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Amendamentul 325
Debora Serracchiani

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 5.3 – liniuța 8 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Presiunea recomandată a anvelopelor

Or. en

Justificare

Această informație este indicată pe eticheta vehiculului, precum și în manualul proprietarului 
vehiculului. Aceasta va reprezenta reperul în raport cu care inspectorii vor stabili dacă 
anvelopele sunt umflate în mod corespunzător.

Amendamentul 326
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 1.8.

Textul propus de Comisie

1.8 Lichid de frână Măsurarea temperaturii 
de fierbere sau a 
conținutului de apă

(a) Temperatură de 
fierbere prea joasă a 
lichidului de frână sau 
conținut de apă prea 
mare.
(b) Contaminarea 
lichidului de frână.
(c) Cantitate insuficientă 
de lichid de frână.

Amendamentul Parlamentului

eliminat

Or. de

Justificare

Pentru verificarea lichidului de frână nu există până în prezent o procedură de verificare 
adecvată, motiv pentru care introducerea acestei verificări se respinge.
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Amendamentul 327
Brian Simpson

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 1.8 – litera a

Textul propus de Comisie

1.8. Lichid de frână Măsurarea temperaturii de 
fierbere sau a conținutului 
de apă

(a) Temperatură de 
fierbere prea joasă a 
lichidului de frână sau 
conținut de apă prea 
mare

Amendamentul Parlamentului

1.8. Lichid de frână Măsurarea temperaturii de 
fierbere sau a conținutului 
de apă

(a) Temperatură de 
fierbere prea joasă a 
lichidului de frână

Or. en

Justificare

Este important să se asigure verificarea exactă a lichidului de frână, pentru a evita 
rezultatele înșelătoare sau chiar periculoase.

Amendamentul 328
Fiona Hall

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 3.3 – litera a

Textul propus de Comisie

3.3. Oglinzi sau 
dispozitive retrovizoare

Inspecție vizuală. (a) Oglindă sau 
dispozitiv lipsă sau 
nemontat în conformitate 
cu cerințele(1).

Amendamentul Parlamentului

3.3. Oglinzi sau 
dispozitive retrovizoare

Inspecție vizuală. (a) Oglindă sau 
dispozitiv lipsă sau 
nemontat în conformitate 
cu cerințele(1), inclusiv 
cele menționate în 
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Directiva 2007/38/CE 
privind postechiparea cu 
oglinzi retrovizoare a 
vehiculelor grele pentru 
transportul de mărfuri 
înmatriculate în 
Comunitate.

Or. en

Justificare

În raportul său către Parlamentul European și Consiliu referitor la punerea în aplicare a 
Directivei 2007/38/CE privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele 
pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate, Comisia a subliniat faptul că cele 
mai multe state membre nu dispun de informații detaliate referitoare la numărul vehiculelor 
care sunt respinse în cadrul inspecțiilor tehnice pentru că nu respectă cerințele de 
postechipare. Aceste cerințe de postechipare sunt totuși esențiale pentru siguranța rutieră și 
ar trebui incluse ca parte a inspecțiilor.

Amendamentul 329
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 4.1.2

Textul propus de Comisie

4.1.2. Aliniere Se determină centrul de 
focalizare orizontal al 
fiecărui far cu lumină de 
întâlnire cu ajutorul unui 
dispozitiv sau ecran de 
focalizare a luminii.

Centrul de focalizare al 
unui far nu se încadrează 
în limitele stabilite în 
cerințe(1).

Amendamentul Parlamentului

4.1.2. Aliniere Se determină centrul de 
focalizare orizontal și 
vertical al fiecărui far cu 
lumină de întâlnire cu 
ajutorul unui dispozitiv de 
focalizare a luminii și al 
unui dispozitiv electronic 
de comandă pentru a 
controla funcționalitatea 
dinamică, după caz.

(a) Centrul de focalizare 
al unui far nu se 
încadrează în limitele 
stabilite în cerințe(1).

(b) A se verifica alinierea 
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și funcționarea farurilor 
sistemului dinamic.

Or. en

Amendamentul 330
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 4.1.3

Textul propus de Comisie

4.1.3. Comutare Inspecție vizuală și 
funcțională.

(a) Comutator care nu
funcționează în 
conformitate cu 
cerințele(1) (un număr de 
faruri iluminate 
concomitent). 
(b) Funcționarea 
dispozitivului de comandă 
este afectată.

Amendamentul Parlamentului

4.1.3. Comutare Inspecție vizuală și 
funcțională și cu ajutorul 
unui dispozitiv de 
comandă electronic, după 
caz.

(a) Comutator care nu 
funcționează în 
conformitate cu 
cerințele(1) (un număr de 
faruri iluminate 
concomitent). 
(b) Funcționarea 
dispozitivului de comandă 
este afectată.

Or. en

Amendamentul 331
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
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Anexa II – elementul 4.1.5

Textul propus de Comisie

4.1.5. Dispozitive de 
corectare a orientării 
farurilor (acolo unde este 
obligatoriu) 

Inspecție vizuală și în 
timpul funcționării, dacă
este posibil.

(a) Nefuncționarea 
dispozitivului.

(b) Dispozitivul manual 
nu poate fi acționat de pe 
scaunul conducătorului 
auto.

Amendamentul Parlamentului

4.1.5. Dispozitive de 
corectare a orientării 
farurilor (acolo unde este 
obligatoriu) 

Inspecție vizuală și în 
timpul funcționării și cu 
ajutorul unui dispozitiv 
de comandă electronic, 
după caz.

(a) Nefuncționarea 
dispozitivului.

(b) Dispozitivul manual 
nu poate fi acționat de pe 
scaunul conducătorului 
auto.

Or. en

Amendamentul 332
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 4.3.2

Textul propus de Comisie

4.3.2. Comutare Inspecție vizuală și 
funcțională.

(a) Nefuncționarea 
comutatorului în 
conformitate cu 
cerințele(1).
(b) Funcție sau 
dispozitiv de comandă 
defect.

Amendamentul Parlamentului

4.3.2. Comutarea lămpii 
pentru frâna de urgență

Inspecție vizuală și 
funcțională cu ajutorul 

(a) Nefuncționarea 
comutatorului în 
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unui dispozitiv de 
comandă electronic 
pentru a varia efectul 
senzorului pedalei de 
frână și a examina, prin 
observație, 
funcționalitatea lămpii 
pentru frână de urgență. 

conformitate cu 
cerințele(1).

(b) Funcție sau 
dispozitiv de comandă 
defect.
(c) Lampa pentru 
frâna de urgență nu 
funcționează sau nu 
funcționează integral 
corect.

Or. en

Amendamentul 333
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 4.5.2

Textul propus de Comisie

4.5.2. Aliniere (X)(2)
Funcțională și cu ajutorul 
unui dispozitiv de 
focalizare a luminii

Deviere a lămpii de ceață 
față de la orientarea 
orizontală în momentul în 
care modelul de lumină 
are o linie întreruptă.

Amendamentul Parlamentului

4.5.2. Aliniere (X)(2)
Funcțională și cu ajutorul 
unui dispozitiv de 
focalizare a luminii

Deviere a lămpii de ceață 
față de la orientarea 
orizontală și verticală în 
momentul în care modelul 
de lumină are o linie 
întreruptă.

Or. en
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Amendamentul 334
Brian Simpson

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 5.2.2 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie

5.2.2. Jante Inspecție vizuală a 
ambelor părți ale fiecărei 
roți cu vehiculul pe un 
elevator sau pe canal.

(a) Sudură fisurată sau 
defectă.

(...)
Amendamentul Parlamentului

5.2.2. Jante Inspecție vizuală a 
ambelor părți ale fiecărei 
roți cu vehiculul pe un 
elevator sau pe canal.

(a) Sudură fisurată sau 
defectă.

(...)
(e) Roata nu este 
compatibilă cu butucul.

Or. en

Justificare

Există preocupări serioase legate de răspundere și siguranță, asociate roților neconforme sau 
avariate, care privesc roțile montate pe punți care nu respectă standardele. Testarea roților 
care sunt neconforme cu butucul ar trebui tratată ca element esențial al siguranței și, prin 
urmare, inclusă în lista de elemente vizate de verificare în cadrul inspecțiilor tehnice auto.

Amendamentul 335
Debora Serracchiani

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 5.2.3 – coloana 2

Textul propus de Comisie

5.2.3. Anvelope Inspecție vizuală a întregii 
anvelope fie prin rotirea 
roții în aer și cu vehiculul 
pe un elevator sau pe 
canal, fie prin împingerea 
vehiculului înainte și 
înapoi deasupra canalului. 
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Amendamentul Parlamentului

5.2.3. Anvelope Inspecție vizuală a întregii 
anvelope fie prin rotirea 
roții în aer și cu vehiculul 
pe un elevator sau pe 
canal, fie prin împingerea 
vehiculului înainte și 
înapoi deasupra canalului. 
Folosirea unui 
manometru pentru a 
măsura presiunea 
anvelopelor și a o 
compara cu valorile 
indicate de constructor.

Or. en

Justificare

Presiunea unei anvelope nu poate fi verificată fără un manometru. Inspectorul va trebui să 
compare măsura în care presiunea anvelopei este conformă cu presiunea recomandată de 
constructorul vehiculului.

Amendamentul 336
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 5.3.2. – coloana 2

Textul propus de Comisie

5.3.2 Amortizoare Inspecție vizuală cu 
vehiculul urcat pe un 
elevator sau pe canal sau 
cu ajutorul unor 
echipamente speciale, 
dacă acestea sunt 
disponibile.

Amendamentul Parlamentului

5.3.2 Amortizoare Inspecție vizuală cu 
vehiculul urcat pe un 
elevator sau pe canal.

Or. de
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Amendamentul 337
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 5.3.2.1 – litera b

Textul propus de Comisie

(b) Neatingerea 
valorilor minime stipulate.

Amendamentul Parlamentului

(b) Neatingerea 
valorilor minime stipulate.
(Notă de subsol)
(Notă de subsol) 
Identifică elementele 
referitoare la starea 
vehiculului și la 
caracterul apt al utilizării 
acestuia pe carosabil, dar 
care nu sunt considerate 
esențiale pentru o 
inspecție tehnică auto.

Or. de

Amendamentul 338
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 7.11 – coloana 1

Textul propus de Comisie

7.11 Odometru (dacă 
este disponibil)

Amendamentul Parlamentului

7.11 Odometru (dacă 
este disponibil)
(Notă de subsol) 
Identifică elementele 
referitoare la starea 
vehiculului și la 
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caracterul apt al utilizării 
acestuia pe carosabil, dar 
care nu sunt considerate 
esențiale pentru o 
inspecție tehnică auto.

Or. de

Amendamentul 339
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 8.2.1.2

Textul propus de Comisie

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

Măsurătoare cu analizorul 
de gaze de evacuare în 
conformitate cu 
cerințele(1). În mod 
alternativ, pentru 
vehiculele echipate cu
sisteme corespunzătoare 
de diagnosticare la bord, 
funcționarea corectă a 
sistemului de evacuare 
poate fi verificată prin 
citirea corespunzătoare a 
dispozitivului OBD și
prin verificări ale 
funcționării corecte a 
sistemului OBD ca 
alternativă la măsurarea 
emisiilor cu motorul la 
ralanti în conformitate cu
specificațiile 
producătorului și cu alte 
cerințe(1).

(a) Fie emisiile de 
gaze depășesc nivelurile 
specifice stabilite de 
constructor, 

(b) Fie, în cazul în 
care aceste informații nu 
sunt disponibile, emisiile 
de CO depășesc,
(i) la vehiculele care 
nu sunt controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
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emisiilor:
– 4,5 % sau
– 3,5 %
în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).
(ii) pentru vehiculele 
controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
emisiilor,
– la ralanti: 0,5 %
– la turație ridicată la 
ralanti: 0,3 %
sau 
– la ralanti: 0,3 %6

– la turație ridicată la 
ralanti: 0,2 %
în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).
(c) Lambda nu se 
încadrează în seria de 
valori 1± 0,03 sau nu este 
conform cu precizările 
constructorului
(d) Citirea OBD care 
indică o funcționare 
defectuoasă semnificativă.

Amendamentul Parlamentului

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

Măsurătoare cu analizorul 
de gaze de evacuare în 
conformitate cu 
cerințele(1) și, în cazul 
vehiculelor echipate cu
OBD în conformitate cu 
cerințele(1), citirea
informațiilor OBD și
verificări (pregătire) ale 
funcționării corecte a 
sistemului OBD la ralanti 
în conformitate cu
recomandările 
producătorului și cu alte 
cerințe(1).

(a) Fie emisiile de 
gaze depășesc nivelurile 
specifice stabilite de 
constructor, 

(b) Fie, în cazul în 
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care aceste informații nu 
sunt disponibile, emisiile 
de CO depășesc,
(i) la vehiculele care 
nu sunt controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
emisiilor:
– 4,5 % sau
– 3,5 %
în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).
(ii) pentru vehiculele 
controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
emisiilor,
– la ralanti: 0,5 %
– la turație ridicată la 
ralanti: 0,3 %
sau 
– la ralanti: 0,3 %6

– la turație ridicată la 
ralanti: 0,2 %
sau
– la ralanti: 0,2 % (6a)

– la turație ridicată la 
ralanti: 0,1 % (6a)

în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).
(c) Lambda nu se 
încadrează în seria de 
valori 1± 0,03 sau nu este 
conform cu precizările 
constructorului
(d) Citirea OBD care 
indică o funcționare 
defectuoasă semnificativă.

(6a) Omologat în conformitate cu limitele din tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 7152007 sau înmatriculat prima dată ori pus în circulație după 1 iulie 2007 (euro 5).

Or. en
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Amendamentul 340
Georges Bach

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 8.2.1.2 – coloana 2

Textul propus de Comisie

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

Măsurătoare cu analizorul 
de gaze de evacuare în 
conformitate cu 
cerințele(1). În mod 
alternativ, pentru 
vehiculele echipate cu
sisteme corespunzătoare 
de diagnosticare la bord, 
funcționarea corectă a 
sistemului de evacuare 
poate fi verificată prin 
citirea corespunzătoare a 
dispozitivului OBD și
prin verificări ale 
funcționării corecte a 
sistemului OBD ca 
alternativă la măsurarea 
emisiilor cu motorul la 
ralanti în conformitate cu
specificațiile 
producătorului și cu alte 
cerințe(1).

Amendamentul Parlamentului

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

Măsurătoare cu analizorul 
de gaze de evacuare și, în 
cazul vehiculelor echipate
cu OBD în conformitate 
cu cerințele, citirea
informațiilor OBD și 
verificări ale funcționării 
corecte a sistemului OBD
la ralanti în conformitate 
cu recomandările 
producătorului și cu alte 
cerințe(1). Acest test al 
țevii de eșapament 
reprezintă metoda de 
bază pentru evaluarea 
emisiilor de gaze de 
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evacuare, chiar dacă este 
combinat cu OBD. 

Or. en

Justificare

Definiția existentă a testului emisiilor care indică numai scanarea OBD ca opțiune nu este 
adecvată. Combinațiile între dispozitivele de măsurare la nivelul țevii de eșapament și 
instrumentele de scanare OBD acoperă toate zonele vizate de defecțiuni rezonabile ale 
sistemelor legate de emisii ale vehiculelor.

Amendamentul 341
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 8.2.1.2

Textul propus de Comisie

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

Măsurătoare cu analizorul 
de gaze de evacuare în 
conformitate cu 
cerințele(1). În mod 
alternativ, pentru 
vehiculele echipate cu 
sisteme corespunzătoare 
de diagnosticare la bord,
funcționarea corectă a 
sistemului de evacuare 
poate fi verificată prin 
citirea corespunzătoare a 
dispozitivului OBD și 
prin verificări ale 
funcționării corecte a 
sistemului OBD ca 
alternativă la măsurarea 
emisiilor cu motorul la 
ralanti în conformitate cu 
specificațiile 
producătorului și cu alte 
cerințe(1).

(a) Fie emisiile de 
gaze depășesc nivelurile 
specifice stabilite de 
constructor, 

(b) fie, în cazul în care 
aceste informații nu sunt 
disponibile, emisiile de 
CO depășesc,
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(i) la vehiculele care 
nu sunt controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
emisiilor:
– 4,5 % sau
– 3,5 %
în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).
(ii) pentru vehiculele 
controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
emisiilor,
– la ralanti: 0,5 %
– la turație ridicată la 
ralanti: 0,3 %
sau 
– la ralanti: 0,3 %6

– la turație ridicată la 
ralanti: 0,2 %
în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).
(c) Lambda nu se 
încadrează în seria de 
valori 1± 0,03 sau nu este 
conform cu precizările 
constructorului
(d) Citirea OBD care 
indică o funcționare 
defectuoasă semnificativă.

Amendamentul Parlamentului

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

Măsurătoare cu analizorul 
de gaze de evacuare în 
conformitate cu 
cerințele(1). În plus, pentru 
vehiculele echipate cu 
sisteme corespunzătoare 
de diagnosticare la bord,
verificări ale funcționării 
corecte a sistemului OBD 
ca alternativă la măsurarea 
emisiilor în conformitate 
cu specificațiile 

(a) Fie emisiile de 
gaze depășesc nivelurile 
specifice stabilite de 
constructor, 
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producătorului și cu alte 
cerințe(1).
Măsurători ale 
nivelurilor de NOx cu 
ajutorul unui echipament 
adecvat/analizor de gaze 
adecvat echipat, folosind 
metodele existente de 
testare la nivelul țevii de 
eșapament.

(b) Fie, în cazul în 
care aceste informații nu 
sunt disponibile, emisiile 
de CO depășesc,

(i) la vehiculele care 
nu sunt controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
emisiilor:
– 4,5 % sau
– 3,5 %
în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).
(ii) pentru vehiculele 
controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
emisiilor,
– la ralanti: 0,5 %
– la turație ridicată la 
ralanti: 0,3 %
sau 
– la ralanti: 0,3 %6

– la turație ridicată la 
ralanti: 0,2 %
în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).
(c) Lambda nu se 
încadrează în seria de 
valori 1± 0,03 sau nu este 
conform cu precizările 
constructorului
(d) Citirea OBD care 
indică o funcționare 
defectuoasă semnificativă 
cu motorul la ralanti.
Nivelul de NOx nu este 
conform cerințelor sau 
depășește nivelurile 
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specifice stabilite de 
constructor.

Or. en

Amendamentul 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 8.2.1.2 – coloana 2

Textul propus de Comisie

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

Măsurătoare cu analizorul 
de gaze de evacuare în 
conformitate cu 
cerințele(1). În mod 
alternativ, pentru 
vehiculele echipate cu 
sisteme corespunzătoare 
de diagnosticare la bord, 
funcționarea corectă a 
sistemului de evacuare 
poate fi verificată prin 
citirea corespunzătoare a 
dispozitivului OBD și prin 
verificări ale funcționării 
corecte a sistemului OBD 
ca alternativă la măsurarea 
emisiilor cu motorul la 
ralanti în conformitate cu 
specificațiile 
producătorului și cu alte 
cerințe(1).

Amendamentul Parlamentului

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

Măsurătoare cu analizorul 
de gaze de evacuare în 
conformitate cu 
cerințele(1). Chiar dacă 
este combinat cu OBD, 
acest test al țevii de 
eșapament reprezintă 
metoda de bază pentru 
evaluarea emisiilor de 
gaze de evacuare. 
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Pentru vehiculele echipate 
cu sisteme 
corespunzătoare de 
diagnosticare la bord, 
funcționarea corectă a 
sistemului de evacuare 
poate fi verificată prin 
citirea corespunzătoare a 
dispozitivului OBD și prin 
verificări ale funcționării 
corecte a sistemului OBD 
ca alternativă la măsurarea 
emisiilor cu motorul la 
ralanti în conformitate cu 
specificațiile 
producătorului și cu alte 
cerințe(1).

Or. en

Justificare

Sistemul OBD nu reprezintă o metodă garantată de evaluare a emisiilor; din acest motiv, 
emisiile trebuie verificate prin măsurare la nivelul țevii de eșapament.

Amendamentul 343
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 8.2.2.2

Textul propus de Comisie

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt scutite de această 
obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat;

(a) Pentru vehiculele 
înmatriculate sau puse în 
circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(b) Condiționarea 
prealabilă a vehiculului:

opacitatea depășește 
nivelul înregistrat pe placa 
constructorului de pe 
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vehicul;
1. Vehiculele pot fi testate 
fără condiționare 
prealabilă, cu toate că, din 
motive de siguranță, 
trebuie să se verifice dacă 
motorul este cald și într-o 
stare mecanică 
satisfăcătoare.

(b) Dacă această 
informație nu este 
disponibilă sau cerințele(1)

nu permit utilizarea 
valorilor de referință,

2. Cerințele specifice 
condiționării prealabile:

pentru motoare cu 
aspirație naturală: 2,5 m-1,

(i) Motorul trebuie să fie 
complet încălzit; de 
exemplu, temperatura 
uleiului de motor 
măsurată printr-o sondă în 
tubul jojei de ulei să fie de 
cel puțin 80 ºC sau 
temperatura normală de 
funcționare, dacă aceasta 
este mai scăzută, ori 
temperatura blocului 
motor, măsurată în funcție 
de nivelul de radiații 
infraroșii, să atingă cel 
puțin o temperatură 
echivalentă. Dacă, din 
cauza configurației 
vehiculului, această 
măsurătoare nu poate fi 
efectuată, temperatura 
normală de funcționare a 
motorului poate fi stabilită 
prin alte mijloace, de 
exemplu pe baza 
funcționării ventilatorului 
de răcire a motorului.

pentru motoare 
supraalimentate: 3,0 m-1,

(ii) Sistemul de evacuare 
trebuie să fie purjat prin 
cel puțin trei cicluri de 
accelerare liberă sau 
printr-o metodă 
echivalentă.

sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe(1)

sau înmatriculate ori puse 
în circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(c) Procedura de 
încercare:

1,5 m-1.

1. Motorul și orice 
turbocompresor instalat 
trebuie să se afle la turația 
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de ralanti înainte de 
începerea fiecărui ciclu de 
accelerare liberă. Pentru 
motoarele diesel ale 
vehiculelor grele, aceasta 
înseamnă să se aștepte cel 
puțin 10 secunde după 
eliberarea pedalei de 
accelerație.
2. Pentru inițierea fiecărui 
ciclu de accelerare liberă, 
pedala de accelerație 
trebuie să fie apăsată total, 
în mod rapid și continuu 
(în mai puțin de o 
secundă), dar nu brutal, 
pentru a se obține debitul 
maxim de la pompa de 
injecție.
3. În timpul fiecărui ciclu 
de accelerare liberă, 
motorul trebuie să atingă 
turația de întrerupere a 
alimentării sau, pentru 
vehicule cu transmisie 
automată, turația 
specificată de producător 
sau, dacă aceste date nu 
sunt disponibile, două 
treimi din turația de 
întrerupere a alimentării, 
înainte de eliberarea 
pedalei de accelerație. De 
exemplu, această condiție 
poate fi verificată prin 
monitorizarea turației 
motorului sau permițând 
trecerea unui timp 
suficient între apăsarea 
pedalei de accelerație și 
eliberarea sa, interval 
care, în cazul vehiculelor 
de categoria 1 și 2 din 
anexa 1, trebuie să fie de 
cel puțin două secunde;
4. Un vehicul poate fi 
respins doar dacă media 
aritmetică a cel puțin 
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ultimelor trei cicluri de 
accelerare liberă depășește 
valoarea limită. Această 
medie poate fi calculată 
ignorând orice 
măsurătoare care se abate 
semnificativ de la media 
măsurată sau poate 
rezulta din orice alt 
calcul statistic care ține 
seama de dispersia 
valorilor măsurate. 
Statele membre pot limita 
numărul ciclurilor de 
testare.
5. Pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
respinge vehicule ale 
căror valori măsurate după 
mai puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mari 
decât valorile limită. Tot 
pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
admite vehicule ale căror 
valori măsurate după mai 
puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mici 
decât valorile limită.

Amendamentul Parlamentului

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt scutite de această 
obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat și, în 
cazul vehiculelor 
echipate cu OBD în 
conformitate cu 

(a) Pentru vehiculele 
înmatriculate sau puse în 
circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),
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cerințele(1), citirea 
informațiilor OBD și 
verificări (pregătire) ale 
funcționării corecte a 
sistemului OBD la ralanti 
în conformitate cu 
recomandările 
producătorului și cu alte 
cerințe(1); 
(b) Condiționarea 
prealabilă a vehiculului:

opacitatea depășește 
nivelul înregistrat pe placa 
constructorului de pe 
vehicul;

1. Vehiculele pot fi testate 
fără condiționare 
prealabilă, cu toate că, din 
motive de siguranță, 
trebuie să se verifice dacă 
motorul este cald și într-o 
stare mecanică 
satisfăcătoare.

(b) Dacă această 
informație nu este 
disponibilă sau cerințele(1)

nu permit utilizarea 
valorilor de referință,

2. Cerințele specifice 
condiționării prealabile:

pentru motoare cu 
aspirație naturală: 2,5 m-1,

(i) Motorul trebuie să fie 
complet încălzit; de 
exemplu, temperatura 
uleiului de motor 
măsurată printr-o sondă în 
tubul jojei de ulei să fie de 
cel puțin 80 ºC sau 
temperatura normală de 
funcționare, dacă aceasta 
este mai scăzută, ori 
temperatura blocului 
motor, măsurată în funcție 
de nivelul de radiații 
infraroșii, să atingă cel 
puțin o temperatură 
echivalentă. Dacă, din 
cauza configurației 
vehiculului, această 
măsurătoare nu poate fi 
efectuată, temperatura 
normală de funcționare a 
motorului poate fi stabilită 
prin alte mijloace, de 
exemplu pe baza 
funcționării ventilatorului 

pentru motoare 
supraalimentate: 3,0 m-1,
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de răcire a motorului.
(ii) Sistemul de evacuare 
trebuie să fie purjat prin 
cel puțin trei cicluri de 
accelerare liberă sau 
printr-o metodă 
echivalentă.

sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe(1)

sau înmatriculate ori puse 
în circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(c) Procedura de 
încercare:

1,5 m-1.7

1. Motorul și orice 
turbocompresor instalat 
trebuie să se afle la turația 
de ralanti înainte de 
începerea fiecărui ciclu de 
accelerare liberă. Pentru 
motoarele diesel ale 
vehiculelor grele, aceasta 
înseamnă să se aștepte cel 
puțin 10 secunde după 
eliberarea pedalei de 
accelerație.

sau

2. Pentru inițierea fiecărui 
ciclu de accelerare liberă, 
pedala de accelerație 
trebuie să fie apăsată total, 
în mod rapid și continuu 
(în mai puțin de o 
secundă), dar nu brutal, 
pentru a se obține debitul 
maxim de la pompa de 
injecție.

0,5 m-1 (6a)

3. În timpul fiecărui ciclu 
de accelerare liberă, 
motorul trebuie să atingă 
turația de întrerupere a 
alimentării sau, pentru
vehicule cu transmisie 
automată, turația 
specificată de producător 
sau, dacă aceste date nu 
sunt disponibile, două 
treimi din turația de 
întrerupere a alimentării, 
înainte de eliberarea 
pedalei de accelerație. De 
exemplu, această condiție 
poate fi verificată prin 
monitorizarea turației 
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motorului sau permițând 
trecerea unui timp 
suficient între apăsarea 
pedalei de accelerație și 
eliberarea sa, interval 
care, în cazul vehiculelor 
de categoria 1 și 2 din 
anexa 1, trebuie să fie de 
cel puțin două secunde;
4. Un vehicul poate fi 
respins doar dacă media 
aritmetică a cel puțin 
ultimelor trei cicluri de 
accelerare liberă depășește 
valoarea-limită. Această
medie poate fi calculată 
ignorând orice 
măsurătoare care se abate 
semnificativ de la media 
măsurată. Statele membre 
pot limita numărul 
ciclurilor de încercare.
5. Pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
respinge vehicule ale 
căror valori măsurate după 
mai puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mari 
decât valorile-limită. Tot 
pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
admite vehicule ale căror 
valori măsurate după mai 
puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mici 
decât valorile-limită.

(6a) Omologat în conformitate cu limitele din tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 7152007 sau înmatriculat prima dată ori pus în circulație după 1 iulie 2007 (euro 5).

Or. en
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Amendamentul 344
Georges Bach

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 8.2.2.2 – coloana 2 – litera a

Textul propus de Comisie

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt scutite de această 
obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat;

Amendamentul Parlamentului

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt scutite de această 
obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat; Testul 
țevii de eșapament 
reprezintă metoda de 
bază pentru evaluarea 
emisiilor de gaze de 
evacuare, chiar dacă este 
combinat cu OBD. 

Or. en

Justificare

Definiția existentă a testului emisiilor care indică numai scanarea OBD ca opțiune nu este 
adecvată. Combinațiile între dispozitivele de măsurare la nivelul țevii de eșapament și 
instrumentele de scanare OBD acoperă toate zonele vizate de defecțiuni rezonabile ale 
sistemelor legate de emisii ale vehiculelor.
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Amendamentul 345
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 8.2.2.2

Textul propus de Comisie

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt scutite de această 
obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat;

(a) Pentru vehiculele 
înmatriculate sau puse în 
circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(b) Condiționarea 
prealabilă a vehiculului:

opacitatea depășește 
nivelul înregistrat pe placa 
constructorului de pe 
vehicul;

1. Vehiculele pot fi testate 
fără condiționare 
prealabilă, cu toate că, din 
motive de siguranță, 
trebuie să se verifice dacă 
motorul este cald și într-o 
stare mecanică 
satisfăcătoare.

(b) Dacă această 
informație nu este 
disponibilă sau cerințele(1)

nu permit utilizarea 
valorilor de referință,

2. Cerințele specifice 
condiționării prealabile:

pentru motoare cu 
aspirație naturală: 2,5 m-1,

(i) Motorul trebuie să fie 
complet încălzit; de 
exemplu, temperatura 
uleiului de motor 
măsurată printr-o sondă în 
tubul jojei de ulei să fie de 
cel puțin 80 ºC sau 
temperatura normală de 
funcționare, dacă aceasta 
este mai scăzută, ori 
temperatura blocului 
motor, măsurată în funcție 
de nivelul de radiații 
infraroșii, să atingă cel 
puțin o temperatură 
echivalentă. Dacă, din 

pentru motoare 
supraalimentate: 3,0 m-1,
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cauza configurației 
vehiculului, această 
măsurătoare nu poate fi 
efectuată, temperatura 
normală de funcționare a 
motorului poate fi stabilită 
prin alte mijloace, de 
exemplu pe baza 
funcționării ventilatorului 
de răcire a motorului.
(ii) Sistemul de evacuare 
trebuie să fie purjat prin 
cel puțin trei cicluri de 
accelerare liberă sau 
printr-o metodă 
echivalentă.

sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe(1)

sau înmatriculate ori puse 
în circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(c) Procedura de 
încercare:

1,5 m-1.

1. Motorul și orice 
turbocompresor instalat 
trebuie să se afle la turația 
de ralanti înainte de 
începerea fiecărui ciclu de 
accelerare liberă. Pentru 
motoarele diesel ale 
vehiculelor grele, aceasta 
înseamnă să se aștepte cel 
puțin 10 secunde după 
eliberarea pedalei de 
accelerație.
2. Pentru inițierea fiecărui 
ciclu de accelerare liberă, 
pedala de accelerație 
trebuie să fie apăsată total, 
în mod rapid și continuu 
(în mai puțin de o 
secundă), dar nu brutal, 
pentru a se obține debitul 
maxim de la pompa de 
injecție.
3. În timpul fiecărui ciclu 
de accelerare liberă, 
motorul trebuie să atingă 
turația de întrerupere a 
alimentării sau, pentru 
vehicule cu transmisie 
automată, turația 
specificată de producător 
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sau, dacă aceste date nu 
sunt disponibile, două 
treimi din turația de 
întrerupere a alimentării, 
înainte de eliberarea 
pedalei de accelerație. De 
exemplu, această condiție 
poate fi verificată prin 
monitorizarea turației 
motorului sau permițând 
trecerea unui timp 
suficient între apăsarea 
pedalei de accelerație și 
eliberarea sa, interval 
care, în cazul vehiculelor 
de categoria 1 și 2 din 
anexa 1, trebuie să fie de 
cel puțin două secunde;
4. Un vehicul poate fi 
respins doar dacă media 
aritmetică a cel puțin 
ultimelor trei cicluri de 
accelerare liberă depășește 
valoarea limită. Această 
medie poate fi calculată 
ignorând orice 
măsurătoare care se abate 
semnificativ de la media 
măsurată sau poate 
rezulta din orice alt 
calcul statistic care ține 
seama de dispersia 
valorilor măsurate. 
Statele membre pot limita 
numărul ciclurilor de 
încercare.
5. Pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
respinge vehicule ale 
căror valori măsurate după 
mai puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mari 
decât valorile limită. Tot 
pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
admite vehicule ale căror 
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valori măsurate după mai 
puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mici 
decât valorile limită.

Amendamentul Parlamentului

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt scutite de această 
obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat;

(a) Pentru vehiculele 
înmatriculate sau puse în 
circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(b) Condiționarea 
prealabilă a vehiculului:

opacitatea depășește 
nivelul înregistrat pe placa 
constructorului de pe 
vehicul;

1. Vehiculele pot fi testate 
fără condiționare 
prealabilă, cu toate că, din 
motive de siguranță, 
trebuie să se verifice dacă 
motorul este cald și într-o 
stare mecanică 
satisfăcătoare.

(b) Dacă această 
informație nu este 
disponibilă sau cerințele(1)

nu permit utilizarea 
valorilor de referință,

2. Cerințele specifice 
condiționării prealabile:

pentru motoare cu 
aspirație naturală: 2,5 m-1,

(i) Motorul trebuie să fie 
complet încălzit; de 
exemplu, temperatura 
uleiului de motor 
măsurată printr-o sondă în 
tubul jojei de ulei să fie de 
cel puțin 80 ºC sau 
temperatura normală de 
funcționare, dacă aceasta 
este mai scăzută, ori 
temperatura blocului 
motor, măsurată în funcție 
de nivelul de radiații 
infraroșii, să atingă cel 
puțin o temperatură 
echivalentă. Dacă, din 

pentru motoare 
supraalimentate: 3,0 m-1,
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cauza configurației 
vehiculului, această 
măsurătoare nu poate fi 
efectuată, temperatura 
normală de funcționare a 
motorului poate fi stabilită 
prin alte mijloace, de 
exemplu pe baza 
funcționării ventilatorului 
de răcire a motorului.
(ii) Sistemul de evacuare 
trebuie să fie purjat prin 
cel puțin trei cicluri de 
accelerare liberă sau 
printr-o metodă 
echivalentă.

sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe(1)

sau înmatriculate ori puse 
în circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(c) Procedura de 
încercare:

1,5 m-1.7

1. Motorul și orice 
turbocompresor instalat 
trebuie să se afle la turația 
de ralanti înainte de 
începerea fiecărui ciclu de 
accelerare liberă. Pentru 
motoarele diesel ale 
vehiculelor grele, aceasta 
înseamnă să se aștepte cel 
puțin 10 secunde după 
eliberarea pedalei de 
accelerație.

sau

2. Pentru inițierea fiecărui 
ciclu de accelerare liberă, 
pedala de accelerație 
trebuie să fie apăsată total, 
în mod rapid și continuu 
(în mai puțin de o 
secundă), dar nu brutal, 
pentru a se obține debitul 
maxim de la pompa de 
injecție.

0,2 m-1

3. În timpul fiecărui ciclu 
de accelerare liberă, 
motorul trebuie să atingă 
turația de întrerupere a 
alimentării sau, pentru 
vehicule cu transmisie 
automată, turația 
specificată de producător 
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sau, dacă aceste date nu 
sunt disponibile, două 
treimi din turația de 
întrerupere a alimentării, 
înainte de eliberarea 
pedalei de accelerație. De 
exemplu, această condiție 
poate fi verificată prin 
monitorizarea turației 
motorului sau permițând 
trecerea unui timp 
suficient între apăsarea 
pedalei de accelerație și 
eliberarea sa, interval 
care, în cazul vehiculelor 
de categoria 1 și 2 din 
anexa 1, trebuie să fie de 
cel puțin două secunde;
4. Un vehicul poate fi 
respins doar dacă media 
aritmetică a cel puțin 
ultimelor trei cicluri de 
accelerare liberă depășește 
valoarea-limită. Această
medie poate fi calculată 
ignorând orice 
măsurătoare care se abate 
semnificativ de la media 
măsurată. Statele membre 
pot limita numărul 
ciclurilor de încercare.
5. Pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
respinge vehicule ale 
căror valori măsurate după 
mai puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mari 
decât valorile-limită. Tot 
pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
admite vehicule ale căror 
valori măsurate după mai 
puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mici 



PE508.077v01-00 34/49 AM\931822RO.doc

RO

decât valorile-limită.
Măsurarea nivelurilor de 
NOx și de pulberi în 
suspensie cu ajutorul 
unui echipament 
adecvat/analizor de gaze 
adecvat echipat, folosind 
metodele existente de 
testare a purjării.

Nivelul de NOx sau 
valorile pulberilor în 
suspensie nu sunt 
conforme cerințelor sau 
depășesc nivelurile 
specifice prevăzute de 
constructor.

Or. en

Amendamentul 346
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 8.2.2.2 – coloana 2 – litera a

Textul propus de Comisie

8.2.2.2 Opacitate (a) Măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat;

Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt exonerate de această 
obligație.

Amendamentul Parlamentului

8.2.2.2 Opacitate (a) Măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat; în mod 
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alternativ, pentru 
vehiculele echipate cu 
sisteme corespunzătoare 
de diagnosticare la bord, 
funcționarea corectă 
poate fi verificată prin 
citirea corespunzătoare. 

Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt exonerate de această 
obligație.

Or. de

Amendamentul 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa II – elementul 8.2.2.2

Textul propus de Comisie

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt scutite de această 
obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat;

(a) Pentru vehiculele 
înmatriculate sau puse în 
circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(b) Condiționarea 
prealabilă a vehiculului:

opacitatea depășește
nivelul înregistrat pe placa 
constructorului de pe 
vehicul;

1. Vehiculele pot fi testate 
fără condiționare 
prealabilă, cu toate că, din 
motive de siguranță, 
trebuie să se verifice dacă 
motorul este cald și într-o 
stare mecanică 
satisfăcătoare.

(b) Dacă această 
informație nu este 
disponibilă sau cerințele(1)

nu permit utilizarea 
valorilor de referință,

2. Cerințele specifice pentru motoare cu 



PE508.077v01-00 36/49 AM\931822RO.doc

RO

condiționării prealabile: aspirație naturală: 2,5 m-1,
(i) Motorul trebuie să fie 
complet încălzit; de 
exemplu, temperatura 
uleiului de motor 
măsurată printr-o sondă în 
tubul jojei de ulei să fie de 
cel puțin 80 ºC sau 
temperatura normală de 
funcționare, dacă aceasta 
este mai scăzută, ori 
temperatura blocului 
motor, măsurată în funcție 
de nivelul de radiații 
infraroșii, să atingă cel 
puțin o temperatură 
echivalentă. Dacă, din 
cauza configurației 
vehiculului, această 
măsurătoare nu poate fi 
efectuată, temperatura 
normală de funcționare a 
motorului poate fi stabilită 
prin alte mijloace, de 
exemplu pe baza 
funcționării ventilatorului 
de răcire a motorului.

pentru motoare 
supraalimentate: 3,0 m-1,

(ii) Sistemul de evacuare 
trebuie să fie purjat prin 
cel puțin trei cicluri de 
accelerare liberă sau 
printr-o metodă 
echivalentă.

sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe(1)

sau înmatriculate ori puse 
în circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(c) Procedura de 
încercare:

1,5 m-1.

1. Motorul și orice 
turbocompresor instalat 
trebuie să se afle la turația 
de ralanti înainte de 
începerea fiecărui ciclu de 
accelerare liberă. Pentru 
motoarele diesel ale 
vehiculelor grele, aceasta 
înseamnă să se aștepte cel 
puțin 10 secunde după 
eliberarea pedalei de 
accelerație.
2. Pentru inițierea fiecărui 
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ciclu de accelerare liberă, 
pedala de accelerație 
trebuie să fie apăsată total, 
în mod rapid și continuu 
(în mai puțin de o 
secundă), dar nu brutal, 
pentru a se obține debitul 
maxim de la pompa de 
injecție.
3. În timpul fiecărui ciclu 
de accelerare liberă, 
motorul trebuie să atingă 
turația de întrerupere a 
alimentării sau, pentru 
vehicule cu transmisie 
automată, turația 
specificată de producător 
sau, dacă aceste date nu 
sunt disponibile, două 
treimi din turația de 
întrerupere a alimentării, 
înainte de eliberarea 
pedalei de accelerație. De 
exemplu, această condiție 
poate fi verificată prin 
monitorizarea turației 
motorului sau permițând 
trecerea unui timp 
suficient între apăsarea 
pedalei de accelerație și 
eliberarea sa, interval 
care, în cazul vehiculelor 
de categoria 1 și 2 din 
anexa 1, trebuie să fie de 
cel puțin două secunde;
4. Un vehicul poate fi 
respins doar dacă media 
aritmetică a cel puțin 
ultimelor trei cicluri de 
accelerare liberă depășește 
valoarea limită. Această 
medie poate fi calculată 
ignorând orice 
măsurătoare care se abate 
semnificativ de la media 
măsurată sau poate 
rezulta din orice alt 
calcul statistic care ține 
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seama de dispersia 
valorilor măsurate. 
Statele membre pot limita 
numărul ciclurilor de 
încercare.
5. Pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
respinge vehicule ale 
căror valori măsurate după 
mai puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mari 
decât valorile limită. Tot 
pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
admite vehicule ale căror 
valori măsurate după mai 
puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mici 
decât valorile limită.

Amendamentul Parlamentului

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt scutite de această 
obligație

(a) măsurarea opacității 
gazelor de evacuare în 
timpul accelerării libere 
(mers în gol, de la ralanti 
până la turația de 
întrerupere a alimentării, 
cu schimbătorul de viteză 
la punctul mort și 
ambreiajul cuplat. Chiar 
dacă este combinat cu 
OBD, acest test al țevii de 
eșapament reprezintă 
metoda de bază pentru 
evaluarea emisiilor de 
gaze de evacuare.

(a) Pentru vehiculele 
înmatriculate sau puse în 
circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(b) Condiționarea 
prealabilă a vehiculului:

opacitatea depășește 
nivelul înregistrat pe placa 
constructorului de pe 
vehicul;

1. Vehiculele pot fi testate 
fără condiționare 
prealabilă, cu toate că, din 

(b) Dacă această 
informație nu este 
disponibilă sau cerințele(1)
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motive de siguranță, 
trebuie să se verifice dacă 
motorul este cald și într-o 
stare mecanică 
satisfăcătoare.

nu permit utilizarea 
valorilor de referință,

2. Cerințele specifice 
condiționării prealabile:

pentru motoare cu 
aspirație naturală: 2,5 m-1,

(i) Motorul trebuie să fie 
complet încălzit; de 
exemplu, temperatura 
uleiului de motor 
măsurată printr-o sondă în 
tubul jojei de ulei să fie de 
cel puțin 80 ºC sau 
temperatura normală de 
funcționare, dacă aceasta 
este mai scăzută, ori 
temperatura blocului 
motor, măsurată în funcție 
de nivelul de radiații 
infraroșii, să atingă cel 
puțin o temperatură 
echivalentă. Dacă, din 
cauza configurației 
vehiculului, această 
măsurătoare nu poate fi 
efectuată, temperatura 
normală de funcționare a 
motorului poate fi stabilită 
prin alte mijloace, de 
exemplu pe baza 
funcționării ventilatorului 
de răcire a motorului.

pentru motoare 
supraalimentate: 3,0 m-1,

(ii) Sistemul de evacuare 
trebuie să fie purjat prin 
cel puțin trei cicluri de 
accelerare liberă sau 
printr-o metodă 
echivalentă.

sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe(1)

sau înmatriculate ori puse 
în circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1),

(c) Procedura de 
încercare:

1,5 m-1.7

1. Motorul și orice 
turbocompresor instalat 
trebuie să se afle la turația 
de ralanti înainte de 
începerea fiecărui ciclu de 
accelerare liberă. Pentru 
motoarele diesel ale 

sau



PE508.077v01-00 40/49 AM\931822RO.doc

RO

vehiculelor grele, aceasta 
înseamnă să se aștepte cel 
puțin 10 secunde după 
eliberarea pedalei de 
accelerație.
2. Pentru inițierea fiecărui 
ciclu de accelerare liberă, 
pedala de accelerație 
trebuie să fie apăsată total, 
în mod rapid și continuu 
(în mai puțin de o 
secundă), dar nu brutal, 
pentru a se obține debitul 
maxim de la pompa de 
injecție.

0,2 m-1

3. În timpul fiecărui ciclu 
de accelerare liberă, 
motorul trebuie să atingă 
turația de întrerupere a 
alimentării sau, pentru 
vehicule cu transmisie 
automată, turația 
specificată de producător 
sau, dacă aceste date nu 
sunt disponibile, două 
treimi din turația de 
întrerupere a alimentării, 
înainte de eliberarea 
pedalei de accelerație. De 
exemplu, această condiție 
poate fi verificată prin 
monitorizarea turației 
motorului sau permițând 
trecerea unui timp 
suficient între apăsarea 
pedalei de accelerație și 
eliberarea sa, interval 
care, în cazul vehiculelor 
de categoria 1 și 2 din 
anexa 1, trebuie să fie de 
cel puțin două secunde;
4. Un vehicul poate fi 
respins doar dacă media 
aritmetică a cel puțin 
ultimelor trei cicluri de 
accelerare liberă depășește 
valoarea-limită. Această
medie poate fi calculată
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ignorând orice 
măsurătoare care se abate 
semnificativ de la media 
măsurată. Statele membre 
pot limita numărul 
ciclurilor de încercare.
5. Pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
respinge vehicule ale 
căror valori măsurate după 
mai puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mari 
decât valorile-limită. Tot 
pentru a evita testările 
inutile, statele membre pot 
admite vehicule ale căror 
valori măsurate după mai 
puțin de trei cicluri de 
accelerare liberă sau după 
ciclurile de purjare sunt 
semnificativ mai mici 
decât valorile-limită.

Or. en

Justificare

Sistemul OBD nu reprezintă o metodă garantată de evaluare a emisiilor; din acest motiv, 
emisiile trebuie verificate prin măsurare la nivelul țevii de eșapament. Pentru a obține 
rezultate exacte ale testelor armonizate la nivelul întregii Europe, textul care face referire la 
un „calcul statistic care ține seama de dispersia valorilor măsurate” ar trebui eliminat.

Amendamentul 348
Brian Simpson

Propunere de regulament
Anexa III – elementul 1.8 – litera a

Textul propus de Comisie

1.8. Lichid de frână (a) Temperatură de 
fierbere prea joasă a 
lichidului de frână sau 
conținut de apă prea 
mare
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Amendamentul Parlamentului

1.8. Lichid de frână (a) Temperatură de 
fierbere prea joasă a 
lichidului de frână

Or. en

Justificare

Este important să se asigure verificarea exactă a lichidului de frână, pentru a evita 
rezultatele înșelătoare sau chiar periculoase.

Amendamentul 349
Brian Simpson

Propunere de regulament
Anexa III – elementul 5.2.2 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie

Min
oră

Maj
oră

Peri
cul
oas
ă

5.2.2. Jante (a) Sudură fisurată sau 
defectă.

x

(...)
Amendamentul Parlamentului

Min
oră

Maj
oră

Peri
cul
oas
ă

5.2.2. Jante (a) Sudură fisurată sau 
defectă.

x

(...)
(e) Roata nu este 
compatibilă cu butucul.

x

Or. en

Justificare

Există preocupări serioase legate de răspundere și siguranță, asociate roților neconforme sau 
avariate, care privesc roțile montate pe punți care nu respectă standardele. Testarea roților 
care sunt neconforme cu butucul ar trebui tratată ca element esențial al siguranței și, prin 
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urmare, inclusă în lista de elemente vizate de verificare în cadrul inspecțiilor tehnice auto.

Amendamentul 350
Debora Serracchiani

Propunere de regulament
Anexa III – elementul 5.2.3

Textul propus de Comisie

Min
oră

Maj
oră

Peri
cul
oas
ă

5.2.3. Anvelope (a) Dimensiunea 
anvelopei, indicele de 
încărcare, marca de 
omologare sau indicele de 
viteză neconform cu 
cerințele(1) și susceptibil 
să afecteze siguranța 
rutieră.

x

Indice de sarcină sau 
viteză insuficient pentru 
utilizarea efectivă, 
anvelopa atinge alte părți 
fixe ale vehiculului și 
periclitează condusul în 
siguranță.

x

(b) Anvelopele de pe 
aceeași punte sau de pe 
roțile pereche sunt de 
dimensiuni diferite.

x

(c) Anvelopele de pe 
aceeași axă au o 
construcție diferită 
(radial/diagonal).

x

(d) Anvelope grav 
deteriorate sau tăiate.

x

Cord vizibil sau deteriorat x
(e) Adâncimea profilului 
anvelopelor neconformă 
cu cerințele(1).

x

Mai puțin de 80 % din
adâncimea necesară a 
profilului

x
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(f) Anvelopa se freacă de 
alte componente 
(dispozitive flexibile 
antiîmproșcare).

x

Anvelopa se freacă de alte 
componente (nu este 
periclitat condusul în 
siguranță)

x

(g) Anvelopele reșapate 
neconforme cu cerințele(1).

x

Stratul de protecție a 
cordului afectat

x

(h) Sistemul de 
monitorizare a presiunii 
aerului funcționează 
defectuos 

x

Nefuncționare evidentă. x
Amendamentul Parlamentului

Min
oră

Maj
oră

Peri
cul
oas
ă

5.2.3. Anvelope (a) Dimensiunea 
anvelopei, indicele de 
încărcare, marca de 
omologare sau indicele de 
viteză neconform cu 
cerințele(1) și susceptibil 
să afecteze siguranța 
rutieră.

x

Indice de sarcină sau 
viteză insuficient pentru 
utilizarea efectivă, 
anvelopa atinge alte părți 
fixe ale vehiculului și 
periclitează condusul în 
siguranță.

x

(b) Anvelopele de pe 
aceeași punte sau de pe 
roțile-pereche sunt de 
dimensiuni diferite.

x

(c) Anvelopele de pe 
aceeași axă au o 
construcție diferită 
(radial/diagonal).

x

(d) Anvelope grav x
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deteriorate sau tăiate.
Cord vizibil sau deteriorat x
(e) Indicatorul de uzură a
profilului anvelopelor 
devine vizibil.

x

Anvelopă la adâncimea
legală a profilului 
Anvelopă sub nivelul 
adâncimii legale a 
profilului

x

(f) Anvelopa se freacă de 
alte componente 
(dispozitive flexibile 
antiîmproșcare).

x

Anvelopa se freacă de alte 
componente (nu este 
periclitat condusul în 
siguranță)

x

(g) Anvelopele reșapate 
neconforme cu cerințele(1).

x

Stratul de protecție a 
cordului afectat

x

(h) Sistemul de 
monitorizare a presiunii 
anvelopelor funcționează 
defectuos sau anvelopele 
sunt evident umflate 
insuficient

x

Nefuncționare evidentă. x
(i) Presiunea în timpul 
funcționării din una 
dintre anvelopele 
vehiculului este redusă 
cu 20 %, dar nu sub 
150 kPa

x

Presiunea anvelopei este 
sub 150 kPa

x

Or. en

Justificare

Rularea cu anvelope corect umflate sporește eficiența anvelopelor cu rezistență scăzută la 
rulare și reduce emisiile de CO2 chiar și cu 5 kg pe kilometru. O anvelopă având o presiune 
mai mică de 150 kPa nu numai că prezintă nesiguranță, ci este și periculos, întrucât riscă să 
explodeze. Orice anvelopă cu o adâncime a profilului mai mică decât cea menționată în 
cerințele legale este ilegală și, prin urmare, ar trebui să nu fie admisă pe drumurile publice 
europene. Din acest motiv, acest defect ar trebui marcat ca periculos. Orice anvelopă cu o 
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adâncime a profilului legală ar trebui schimbată înainte de a deveni periculoasă și, prin 
urmare, ar trebui marcată ca „majoră”.

Amendamentul 351
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Anexa III – elementul 8.2.1.2 – litera b

Textul propus de Comisie

Min
oră

Maj
oră

Peri
cul
oas
ă

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

(b) Fie, în cazul în 
care aceste informații nu 
sunt disponibile, emisiile 
de CO depășesc,

x

(...)
ii) pentru vehiculele 
controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
emisiilor,
– la ralanti: 0,5 %
– la turație ridicată 
la ralanti: 0,3 %
sau
– la ralanti: 0,3 %13

– la turație ridicată 
la ralanti: 0,2 %
în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).

Amendamentul Parlamentului

Min
oră

Maj
oră

Peri
cul
oas
ă

8.2.1.2. Emisii 
gazoase

(b) Fie, în cazul în 
care aceste informații nu 
sunt disponibile, emisiile 
de CO depășesc,

x
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(...)
ii) pentru vehiculele 
controlate prin 
intermediul unui sistem 
avansat de control al 
emisiilor,
– la ralanti: 0,5 %
– la turație ridicată 
la ralanti: 0,3 %
sau
– la ralanti: 0,3 %13

– la turație ridicată 
la ralanti: 0,2 %
sau
– la ralanti: 0,2 % 
(6a)

– la turație ridicată 
la ralanti: 0,1 % (6a)

în funcție de data primei 
înmatriculări sau utilizări 
menționate în cerințe(1).

(6a) Omologat în conformitate cu limitele din tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 7152007 sau înmatriculat prima dată ori pus în circulație după 1 iulie 2007 (euro 5).

Or. en

Amendamentul 352
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Anexa III – elementul 8.2.2.2 – litera b

Textul propus de Comisie

Min
oră

Maj
oră

Peri
cul
oas
ă

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt exonerate de această 
obligație

Dacă această informație 
nu este disponibilă sau 
cerințele(1) nu permit 
utilizarea valorilor de 
referință,

x
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pentru motoare cu 
aspirație naturală: 2,5 m-1,
pentru motoare 
supraalimentate: 3,0 m-1,
sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe(1)

sau înmatriculate ori puse 
în circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1), 
1,5 m-1.4

Amendamentul Parlamentului

Min
oră

Maj
oră

Peri
cul
oas
ă

8.2.2.2. Opacitate
Vehiculele înmatriculate 
sau puse în circulație 
înainte de 1 ianuarie 1980 
sunt exonerate de această 
obligație

Dacă această informație 
nu este disponibilă sau 
cerințele(1) nu permit 
utilizarea valorilor de 
referință,

x

pentru motoare cu 
aspirație naturală: 2,5 m-1,
pentru motoare 
supraalimentate: 3,0m-1,
sau, pentru vehiculele 
identificate în cerințe(1)

sau înmatriculate ori puse 
în circulație pentru prima 
dată după data menționată 
în cerințe(1), 
1,5 m-1.14

sau
0,5 m-1 (6a)

(6a) Omologat în conformitate cu limitele din tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 7152007 sau înmatriculat prima dată ori pus în circulație după 1 iulie 2007 (euro 5).

Or. en

Amendamentul 353
Debora Serracchiani

Propunere de regulament
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Anexa V – partea 1 – punctul 15 – liniuța 15 a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– un manometru pentru a măsura 
presiunea din anvelope;

Or. en

Justificare

Este necesar un manometru pentru a măsura presiunea din anvelope.


