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26.9.2018 A8-0287/85 

Amendamentul  85 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 19 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Pentru a menține diversitatea pieței de 

autoturisme și de vehicule utilitare ușoare 

și capacitatea acesteia de a satisface 

diverse cerințe ale consumatorilor, 

obiectivele privind emisiile de CO2 ar 

trebui definite în funcție de utilitatea 

vehiculelor, pe bază liniară. Menținerea 

masei ca parametru de utilitate este 

considerată coerentă cu regimul existent. 

Pentru a reflecta mai bine masa 

vehiculelor utilizate în trafic, începând cu 

2025 parametrul ar trebui modificat, de la 

masa vehiculului în stare de funcționare 

la masa de încercare a vehiculului, astfel 

cum este specificată în Regulamentul 

(UE) 2017/1151 din 1 iunie 2017. 

(19) Pentru a profita de beneficiile de 

mediu și de alt tip ca urmare a reducerii 

dimensiunilor și greutății vehiculelor și, 

având în vedere că, datorită tehnologiei în 

materie de eficiență precum hibridizarea, 

nu mai există motive pentru ca vehiculele 

mai grele să producă emisii mai ridicate, 

și pentru a evita recompensarea 

nejustificată a unor astfel de vehicule 

grele, obiectivele privind emisiile de CO2 

nu ar trebui să fie diferențiate în funcție 

de masa vehiculului. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/86 

Amendamentul  86 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 20 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Ar trebui să se evite modificarea 

obiectivelor privind parcul de vehicule de 

la nivelul UE ca urmare a schimbărilor 

survenite în ceea ce privește masa medie a 

parcului de vehicule. Așadar, modificările 

survenite în ceea ce privește masa medie 

ar trebui să fie reflectate, fără întârziere, 

în calculul obiectivului privind emisiile 

specifice, iar ajustările valorii masei medii 

utilizate în acest scop ar trebui, prin 

urmare, să fie efectuate o dată la doi ani, 

începând cu 2025. 

eliminat 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Amendamentul  87 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 13 – alineatul 1 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 31 octombrie 2022, valoarea 

indicativă TM0 pentru 2025 se determină 

ca media masei de încercare aferentă 

autoturismelor noi, respectiv vehiculelor 

utilitare ușoare noi din 2021; 

eliminat 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Amendamentul  88 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 13 – alineatul 1 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) până la 31 octombrie 2024 și, ulterior, 

la fiecare doi ani, valorile TM0 prevăzute 

în părțile A și B din anexa I se ajustează 

la media masei de încercare aferentă 

autoturismelor noi, respectiv vehiculelor 

utilitare ușoare noi din cei doi ani 

calendaristici precedenți, începând cu 

2022 și 2023. Noua valoare TM0 aferentă 

se aplică de la data de 1 ianuarie a anului 

calendaristic care urmează datei ajustării. 

eliminat 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Amendamentul  89 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 – subpunctul 6.2.1. 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  

6.2.1. Perioada 2025-2029 6.2.1. Perioada 2025-2029 

Obiectivul de referință privind emisiile 

specifice = obiectivul privind întregul parc 

de vehicule de la nivelul UE2025 + a2025 · 

(TM-TM00)  

Obiectivul de referință privind emisiile 

specifice = obiectivul privind întregul parc 

de vehicule de la nivelul UE2025 

unde:  unde:  

obiectivul privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE2025 este determinat în 

conformitate cu punctul 6.1.1;  

obiectivul privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE2025 este determinat în 

conformitate cu punctul 6.1.1;  

a2025 este 

 

 

unde:   

a2021 este panta celei mai bune aproximări 

liniare stabilite prin aplicarea metodei de 

aproximare liniară a celor mai mici 

pătrate masei de încercare (variabilă 

explicativă) și emisiilor specifice de CO2 

ale fiecărui vehicul individual din parcul 

de vehicule de la nivelul UE în 2021;  

 

media emisiilor2021 este media emisiilor 

specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor 

nou-înmatriculate în 2021 ale 
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producătorilor pentru care se calculează 

un obiectiv privind emisiile specifice în 

conformitate cu punctul 4;  

TM este media masei de încercare în 

kilograme a tuturor vehiculelor nou-

înmatriculate ale producătorului în anul 

calendaristic relevant;  

TM0 este valoarea determinată în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (1) 

litera (d). 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Amendamentul  90 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 – subpunctul 6.2.2. 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6.2.2. Începând cu 2030 6.2.2. Începând cu 2030  

Obiectivul de referință privind emisiile 

specifice = obiectivul privind întregul parc 

de vehicule de la nivelul UE2030 + a2030 

(TM-TM0)  

Obiectivul de referință privind emisiile 

specifice = obiectivul privind întregul parc 

de vehicule de la nivelul UE2030  

unde:  unde:  

obiectivul privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE2030 este determinat în 

conformitate cu punctul 6.1.2;  

obiectivul privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE2030 este determinat în 

conformitate cu punctul 6.1.2;  

a2030 este 

 

 

unde:   

a2021 este panta celei mai bune aproximări 

liniare stabilite prin aplicarea metodei de 

aproximare liniară a celor mai mici 

pătrate masei de încercare (variabilă 

explicativă) și emisiilor specifice de CO2 

(variabilă dependentă) ale fiecărui 

vehicul individual din parcul de vehicule 

de la nivelul UE în 2021;  

 

media emisiilor2021 este media emisiilor 

specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor 

nou-înmatriculate în 2021 ale 

producătorilor pentru care se calculează 

un obiectiv privind emisiile specifice în 
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conformitate cu punctul 4;  

TM este media masei de încercare în 

kilograme a tuturor vehiculelor nou-

înmatriculate ale producătorului în anul 

calendaristic relevant;  

 

TM0 este valoarea determinată în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (1) 

litera (d). 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Amendamentul  91 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 – subpunctul 6.2.1. 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6.2.1. Perioada 2025-2029 6.2.1. Perioada 2025-2029 

Obiectivul de referință privind emisiile 

specifice = obiectivul privind întregul parc 

de vehicule de la nivelul UE2025 + α · (TM-

TM0) 

Obiectivul de referință privind emisiile 

specifice = obiectivul privind întregul parc 

de vehicule de la nivelul UE2025  

unde:  unde:  

obiectivul privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE2025 este determinat în 

conformitate cu punctul 6.1.1;  

obiectivul privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE2025 este determinat în 

conformitate cu punctul 6.1.1;  

α este a2025, în cazul în care media masei 

de încercare a vehiculelor nou-

înmatriculate ale producătorului este 

egală cu sau mai mică decât TM0 

determinată în conformitate cu articolul 

13 alineatul (1) litera (d), și a2021, în cazul 

în care media masei de încercare a 

vehiculelor nou-înmatriculate ale 

producătorului este mai mare decât TM0 

determinată în conformitate cu articolul 

13 alineatul (1) litera (d),  

 

unde:  

a2025 este 
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a2021 este panta celei mai bune aproximări 

liniare stabilite prin aplicarea metodei de 

aproximare liniară a celor mai mici 

pătrate masei de încercare (variabilă 

explicativă) și emisiilor specifice de CO2 

(variabilă dependentă) ale fiecărui 

vehicul nou-înmatriculat din parcul de 

vehicule de la nivelul UE în 2021;  

 

media emisiilor2021 este media emisiilor 

specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor 

nou-înmatriculate în 2021 ale 

producătorilor pentru care se calculează 

un obiectiv privind emisiile specifice în 

conformitate cu punctul 4;  

 

TM este media masei de încercare în 

kilograme a tuturor vehiculelor nou-

înmatriculate ale producătorului în anul 

calendaristic relevant; 

 

TM0 este valoarea determinată în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (1) 

litera (d).  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Amendamentul  92 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 – subpunctul 6.2.2. 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6.2.2. Începând cu 2030 6.2.2. Începând cu 2030 

Obiectivul de referință privind emisiile 

specifice = obiectivul privind întregul parc 

de vehicule de la nivelul UE2030 + α · (TM-

TM0) 

Obiectivul de referință privind emisiile 

specifice = obiectivul privind întregul parc 

de vehicule de la nivelul UE2030  

unde:  unde:  

Obiectivul privind întregul parc de 

vehicule de la nivelul UE2030 este 

determinat în conformitate cu punctul 

6.1.2.  

Obiectivul privind întregul parc de 

vehicule de la nivelul UE2030 este 

determinat în conformitate cu punctul 

6.1.2.  

α este a2030, în cazul în care media masei 

de încercare a vehiculelor nou-

înmatriculate ale producătorului este 

egală cu sau mai mică decât TM0 

determinată în conformitate cu articolul 

13 alineatul (1) litera (d), și a2021, în cazul 

în care media masei de încercare a 

vehiculelor nou-înmatriculate ale 

producătorului este mai mare decât TM0 

determinată în conformitate cu articolul 

13 alineatul (1) litera (d),  

 

unde:  

a2030 este  

 

a2021 este panta celei mai bune aproximări 

liniare stabilite prin aplicarea metodei de 
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aproximare liniară a celor mai mici 

pătrate masei de încercare (variabilă 

explicativă) și emisiilor specifice de CO2 

(variabilă dependentă) ale fiecărui 

vehicul nou-înmatriculat din parcul de 

vehicule de la nivelul UE în 2021;  

media emisiilor2021 este media emisiilor 

specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor 

nou-înmatriculate în 2021 ale 

producătorilor pentru care se calculează 

un obiectiv privind emisiile specifice în 

conformitate cu punctul 4;  

 

TM este media masei de încercare în 

kilograme a tuturor vehiculelor nou-

înmatriculate ale producătorului în anul 

calendaristic relevant; 

 

TM0 este valoarea determinată în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (1) 

litera (d).  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Amendamentul  93 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 50% 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 50 

% a mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea B punctul 6.1.2 din 

anexa I. 

Or. en 

 

 


