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Amendamentul 9
Virginie Joron

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerințele privind omologarea de tip 
legate de emisiile autovehiculelor au 
devenit treptat și semnificativ mai 
restrictive prin introducerea și revizuirea 
ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, 
în general, vehiculele au furnizat reduceri 
substanțiale ale emisiilor în gama de 
poluanți reglementați, acest lucru nu a fost 
valabil pentru emisiile de NOx ale 
motoarelor diesel sau pentru particulele 
emise de motoarele pe benzină cu injecție 
directă, instalate în special în vehiculele 
utilitare ușoare. Prin urmare, este necesar a 
se întreprinde măsuri pentru corectarea 
acestei situații.

(3) Cerințele privind omologarea de tip 
legate de emisiile autovehiculelor au 
devenit treptat și semnificativ mai 
restrictive prin introducerea și revizuirea 
ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, 
în general, vehiculele au furnizat reduceri 
substanțiale ale emisiilor în gama de 
poluanți reglementați, acest lucru nu a fost 
valabil pentru emisiile de NOx ale 
motoarelor diesel sau pentru particulele 
emise de motoarele pe benzină cu injecție 
directă, instalate în special în vehiculele 
utilitare ușoare. Prin urmare, este necesar a 
se întreprinde măsuri pentru corectarea 
acestei situații, fără a penaliza persoanele 
care dețin deja vehicule pe motorină sau 
pe benzină cu injecție directă.

Or. fr

Amendamentul 10
Virginie Joron

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Transparența informațiilor privind 
repararea pentru actorii de pe piața 
internă este o valoare importantă a 
Uniunii, în special pentru europenii care 
doresc să vândă sau să cumpere vehicule 
de ocazie în Europa.
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Amendamentul 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Accesul operatorilor independenți 
la informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor este esențial 
pentru restabilirea încrederii 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Încălcările recente ale cadrului 
juridic existent de către producători, 
inclusiv a obligațiilor legale prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007, au 
demonstrat absența mecanismelor de 
control și de punere în aplicare. 
Consumatorii au rămas fără o 
compensație satisfăcătoare, deoarece, 
chiar și atunci când au fost acordate 
compensații, vehiculele nu au fost aduse 
în conformitate cu standardele Euro 5 și 
Euro 6. Întrucât interdicțiile tot mai 
frecvente ale vehiculelor pe bază de 
motorină impuse în orașele europene 
afectează viața de zi cu zi a cetățenilor, 
măsurile compensatorii adecvate ar 
consta în reechiparea vehiculelor afectate 
cu cele mai noi tehnologii de tratare a 
gazelor de eșapament („hardware 
change”) sau oferirea de prime de 
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conversie în cazul în care consumatorul 
dorește să schimbe un vehicul achiziționat 
cu un model mai ecologic.

Or. en

Amendamentul 13
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, 
adoptarea unei proceduri de măsurare 
revizuite pentru particule. În pofida 
intervalului scurt dintre intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
abrogarea dispozițiilor privind 
informațiile referitoare la reparare și 
întreținere prin Regulamentul (UE) 
2018/858, în scopul securității juridice și 
pentru a se asigura că legiuitorul dispune 
de toate opțiunile, delegarea ar trebui să 
includă, de asemenea, măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a obligației unui 
producător de a oferi acces nelimitat și 
standardizat la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor. De 
asemenea, delegarea ar trebui să includă 
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pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 în scopul de a revizui factorii de 
conformitate finali în sens descrescător 
pentru a reflecta progresul tehnic în PEMS 
și de a reetalona valorile-limită bazate pe 
masa particulelor, precum și de a introduce 
valori-limită bazate pe numărul de 
particule. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul trebuie să primească 
toate documentele în același timp cu 
experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții trebuie să aibă acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Or. en

Amendamentul 14
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 



AM\1193838RO.docx 7/11 PE644.807v01-00

RO

utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, 
adoptarea unei proceduri de măsurare 
revizuite pentru particule. De asemenea, 
delegarea ar trebui să includă modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 în 
scopul de a revizui factorii de conformitate 
finali în sens descrescător pentru a reflecta 
progresul tehnic în PEMS și de a reetalona 
valorile-limită bazate pe masa particulelor, 
precum și de a introduce valori-limită 
bazate pe numărul de particule. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul trebuie să primească 
toate documentele în același timp cu 
experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții trebuie să aibă acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru a interveni cu modificări în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
în ceea ce privește informațiile referitoare la reparare și întreținere, deoarece toate 
dispozițiile aferente au fost transferate în noul regulament-cadru de omologare de tip, 
Regulamentul (UE) 2018/858.



PE644.807v01-00 8/11 AM\1193838RO.docx

RO

Amendamentul 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, în special, dar nu 
numai, a vehiculelor care au fost vândute 
consumatorilor cu informații false privind 
nivelul de emisie al vehiculelor, cauzând 
astfel prejudicii consumatorilor; adoptarea 
unei proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
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privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Or. en

Amendamentul 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume stabilirea de norme 
privind emisiile provenite de la 
autovehicule pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor de bază privind 
calitatea aerului, nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre 
întrucât autovehiculele cu o omologare de 
tip valabilă pot fi comercializate dincolo de 
frontierele naționale, ci, având în vedere 
amploarea și efectele acțiunii, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul menționat mai sus, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestor obiective.

(14) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume stabilirea de norme 
privind emisiile provenite de la 
autovehicule pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor de bază privind 
calitatea aerului, nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre 
întrucât autovehiculele cu o omologare de 
tip valabilă pot fi comercializate dincolo de 
frontierele naționale, iar consumatorii 
trebuie să fie protejați în egală măsură pe 
întreg teritoriul Uniunii, ci, având în 
vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul menționat mai sus, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
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necesar pentru atingerea acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 17
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
„Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Articolul 8 se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Articolul 8
Acte delegate privind accesul la 
informațiile referitoare la reparații și la 
întreținerea vehiculelor
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 14a 
în vederea completării articolelor 6 și 7. 
Aceste măsuri includ definirea și 
actualizarea specificațiilor tehnice 
referitoare la modul în care se furnizează 
informațiile privind sistemele OBD, 
precum și la reparațiile și întreținerea 
vehiculelor, acordându-se o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor.”;

Or. en

Justificare

Toate cerințele referitoare la informațiile privind repararea și întreținerea au fost transferate 
în regulamentul-cadru privind omologarea de tip, și anume Regulamentul (UE) 2018/858. 
Prin urmare, nu este necesară nicio competență delegată în legătură cu informațiile privind 
repararea și întreținerea în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Amendamentul 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 14a în 
vederea completării articolelor 6 și 7. 
Aceste măsuri includ definirea și 
actualizarea specificațiilor tehnice 
referitoare la modul în care se furnizează 
informațiile privind sistemele OBD, 
precum și la reparațiile și întreținerea 
vehiculelor, acordându-se o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor.”;

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 14a în 
vederea completării articolelor 6 și 7. 
Aceste măsuri includ definirea și 
actualizarea specificațiilor tehnice 
referitoare la modul în care se furnizează 
informațiile privind sistemele OBD, 
precum și la reparațiile și întreținerea 
vehiculelor, acordându-se o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor, microîntreprinderilor și 
operatorilor care desfășoară activități 
independente.”;

Or. en

Justificare

Necesar pentru îmbunătățirea domeniului de aplicare.

Amendamentul 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
treia zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
cincea zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en


