.

Or. en

Justificare

Frânele cu sistem antiblocare au eficienţa maximă atunci când sunt montate pe ambele roţi.
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Amendamentul 94

Propunere de regulament
Notele explicative la Anexele I-VIII – nota 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sistemele de frânare avansate sunt 
obligatorii numai pentru vehiculele din 
categoria L3e, astfel cum este precizat în 
anexa VIII.

(3) Sistemele de frânare avansate sunt 
obligatorii numai pentru vehiculele din 
categoria L3e-A1, L3e-A2 şi L3e-A3, 
astfel cum este precizat în anexa VIII.

Or. en

Justificare

Sistemele de frânare avansate nu sunt obligatorii pentru motocicletele de anduranţă şi de 
trial din categoria L3e deoarece aceste sisteme pot să nu fie adecvate pentru condiţii din 
afara drumurilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Propunerea Comisiei

Comisia a adoptat la 4 octombrie 2010 o propunere de nou regulament privind omologarea şi 
supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri. O mare 
diversitate de vehicule intră în „categoria L”: bicicletele electrice, mopedele, motocicletele cu 
două şi trei roţi, vehiculele de tip „Quad” şi miniautomobilele. Numărul de vehicule din 
categoria L care se află în circulaţie în prezent este estimat la peste 30 de milioane. 

Prin această propunere, Comisia Europeană vizează simplificarea cadrului juridic actual şi 
stabilirea de noi cerinţe administrative şi tehnice, de exemplu privind aspectele de mediu şi de 
siguranţă şi supravegherea pieţei. În prezent, cerinţele de omologare de tip pentru vehiculele 
noi de categoria L sunt specificate în Directiva-cadru 2002/24/CE şi în alte 14 directive care 
fac trimitere la aceasta. Această directivă va fi abrogată şi înlocuită cu propunerea care 
prevede dispoziţii fundamentale şi aria de acoperire. Cerinţele tehnice detaliate urmează să fie 
definite în acte delegate într-o etapă ulterioară. 

II. Vizite de lucru, document de lucru şi audiere publică

Raportorul a întreţinut discuţii ample cu diferite părţi interesate pentru a obţine o imagine 
completă asupra consecinţelor regulamentului propus.  Raportorul a efectuat vizite de lucru la 
RDW Test Centrum la Lelystad (Ţările de Jos) şi la TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik 
und Mobilität la Essen (Germania) pentru a se informa pe marginea noilor cerinţe de siguranţă 
şi de mediu din propunere. Inovarea vehiculelor şi aspectele economice ale propunerii au fost 
discutate în cadrul unei vizite de lucru la producători de vehicule din categoria L din Italia, 
unde a fost însoţit de doi raportori alternativi, dl Harbour şi dl Manders. În sfârşit, este 
programată o vizită de lucru în Austria, care va avea loc până la mijlocul lunii iunie 2011.

Amendamentele aduse la propunerea Comisiei, care sunt prezentate în raport, sunt în 
conformitate cu ideile şi remarcile politice pe care raportorul le-a prezentat deja în cadrul 
documentului său de lucru din 15 februarie 20111. Acest document de lucru a fost, de 
asemenea, dezbătut în cadrul audierii publice cu tema „Norme clare ale pieţei interne privind 
mopedele, scuterele şi motocicletele”, organizată de Parlamentul European la 22 martie 2011. 
Raportorul doreşte să îşi exprime mulţumirea faţă de toţi participanţii, inclusiv faţă de 
raportorii alternativi, la aceste dezbateri şi reuniuni utile şi interesante care au avut loc până în 
prezent. 

III. Poziţia raportorului

Observaţii generale
După cum a subliniat deja în documentul său de lucru, raportorul sprijină cu putere 
principalele obiective ale regulamentului propus, întrucât acesta îmbunătăţeşte funcţionarea 
pieţei interne şi, în acelaşi timp, protejează interesele publice esenţiale. Acest lucru 

                                               
1 857524EN
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presupune, de asemenea, o supraveghere mai eficientă a pieţei europene1. Mai mult, 
raportorul consideră că cerinţele propuse pentru vehiculele din categoria L pot facilita 
tranziţia către o mobilitate urbană mai eficientă, mai sigură şi mai ecologică2.

Domeniul de aplicare a propunerii de regulament 
Raportorul laudă claritatea sporită care reiese din clasificarea precisă a vehiculelor prin 
introducerea unor subcategorii mai adecvate. Totuşi, au rămas unele inconsecvenţe, care ar 
trebui înlăturate.  Articolul 2 alineatul (1) propus limitează în mod corect domeniul de 
aplicare la vehiculele din categoria L „destinate să circule pe drumurile publice”. Prin urmare, 
doar vehiculele din categoria L destinate exclusiv să circule în afara drumurilor ar trebui 
excluse din acest regulament, pe lângă vehiculele agricole, de exemplu [articolul 2 alineatul 
(2)]. Prin urmare, raportorul propune subcategorii noi pentru vehicule din categoria L, care 
sunt destinate să circule atât pe drumuri, cât şi în afara acestora, iar aceste vehicule au fost 
introduse în categorii adecvate. Acestea se referă la motocicletele de uz special, de anduranţă 
(S1) şi de trial (S2) şi la vehiculele pentru toate tipurile de teren (ATV). 

Propunerea deschide posibilitatea omologării de tip pentru vehiculele din categoria L ce 
folosesc noua tehnologie hibrid. Fiind un mare admirator al acestor inovaţii şi al noilor 
concepte în materie de mobilitate, raportorul a luat în calcul ideea de a crea şi alte noi 
subcategorii pentru autoturismele mici (electrice). Cu toate acestea, raportorul consideră că 
aceasta ar implica o extindere excesivă a criteriilor pentru vehiculele din categoria L (uşoare), 
de exemplu privind masa maximă sau puterea nominală continuă maximă. Aceasta ar conduce 
în final la diminuarea distincţiei dintre vehiculele uşoare (categoria L) şi autoturisme (M1), 
ceea ce ar cauza inconsecvenţe şi încurcături. Din motive similare, raportorul a decis să nu 
introducă o nouă categorie pentru aşa-numitele vehicule „side-by-side”.

Un calendar de aplicare simplu şi clar 
Propunerea Comisiei are drept rezultat un set de date şi de termene complex şi ambiţios (din 
2013 până în 2021). Din motive de claritate, raţionalizare şi simplificare, raportorul doreşte să 
adopte un calendar mai transparent, cu etape clare şi hotărâte în ceea ce priveşte 
supravegherea pieţei, niveluri de emisii mai stricte şi cerinţe de siguranţă obligatorii. Pentru a 
realiza acest lucru, raportorul introduce o abordare în trei etape (a se vedea tabelul). Aceasta 
acordă industriei şi administraţiilor naţionale mai mult timp pentru a se adapta în mod 
corespunzător la noile cerinţe şi responsabilităţi, fără să compromită ambiţiile generale 
privind siguranţa şi mediul. 

Abordarea în trei etape privind aplicarea regulamentului
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

După efectuarea studiului de 
către Comisie 

Intrare în vigoare:
1.1.2014

Data punerii în aplicare:
1.1.2017: noi omologări de tip

1.1.2018: noi înregistrări

Data punerii în aplicare:
1.1.2020: noi omologări de tip

1.1.2021: noi înregistrări

Dispoziţii: Dispoziţii: Dispoziţii:
                                               
1

A se vedea COM(2010)0608: Către un Act privind piaţa unică, propunerea nr.39; a se vedea, de asemenea, COM(2010)0614 privind 
politica industrială integrată
2

De asemenea, în conformitate cu strategia europeană privind poluarea aerului, COM(2005)0446, şi Planul de acţiune european pentru 
siguranţa rutieră, COM(2010)0389
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- Reclasificare
- Omologare de tip „nouă”
- Supravegherea pieţei
- Aprinderea automată a 

farurilor 
- Măsuri împotriva modificărilor 

neautorizate
- Informaţii privind reparaţiile şi 

întreţinerea

- Nivel emisii Euro 4 şi niveluri 
de durabilitate (Euro 5 pentru 
L3e)

- Sisteme de frânare avansate 
L3e - A

- Diagnosticare la bord (OBD I)

- Nivel emisii Euro 5 şi niveluri 
de durabilitate (Euro 6 pentru 
L3e)

- Diagnosticare la bord (OBD II)

Cerinţele de mediu
Deşi vehiculele din categoria L sunt responsabile pentru numai 3 % din totalul de kilometri de 
parcurşi pe şosele, emisiile lor de poluanţi sunt considerate a fi disproporţionat de mari. 
Raportorul sprijină, prin urmare, introducerea unor limite de emisie mai stricte. Raportorul 
solicită producătorilor să realizeze conformitatea cât mai curând posibil, transformând-o într-
un avantaj competitiv. Unele vehicule din categoria L disponibile în prezent îndeplinesc deja 
standardele de emisie mai ridicate. Din acest motiv, aşa-numitele date de aplicare „opţionale” 
ar trebui eliminate. În această privinţă, raportorul sprijină cerinţele propuse în materie de 
durabilitate. Totuşi, creşterea kilometrajului în etapa finală Euro 5/6 este considerată prea 
dificilă şi ar trebui uşor modificată. 

Sistemele de diagnosticare la bord (OBD) pot face ca informaţiile privind motorul şi 
gestionarea vehiculului (adică emisiile) să fie uşor accesibile, astfel încât vehiculul să poată fi 
reparat în mod eficient. Deşi raportorul este în principiu de acord cu abordarea treptată 
propusă pentru introducerea obligatorie a sistemelor OBD, acesta pune la îndoială 
proporţionalitatea dispoziţiei care solicită utilizarea OBD pentru mopede. 

Măsuri de siguranţă
Conducătorii de vehicule din categoria L sunt mult mai expuşi riscului de accidente grave sau 
fatale faţă de conducătorii altor vehicule. Vehiculele din categoria L au reprezentat 2% din 
distanţa parcursă, însă 16% din totalul deceselor rutiere în UE-251. Deşi raportorul ţine cont 
pe deplin de importanţa comportamentului uman atunci când este vorba despre conducerea în 
siguranţă, precum şi de impactul condiţiilor de conducere, este hotărât să abordeze în mod 
corespunzător problema siguranţei în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale vehiculului. 
Prin urmare, sprijină introducerea obligatorie a unor sisteme de frânare avansate (sistem de 
frânare combinat (CBS) sau sisteme de frânare antiblocare (ABS) pe toate motocicletele noi, 
conform propunerii Comisiei, cu excepţia motocicletelor de anduranţă şi de trial. Raportorul 
solicită industriei să ofere cât mai curând posibil ABS ca opţiune pentru toate categoriile de 
motociclete şi să încurajeze consumatorii să opteze pentru motocicletele dotate cu ABS. 
Raportorul dumneavoastră salută şi propunerea de îmbunătăţire a vizibilităţii vehiculelor din 
categoria L prin aprinderea automată a farurilor (AHO). 

Raportorul observă că, în cadrul comunităţii de motociclişti, există o cultură bine stabilită a 
modificărilor cu scopul îmbunătăţirii vehiculelor acestora. Împiedicarea acestui lucru va fi un 
dezavantaj pentru mulţi conducători calificaţi. Prin urmare, abordarea acestui gen de 
modificări ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre. Pe de altă parte, raportorul solicită o 
linie de acţiune severă împotriva modificărilor neautorizate, care vizează creşterea ilegală a 
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vitezei maxime a vehiculului cu preţul emisiilor de poluanţi, al consumului de combustibil şi 
al siguranţei. 

Omologarea vehiculelor din serii mici şi individuale 
Raportorul sprijină marea varietate de vehicule din categoria L şi întreprinderile mici şi 
mijlocii (IMM-uri) din acest sector. Prin urmare, propune adaptarea numerelor pentru serii 
mici pentru toate vehiculele din categoria L pentru a permite această diversitate (Anexa III). 
Individualitatea produsului lor este importantă pentru mulţi utilizatori de vehicule din 
categoria L. Din acest motiv, raportorul sprijină propunerea Comisiei privind omologarea 
individuală (articolul 42).

Accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor
Raportorul pledează cu putere în favoarea oricărei măsuri care asigură condiţii echitabile în 
ceea ce priveşte informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. Acesta 
propune clarificarea definiţiei de „operator independent” sau „reparator” pentru a asigura că 
utilizatorul independent al vehiculului şi reparatorii vor avea suficient acces la informaţiile 
referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor la costuri rezonabile.

IV. Concluzii
Raportorul a prezentat aceste propuneri Comisiei şi aşteaptă cu interes noi sugestii.


