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26.9.2018 A8-0287/71 

Amendamentul  71 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

Kateřina Konečná 

 

Raport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele 

comerciale ușoare noi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea A – punctul 6.3 – paragraful 4 – subparagraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Amendamentul  72 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

Kateřina Konečná 

 

Raport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele 

comerciale ușoare noi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea B – punctul 6.3.1 – paragraful 4 – subparagraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Amendamentul  73 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

Kateřina Konečná 

 

Raport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele 

comerciale ușoare noi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Începând de la 1 ianuarie 2030, se 

aplică următoarele obiective: 

5. Începând de la 1 ianuarie 2030, se 

aplică următoarele obiective: 

(a) pentru media emisiilor produse de 

parcul de autoturisme noi, un obiectiv 

privind întregul parc de vehicule de la 

nivelul UE egal cu o reducere de 30% a 

mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea A punctul 6.1.2 din 

anexa I; 

(a) pentru media emisiilor produse de 

parcul de autoturisme noi, un obiectiv 

privind întregul parc de vehicule de la 

nivelul UE egal cu o reducere de 35 % a 

mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea A punctul 6.1.2 din 

anexa I; 

(b) pentru media emisiilor produse de 

parcul de vehicule utilitare ușoare noi, un 

obiectiv privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE egal cu o reducere de 30 

% a mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea B punctul 6.1.2 din 

anexa I. 

(b) pentru media emisiilor produse de 

parcul de vehicule utilitare ușoare noi, un 

obiectiv privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE egal cu o reducere de 

30 % a mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea B punctul 6.1.2 din 

anexa I. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Amendamentul  74 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele 

comerciale ușoare noi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera m 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(m) „vehicul cu emisii zero și cu emisii 

scăzute” înseamnă un autoturism sau un 

vehicul utilitar ușor cu emisii la evacuare 

cuprinse între 0 și 50 g CO2/km, 

determinate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/1151; 

(m) „vehicul cu emisii zero și cu emisii 

scăzute” înseamnă un autoturism cu emisii 

la evacuare cuprinse între 0 și 50 g 

CO2/km și un vehicul utilitar ușor cu emisii 

la evacuare cuprinse între 0 și 70g CO2/km, 

determinate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/1151;  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Amendamentul  75 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

Kateřina Konečná 

 

Raport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele 

comerciale ușoare noi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) categoria de vehicule înregistrate ca 

M1 sau N1, care face obiectul grupării. 

(d) categoria de vehicule înregistrate ca 

M1 și N1, care face obiectul grupării. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Amendamentul  76 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

Kateřina Konečná 

 

Raport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele 

comerciale ușoare noi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 8 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8a. Pentru a determina obiectivul 

privind emisiile medii specifice de CO2 din 

categoriile M1 și N1 ale fiecărui 

producător, o potențială depășire de către 

un producător a obiectivului de emisii de 

CO2 pentru categoria M1 sau N1 este 

luată în calcul pentru același sau pentru 

alt (alți) producător(i) și în același an 

calendaristic în cazul în care 

producătorul (producătorii) solicită acest 

lucru. În acest caz, diferența dintre 

obiectivul de emisii specifice pentru 

categoriile M1 sau N1 ale producătorului 

și media emisiilor sale specifice se scade 

din media emisiilor sale specifice de CO2 

pentru obiectivul specific pentru categoria 

M1 sau N1, ponderată în conformitate cu 

volumele înmatriculărilor. Contribuția 

totală a acestor transferuri de credite între 

producătorii de M1 sau N1 poate fi de 

până la 10 g CO2/km pe producător. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Amendamentul  77 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

Kateřina Konečná 

 

Raport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele 

comerciale ușoare noi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5 a 

 Credite pentru anumite progrese în ceea 

ce privește combustibilul și motoarele, în 

vederea reducerii consumului de 

combustibil și a emisiilor de CO2 

 În temeiul prezentului regulament, ar 

trebui să se ia în considerare 

îmbunătățirile în materie de eficiență care 

au ca rezultat reducerea consumului de 

combustibil și a emisiilor de CO2 care 

provin din combinarea dezvoltării unui 

combustibil cu o dezvoltare a tehnologiei 

motorului, în ceea ce privește partea 

obligată. Până la 31 decembrie 2020, 

Comisia adoptă, în conformitate cu 

articolul 16, acte delegate de stabilire a 

criteriilor și a metodologiei detaliate 

privind modul de evaluare a acestor 

îmbunătățiri ale eficienței în ceea ce 

privește obligațiile în temeiul prezentului 

regulament. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Amendamentul  78 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

Kateřina Konečná 

 

Raport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele 

comerciale ușoare noi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 9 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9. Atunci când combustibilii din 

surse regenerabile sunt utilizați pentru 

vehicule, pentru o evaluare 

corespunzătoare a emisiilor nete de CO2 

care contribuie la fenomenele legate de 

schimbările climatice, se propune un 

coeficient de corecție în funcție de carbon 

(CCF). CCF este determinat în funcție de 

combustibilul din surse regenerabile 

utilizat.  

 Combustibilii din surse regenerabile 

(lichizi și gazoși) includ combustibili 

biogeni (cum ar fi biometanul emis prin 

procese de digestie anaerobă), precum și 

combustibili sintetici (inclusiv așa-numiții 

„e-combustibili” și transformarea 

energiei electrice în gaze), care răspund 

criteriilor de durabilitate enumerate în 

Directiva privind energia din surse 

regenerabile II. 

 Certificarea cantității de combustibil din 

surse regenerabile se poate efectua la 

nivel de stat membru sau, alternativ, poate 

fi furnizată direct de către producătorul 

vehiculului. 

 Prin urmare, în etapa de monitorizare și 

raportare, calcularea emisiilor de CO2 ale 
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parcului se efectuează folosind 

coeficientul de corecție în funcție de 

carbon și următoarea formulă: emisiile de 

CO2 ale parcului = (CO2 omologare de 

tip) * (1-CCF)  

 CCF se referă doar la tehnologia la care 

contribuie combustibilul din surse 

regenerabile; de exemplu, în cazul gazelor 

din surse regenerabile, CCF se aplică 

doar parcului de vehicule alimentate cu 

gaze naturale. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Amendamentul  79 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

Kateřina Konečná 

 

Raport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele 

comerciale ușoare noi 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 10 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 10. Până în 2023, Comisia adoptă acte 

delegate în conformitate cu articolul 16 

pentru a include combustibilii alternativi 

în calcularea obiectivului privind emisiile 

de CO2 pentru autoturismele noi și pentru 

vehiculele utilitare ușoare noi. 

Or. en 

 

 


