
 

AM\1164029RO.docx  PE624.113v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

26.9.2018 A8-0287/80 

Amendamentul  80 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

în numele Grupului S&D 

 

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 

Considerentul 42 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Se prevede ca în 2024 să se 

examineze progresele realizate în temeiul 

[Regulamentului privind partajarea 

eforturilor și al Directivei privind schema 

de comercializare a certificatelor de 

emisii]. Prin urmare, este adecvat ca 

eficacitatea prezentului regulament să se 

evalueze în același an, pentru a permite o 

analiză coordonată și coerentă a 

măsurilor puse în aplicare în temeiul 

tuturor acestor instrumente. 

(42) Prin urmare, este adecvat ca 

eficacitatea prezentului regulament să se 

evalueze în 2023, pentru a permite o 

analiză oportună, transparentă, 

coordonată și coerentă a punerii sale în 

aplicare și a progreselor realizate în 

vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite 

în termenul convenit, și în raport cu 

progresele realizate în temeiul 

Regulamentului privind partajarea 

eforturilor și al Directivei privind schema 

de comercializare a certificatelor de 

emisii. 

Or. en 
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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 40 % 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 40 

% 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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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În 2024, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind eficacitatea prezentului 

regulament, însoțit, după caz, de o 

propunere de modificare a regulamentului. 

Acest raport va analiza, printre altele, 

reprezentativitatea în condiții reale de 

conducere a valorilor emisiilor de CO2 și 

ale consumului de energie determinate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2017/1151, introducerea pe piața Uniunii a 

vehiculelor cu emisii zero și cu emisii 

scăzute și instalarea infrastructurii de 

reîncărcare și de realimentare raportată în 

temeiul Directivei 2014/94/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului29. 

1. În 2023, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind eficacitatea prezentului 

regulament, însoțit, după caz, de o 

propunere de modificare a prezentului 

regulament. Raportul respectiv va analiza, 

printre altele, reprezentativitatea în condiții 

reale de conducere a valorilor emisiilor de 

CO2 și ale consumului de energie 

determinate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/1151, 

introducerea pe piața Uniunii a vehiculelor 

cu emisii zero și cu emisii scăzute, în 

special în ceea ce privește vehiculele 

comerciale ușoare, instalarea 

infrastructurii de reîncărcare și de 

realimentare raportată în temeiul Directivei 

2014/94/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului29, impactul prezentului 

regulament asupra consumatorilor, mai 

ales asupra celor cu venituri mici și medii. 

Acest raport ia în considerare, de 

asemenea, opțiunile de stimulare a 

utilizării combustibililor avansați cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, 

inclusiv a biogazului și a combustibililor 

sintetici produși cu ajutorul energiei 

regenerabile. 
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___________________ ___________________ 

29 Directiva 2014/94/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 octombrie 

2014 privind instalarea infrastructurii 

pentru combustibili alternativi (JO L 307, 

28.10.2014, p. 1). 

29 Directiva 2014/94/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 octombrie 

2014 privind instalarea infrastructurii 

pentru combustibili alternativi (JO L 307, 

28.10.2014, p. 1). 
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