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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Introducere
În prezent, cerințele de omologare de tip pentru vehiculele noi de categoria L sunt specificate 
în Directiva-cadru 2002/24/CE și în alte 14 directive care fac trimitere la aceasta. O mare 
diversitate de vehicule intră în „categoria L”: bicicletele electrice, motoretele, motocicletele 
cu două și trei roți, vehiculele de tip „Quad” și miniautomobilele. Comisia preconizează 
modernizarea cadrului juridic actual în vederea atingerii următoarelor obiective principale:

 Simplificarea cadrului juridic. Directiva 2002/24/CE și cele 14 directive aferente 
urmează să fie abrogate și înlocuite de regulamentul propus care stabilește dispozițiile 
fundamentale și sfera de acțiune. Toate cerințele tehnice detaliate urmează să fie 
definite în actele delegate într-o etapă ulterioară. De asemenea, Comisia preconizează 
să adopte măsuri în direcția armonizării la nivel internațional. 

 Reducerea emisiilor: Comisia propune o abordare în trei etape, care introduce de 
fiecare dată limite de emisii și mai severe pentru vehiculele din categoria L.

 Îmbunătățirea siguranței rutiere. În scopul abordării rezultatelor nesatisfăcătoare în 
materie de siguranță rutieră a vehiculelor din categoria L sunt propuse trei cerințe 
referitoare la siguranța funcțională: sisteme de frânare antiblocare pentru motocicletele 
cu performanțe medii și ridicate, împiedicarea modificării neautorizate a sistemului de 
propulsie și dispozitiv de aprindere automată a farurilor. 

 Mai buna luare în considerare a noilor tehnologii prin găsirea unor soluții pentru lipsa 
unui cadru juridic care să includă, de exemplu, vehiculele cu propulsie electrică sau 
hibridă. 

 Îmbunătățirea supravegherii pieței în scopul evitării intrării pe piața UE a vehiculelor, 
sistemelor și componentelor care nu sunt conforme cu cerințele omologării de tip. 

2. Aspectele propunerii referitoare la transport: 
2.1 Siguranța rutieră:

În prezent, circa 6 000 de conducători de vehicule motorizate cu două roți (PTW) decedează 
în fiecare an pe șoselele din UE. Conducătorii de PTW reprezintă circa 16% din numărul total 
de decese cauzate de accidentele rutiere, dar constituie numai 2% din numărul de kilometri 
parcurși. Riscul de a deceda într-un accident cu care se confruntă utilizatorii PTW este, în 
medie, de 18 ori mai mare decât cel cu care se confruntă conducătorii de autoturisme. Deși 
numărul de decese cauzate de accidentele rutiere a scăzut considerabil în ultimul deceniu, nu 
același lucru s-a întâmplat și în cazul conducătorilor de PTW. 

2.1.1 Sistem de frânare antiblocare (ABS):

Comisia propune instalarea obligatorie de sisteme de frânare antiblocare pentru anumite 
categorii de motociclete. Impactul pozitiv asupra siguranței pe care îl au sistemele de frânare 
antiblocare (ABS) pentru PTW sunt prezentate pe larg în mai multe studii. Se estimează că 
între 20 și 35% din numărul total de accidente ar putea fi prevenite, iar gravitatea impactului 
în multe alte accidente redusă în mod semnificativ prin utilizarea unui ABS. Raportorul 
sprijină pe deplin această abordare. Instalarea obligatorie ar trebui, însă, extinsă la 
subcategoria L3e-A1 (motociclete cu performanțe reduse). Pentru această categorie, 
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propunerea Comisiei lasă la latitudinea producătorilor decizia de a le echipa fie cu un sistem 
de frânare antiblocare, fie cu un sistem de frânare combinat cu performanțe mai reduse. 
Sistemele de frânare antiblocare pentru motocicletele cu performanțe reduse par și mai 
necesare ținând seama că mulți tineri conducători încep să conducă pe motociclete din această 
categorie. 

2.1.2 Aprinderea automată a farurilor (AHO)

Comisia propune ca toate vehiculele din categoria L să fie echipate cu un dispozitiv de 
aprindere automată a farurilor (AHO) până cel mai târziu în 2013, în scopul îmbunătățirii 
vizibilității acestora pentru ceilalți participanți la trafic.  Raportorul sprijină pe deplin 
propunerea Comisiei. Această măsură devine și mai importantă dacă se ține seama că, 
începând din acest an, toate autoturismele noi trebuie să fie echipate cu iluminare diurnă, 
reducând, astfel, vizibilitatea relativă a PTW. 

2.1.3 Vehicule de teren

Sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament „vehiculele destinate în 
principal să funcționeze în afara drumurilor” menționate la articolul 2 alineatul 2. Acest lucru 
pare a fi contraproductiv pentru siguranța rutieră. Multe dintre aceste vehicule destinate să 
funcționeze în afara drumurilor (de exemplu, motociclete „de anduranță”, motociclete de 
încercare și vehicule pentru toate tipurile de teren (ATV)) pot fi – și sunt, în mod frecvent –
utilizate, de asemenea, pe drumurile publice. Acestea ar trebui, prin urmare, să îndeplinească 
și cerințele necesare referitoare la siguranța funcțională pe șosele. Raportorul propune crearea 
unor sub-categorii suplimentare de vehicule pentru motocicletele „de anduranță”, 
motocicletele de încercare, precum și pentru ATV-uri.

2.1.4 Standarde de performanță referitoare la testul de impact
Vehiculele din categoria L nu sunt supuse, încă, cerințelor referitoare la testul de impact 
înainte de a fi vândute în UE. În special, vehiculele de tip „Quad” și miniautomobilele par 
adesea mai sigure decât sunt în realitate. Riscul de rănire mortală este mult mai ridicat în 
aceste vehicule decât într-un autoturism.  Comisia ar trebui, prin urmare, să studieze cu atenție 
posibilitatea introducerii unor astfel de standarde și să țină seama de noi tehnologii în viitor. 

2.2 Emisii 

Deși vehiculele din categoria L reprezintă numai 3% din numărul total de kilometri parcurși, 
emisiile toxice ale acestora sunt disproporționat de ridicate. În absența unor măsuri ulterioare, 
reducerea emisiilor provenite de la alte categorii de transport rutier va conduce, în mod 
automat, la creșterea proporției emisiilor provenite de la vehiculele din categoria L din 
cantitatea totală de emisii. 

Comisia propune cerințe de emisii mai stricte pentru omologarea de tip a noilor tipuri de 
vehicule din categoria L:
 Euro 3 (Euro 4 pentru motociclete din categoria L3e): 2014;
 Euro 4 (Euro 5 pentru motociclete din categoria L3e): 2017;
 Euro 5 (Euro 6 pentru motociclete din categoria L3e): 2020.
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În principiu, raportorul este de acord cu pragurile de emisie și calendarul propus. Cu toate 
acestea, nivelul Euro 4 pentru motorete ar trebui introdus cu trei ani mai devreme, deoarece 
motoretele sunt cea mai poluantă sub-categorie în ceea ce privește emisiile.

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

ATV-urile ar trebui, de asemenea, să fie reglementate de prezentul regulament pentru a se 
evita abuzarea de diferența dintre vehiculele destinate să funcționeze pe șosele și cele 
destinate să funcționeze în afara acestora. Multe dintre aceste ATV pot fi – și sunt, în mod 
frecvent – utilizate, de asemenea, pe șoselele publice. Acestea ar trebui, prin urmare, să 
îndeplinească și cerințele minime referitoare la siguranța funcțională pe șosele. 

Amendamentul 2



PE458.815v02-00 6/22 AD\868266RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Conducătorii de vehicule din 
categoria L aparțin unui grup vulnerabil, 
care înregistrează procentul cel mai 
ridicat de decese și răniri dintre toți 
participanții la traficul rutier. Prezentul 
regulament ar trebui, prin urmare, să fie 
aliniat politicii europene privind 
siguranța rutieră 2011-2020 și să 
introducă măsuri eficiente de siguranță 
primară pentru a oferi conducătorilor 
vehicule echipate cu tehnologiile cele mai 
sigure pe care aceștia și le pot permite în 
mod rezonabil. Pe lângă cerințele 
referitoare la siguranța în viraje și 
măsurile privind iluminatul și cele 
împotriva modificărilor neautorizate, 
prezentul regulament introduce sisteme de 
frânare antiblocare (ABS) pentru 
motocicletele noi din anumite categorii. 
Eficiența măsurilor de siguranță alese, 
care ar trebui completate cu o mai bună 
formare și educare a conducătorilor de 
vehicule din categoria L și cu o 
infrastructură rutieră adaptată, a fost 
testată cu grijă și dovedită prin cercetări și 
studii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) În multe state membre, conducătorii 
de mopeduri și motociclete sunt obligați 
să folosească farurile de întâlnire în 
timpul zilei. Pentru a crește siguranța 
conducătorilor de mopeduri și motociclete 
ar trebui ca aceste vehicule să fie echipate 
obligatoriu cu faruri cu aprindere 
automată. Dat fiind că această obligație a 
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fost extinsă și la vehiculele cu patru roți, 
există riscul evident ca persoanele care 
conduc vehicule cu două roți să-și piardă 
avantajul de vizibilitate de care s-au 
bucurat înainte. Prin urmare, Comisia ar 
trebui să propună, în raportul său 
referitor la aplicarea prezentului 
regulament, noi măsuri și dispozitive 
luminoase de siguranță suplimentare care 
să permită recâștigarea avantajului de 
vizibilitate. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Pentru a facilita instalarea 
obligatorie de sisteme de frânare 
antiblocare pentru motocicletele cu 
performanțe reduse din subcategoria L3e-
A1, statele membre ar trebui să dispună 
de opțiunea de a furniza stimulente 
financiare sau fiscale producătorilor sau 
clienților.

Amendamentul 5

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 privește 
siguranța în funcționare și performanța de 
mediu, încercările, accesul la informații cu 
privire la reparații și întreținere și 
desemnarea serviciilor tehnice și a 
sarcinilor specifice pe care acestea sunt 
autorizate să le îndeplinească, cu scopul de 
a completa sau modifica anumite elemente 
neesențiale ale actelor legislative prin 

(17) Comisia ar trebui împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE, în ceea ce privește 
siguranța în funcționare și performanța de 
mediu, încercările, accesul la informații cu 
privire la reparații și întreținere și 
desemnarea serviciilor tehnice și a 
sarcinilor specifice pe care acestea sunt 
autorizate să le îndeplinească, cu scopul de 
a completa sau modifica anumite elemente 
neesențiale ale actelor legislative prin 
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dispoziții 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.

dispoziții 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
sau cerințele suplimentare referitoare la 
siguranța funcțională stabilite la anexa 
VIII. Modificările datelor, cerințelor 
generale sau valorilor respective ar trebui 
stabilite prin procedura legislativă ordinară 
prevăzută la articolul 114 din TFUE.

Justificare

Având în vedere faptul că cerințele suplimentare referitoare la siguranța funcțională sunt 
elemente esențiale pentru utilizarea în siguranță a vehiculelor reglementate de prezentul 
regulament, ar trebui specificat că anexa VIII poate fi modificată numai prin procedura 
legislativă ordinară.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) vehicule destinate în principal să 
funcționeze în afara drumurilor și 
proiectate să funcționeze pe suprafețe 
nepavate sau asfaltate;

(g) vehicule destinate în principal să 
funcționeze în afara drumurilor și 
proiectate să funcționeze pe suprafețe 
nepavate sau asfaltate, cu excepția 
vehiculelor destinate utilizărilor speciale 
descrise la articolul 4 și în anexa I;

Justificare

Sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament „vehiculele destinate în 
principal să funcționeze în afara drumurilor” menționate la articolul 2 alineatul 2. Acest 
lucru pare a fi contraproductiv pentru siguranța rutieră. Multe dintre aceste vehicule 
destinate să funcționeze în afara drumurilor (de exemplu, motociclete „de anduranță”, 
motociclete de încercare și anumite cvadricicluri (vehicule pentru toate tipurile de teren 
(ATV)) pot fi – și sunt, în mod frecvent – utilizate, de asemenea, pe drumurile publice. Acestea 
ar trebui, prin urmare, să îndeplinească și cerințele minime de siguranță în funcționare pe 
șosele. Raportorul propune, prin urmare, crearea unor subcategorii suplimentare de vehicule 
pentru motocicletele „de anduranță”, motocicletele de încercare, precum și pentru ATV-uri.
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Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) „motocicletă de încercare”: vehicul 
motorizat cu două roți care îndeplinește 
criteriile de clasificare descrise în anexa 
I;

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noilor subcategorii pentru vehiculele destinate să 
funcționeze în afara drumurilor, astfel încât acestea să se înscrie în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53b) „motocicletă de anduranță”: 
vehicul motorizat cu două roți care 
îndeplinește criteriile de clasificare 
descrise în anexa I;

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noilor subcategorii pentru vehiculele destinate să 
funcționeze în afara drumurilor, astfel încât acestea să se înscrie în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57a) „vehicul pentru toate tipurile de 
teren”: vehicul care îndeplinește criteriile 
de clasificare descrise în anexa I și al 
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cărui nume este abreviat „ATV”;

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noilor subcategorii pentru ATV, astfel încât acestea să se 
înscrie în domeniul de aplicare al prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Vehiculele din categoria L cuprind 
vehicule motorizate cu două, trei și patru 
roți conform categoriilor definite în 
alineatele de mai jos și în anexa I, inclusiv 
bicicletele motorizate, motoretele cu două 
și trei roți, motocicletele cu două și trei 
roți, motocicletele cu ataș, vehiculele 
rutiere de tip „Quad” ușoare și grele și 
miniautoturismele ușoare și grele.

(1) Vehiculele din categoria L cuprind 
vehicule motorizate cu două, trei și patru 
roți conform categoriilor definite în 
alineatele de mai jos și în anexa I, inclusiv 
bicicletele motorizate, motoretele cu două 
și trei roți, motocicletele cu două și trei 
roți, motocicletele cu ataș, vehiculele 
rutiere de tip „Quad” ușoare și grele, ATV-
urile și miniautoturismele ușoare și grele.

Justificare

ATV-urile ar trebui, de asemenea, să fie reglementate de prezentul regulament pentru a se 
evita abuzarea de diferența dintre vehiculele destinate să funcționeze pe șosele și cele 
destinate să funcționeze în afara acestora. Multe din aceste vehicule ATV pot fi – și sunt, în 
mod frecvent – utilizate, de asemenea, pe drumurile publice. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să îndeplinească și cerințele minime referitoare la siguranța funcțională pe șosele.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – liniuța iia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) utilizare specială: 
- motociclete de anduranță;
- motociclete de încercare.



AD\868266RO.doc 11/22 PE458.815v02-00

RO

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noilor subcategorii pentru vehiculele destinate să 
funcționeze în afara drumurilor, astfel încât acestea să se înscrie în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera g – liniuța iia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) vehicule din subcategoria L7Ce 
(ATV);

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noilor subcategorii pentru vehiculele destinate să 
funcționeze în afara drumurilor, astfel încât acestea să se înscrie în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 13

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 cerințele din 
prezentul regulament și, în special, că nu 
corespunde tipului omologat, acesta se va
abține 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 privință producătorul, autoritățile 
de supraveghere a pieții și 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 cerințele din 
prezentul regulament și, în special, că nu 
corespunde tipului omologat, aceștia se vor
adresa autorităților competente și nu vor 
vinde sau înmatricula vehiculul, sistemul, 
componenta sau unitatea tehnică separată
până când nu vor primi confirmarea din 
partea autorităților competente că acesta 
(aceasta) respectă cerințele 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 privință producătorul, autoritățile 
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de supraveghere a pieții și de omologare.

Amendamentul 14

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 cerințele din 
prezentul regulament acesta se va abține să 
vândă sau să înmatriculeze vehiculul, 
sistemul, componenta sau unitatea tehnică 
separată și 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 cerințele din 
prezentul regulament acesta se va adresa 
autorităților competente și nu va vinde sau
înmatricula vehiculul, sistemul, 
componenta sau unitatea tehnică separată
până când nu va primi confirmarea din 
partea autorităților competente că acesta 
(aceasta) respectă cerințele prezentului 
regulament și împiedică punere acestuia
(acesteia) în exploatare atât timp cât 
conformitatea acesteia nu a fost restabilită.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) La patru ani de la data menționată la 
paragraful al doilea al articolului 82, toate 
vehiculele noi din subcategoriile L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae, L7Ae și L7Ce trebuie 
echipate cu sisteme de diagnosticare la 
bord (OBD) de primă generație, care 
controlează și transmit informații despre 
continuitatea circuitelor electrice, despre 
circuitele electrice deschise sau aflate în 
scurtcircuit, precum și despre funcționarea 
logică a circuitelor de comandă a motorului 
și vehiculului (OBD I).
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Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noilor subcategorii pentru ATV, astfel încât acestea să se 
înscrie în domeniul de aplicare al prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 16

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 menționată la al doilea paragraf al 
articolului 82, toate vehiculele noi din
(sub)categoriile L1Be, L3e, L5e, L6Ae și 
L7Ae trebuie, de asemenea, echipate cu 
sisteme de diagnosticare la bord de a doua 
generație care (OBD II), pe lângă 
elementele verificate de OBD I, detectează 
nu numai defecțiunile complete, ci și 
deteriorările sistemelor, componentelor sau 
unităților tehnice separate pe toată durata 
de viață a vehiculului, sub rezerva 
demonstrării rentabilității prin studiul 
privind efectele de mediu menționat la 
articolul 21 alineatele (4) și (5).

(4) După confirmarea prin intermediul unei 
decizii adoptate de Comisie în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (4), la opt ani după 
data menționată la al doilea paragraf al 
articolului 82, toate vehiculele noi din
(sub)categoriile L1Be, L3e, L5e, L6Ae, 
L7Ae și L7Ce trebuie, de asemenea, 
echipate cu sisteme de diagnosticare la 
bord de a doua generație care (OBD II), pe 
lângă elementele verificate de OBD I, 
detectează nu numai defecțiunile complete, 
ci și deteriorările sistemelor, 
componentelor sau unităților tehnice 
separate pe toată durata de viață a 
vehiculului, sub rezerva demonstrării 
rentabilității prin studiul privind efectele de 
mediu menționat la articolul 21 alineatele
(4) și (5).

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noilor subcategorii pentru ATV, astfel încât acestea să se 
înscrie în domeniul de aplicare al prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza informațiilor comunicate în 
temeiul alineatului (1), Comisia prezintă în 

(2) Pe baza informațiilor comunicate în 
temeiul alineatului (1), Comisia prezintă în 
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fața Parlamentului European și a 
Consiliului stadiul aplicării prezentului 
regulament până cel târziu la 1 ianuarie 
2019.

fața Parlamentului European și a 
Consiliului stadiul aplicării prezentului 
regulament până cel târziu la 1 ianuarie 
2017. Acest raport ține seama de noile 
tehnologii dezvoltate pentru a îmbunătăți 
siguranța rutieră, cum ar fi standardele 
de performanță referitoare la impact și 
cerințele suplimentare referitoare la 
siguranța funcțională, precum sistemul e-
call, adaptarea inteligentă a vitezei 
(Intelligent Speed Adaption - ISA), 
sistemele de avertizare privind viteza în 
curbă, detectoarele automate ale presiunii 
din anvelope sau noile sisteme de iluminat 
care diferențiază acest tip de vehicule de 
alți participanți la trafic. Ținând seama de 
raportul respectiv, Comisia propune 
modificările prezentului regulament care 
se impun.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa I – categorii și tipuri de vehicule – subcategoria L1Be – criteriul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) viteza maximă prin construcție ≤ 25
km/h și

(3) viteza maximă prin construcție ≤ 45
km/h și

Justificare

Categoria ar trebui să fie adusă în conformitate cu definițiile permisului de conducere UE.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa I - categoria L3e - subcategoria L3e – utilizare specială (nouă) – sub subcategoria 
L3e-A3

Amendamentul

(8)  înălțimea maximă a 
scaunului: 700 mm;

L3e – Utilizare specială Motocicletă de încercare

(9) garda minimă la sol: 
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280 mm;
(10) capacitatea maximă 
a rezervorului de 
combustibil: 4 l;
(11) raportul minim de 
transmisie globală din 
angrenajul multiplicator 
(raportul de transmisie 
primară * raportul de 
transmisie * raportul de 
cuplu final): 7,5;
(12) masa vehiculului în 
stare de funcționare (fără 
conducător): nu mai mult 
de 100 de kg și
(13) fără loc pentru 
pasager.
(8) înălțimea minimă a 
scaunului: 900 mm;
(9) garda minimă la sol: 
310 mm;
(10) raportul minim de 
transmisie globală din 
angrenajul multiplicator 
(raportul de transmisie 
primară * raportul de 
transmisie * raportul de 
cuplu final): 6,0;
(11) masa vehiculului în 
stare de funcționare (fără 
conducător): nu mai mult 
de 140 de kg și

Motocicletă de anduranță

(12) fără loc pentru 
pasager.

Justificare

Multe motociclete de anduranță și motociclete de încercare pot fi – și sunt, în mod frecvent –
utilizate, de asemenea, pe drumurile publice. Acestea ar trebui, prin urmare, să îndeplinească 
și cerințele minime de siguranță în funcționare pe șosele. Este propusă, prin urmare, crearea 
unei subcategorii suplimentare de vehicule pentru motocicletele de anduranță și motocicletele 
de încercare. În ceea ce privește criteriile de subclasificare, sunt propuse, ca punct de 
plecare, câteva criterii potențiale discutate în prezent și care ar putea fi îmbunătățite în 
continuare pe parcursul procedurii legislative.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I - categoria L7e - subcategoria L7Ce (nouă) – sub subcategoria L7Be-P

Amendamentul

(8) viteza maximă prin 
construcție 60 km/h
(9) scaun tip șa
(10) controlul accelerației 
la degetul mare
(11) dispozitiv de cuplare 
spate: greutate de 
tractare > 4 x propria 
greutate > 274 kg ca test 
de putere, a nu fi 
considerată drept 
greutatea permisă a 
remorcii
(12) masa în stare de 
funcționare < 400 kg
(13) garda la sol >180 
mm

L7Ce Vehicul pentru toate 
tipurile de teren

(14) raportul 
ampatament/gardă la sol 
<6

Justificare

Deși sunt destinate în principal să funcționeze în afara drumurilor, multe ATV pot fi - și sunt, 
în mod frecvent – utilizate, de asemenea, pe șoselele publice. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să îndeplinească și cerințele minime de siguranță în funcționare pe șosele. Este propusă, prin 
urmare, crearea unei subcategorii suplimentare de vehicule pentru ATV. În ceea ce privește 
criteriile de subclasificare, sunt propuse, ca punct de plecare, câteva criterii potențiale 
discutate în prezent și care ar putea fi îmbunătățite în continuare pe parcursul procedurii 
legislative.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa II - categorii de vehicule - rândul 2 - subcoloana 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

L7Ae L7Ae și L7Ce

Justificare

ATV (categoria L7Ce) sunt mai mult sau mai puțin similare vehiculelor rutiere de tip „Quad” 
(categoria L7Ae) și ar trebui, prin urmare, să satisfacă aceleași tipuri de cerințe pentru 
omologarea UE de tip pentru vehicule. Detaliile privind aceste cerințe ar urma să fie 
adaptate în mod separat fiecărei subcategorii în cadrul unui act delegat.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa III – rândul 12a (nou)

Amendamentul

L7Ce Vehicul pentru toate 
tipurile de teren 20

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noilor subcategorii pentru ATV, astfel încât acestea să se 
înscrie în domeniul de aplicare al prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa VI - (A) Limite ale emisiilor la țeava de evacuare după pornirea la rece – (A1) –
Euro 3(4) – categoria de vehicule L1Be – Masa combinată a hidrocarburilor totale și 
oxizilor de azot - rândul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1200 -

Justificare

Nivelul Euro 4 pentru motorete ar trebui introdus cu trei ani mai devreme (până în 2014), 
deoarece motoretele sunt cea mai problematică subcategorie L de vehicule în ceea ce privește 
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emisiile.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa VI - (A) Limite ale emisiilor la țeava de evacuare după pornirea la rece – (A1) –
Euro 3(4) – categoria de vehicule L1Be – Masa hidrocarburilor totale (THC) - rândul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 630

Justificare

Nivelul Euro 4 pentru motorete ar trebui introdus cu trei ani mai devreme (până în 2014), 
deoarece motoretele sunt cea mai problematică subcategorie L de vehicule în ceea ce privește 
emisiile.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa VI - (A) Limite ale emisiilor la țeava de evacuare după pornirea la rece – (A1) –
Euro 3(4) – categoria de vehicule L1Be – Masa oxizilor de azot (NOx) - rândul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 170

Justificare

Nivelul Euro 4 pentru motorete ar trebui introdus cu trei ani mai devreme (până în 2014), 
deoarece motoretele sunt cea mai problematică subcategorie L de vehicule în ceea ce privește 
emisiile.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa VI - (A) Limite ale emisiilor la țeava de evacuare după pornirea la rece – (A1) –
Euro 3(4) – coloana 1 și 2 - rândul 7

Textul propus de Comisie

L5Be Triciclu comercial
Amendamentul



AD\868266RO.doc 19/22 PE458.815v02-00

RO

Triciclu comercialL5Be

L7Ce Vehicul pentru toate tipurile de teren

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noii subcategorii pentru ATV, astfel încât acestea să se 
înscrie în domeniul de aplicare al prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa VI - (A) Limite ale emisiilor la țeava de evacuare după pornirea la rece – (A2) –
Euro 4(5) – coloana 1 și 2 - rândul 7

Textul propus de Comisie

L5Be Triciclu comercial

Amendamentul
Triciclu comercialL5Be

L7Ce Vehicul pentru toate tipurile de teren

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noii subcategorii pentru ATV, astfel încât acestea să se 
înscrie în domeniul de aplicare al prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa VI - (C) Limitele emisiilor prin evaporare – (C2) –Euro 5(6) – coloana 1 și 2 -
rândul 8

Textul propus de Comisie

L5Be Triciclu comercial

Amendamentul
Triciclu comercialL5Be

L7Ce Vehicul pentru toate tipurile de teren

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noii subcategorii pentru ATV, astfel încât acestea să se 
înscrie în domeniul de aplicare al prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa VI - (D) Limitele nivelului sonor - Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – coloana 1 și 2 
și 3 și 5 - rândul 12a (nou)

Amendamentul
L7Ce Vehicul pentru 

toate tipurile de 
teren

80 80

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noii subcategorii pentru ATV, astfel încât acestea să se 
înscrie în domeniul de aplicare al prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa VII - (A) Kilometraj referitor la durabilitatea vehiculelor din categoria L -
coloana 1 - rândul 4 - punctul 5a (nou) - coloana 2 - rândul 4 - punctul 5a (nou)

Amendamentul
L7Ce Vehicul pentru toate tipurile de teren

Justificare

Adaptare necesară pentru crearea noii subcategorii pentru ATV, astfel încât acestea să se 
înscrie în domeniul de aplicare al prezentului regulament din motive ce țin de siguranță.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa VIII - coloana 3 - rândul 1 - punctul a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Motocicletele noi(27) din 
subcategoriile L3e–A1 care sunt vândute, 
înmatriculate și puse în exploatare, 
trebuie echipate fie cu un sistem 
antiblocare(28), fie cu un sistem combinat 
de frânare(29), fie cu ambele tipuri de 

eliminat 
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sisteme de frânare avansate, la alegerea 
producătorului vehiculului;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa VIII - coloana 3 - rândul 1 - punctul b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Motocicletele noi din subcategoriile
L3e–A1, L3e–A2 și L3e–A3 care sunt 
vândute, înmatriculate și puse în exploatare 
trebuie echipate cu frâne cu sistem 
antiblocare pe ambele roți.

Justificare

Instalarea obligatorie a sistemelor de frânare antiblocare ar trebui extinsă la motocicletele 
din subcategoria L3e–A1, deoarece mulți utilizatori tineri și neexperimentați utilizează 
această categorie de motociclete. Frânele cu sistem antiblocare au o eficiență maximă atunci 
când sunt montate pe ambele roți.
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