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7.11.2018 A8-0354/75 

Amendamentul  75 

Damiano Zoffoli 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dacă se constată, în conformitate 

cu alineatul (2), că un producător are emisii 

suplimentare, într-un an calendaristic 

începând cu 2025, Comisia impune o primă 

pentru emisiile suplimentare, calculată 

potrivit formulei următoare: 

1. Dacă se constată, în conformitate 

cu alineatul (2), că un producător are emisii 

suplimentare, într-un an calendaristic 

începând cu 2025, Comisia impune 

producătorului sau administratorului 

grupării, după caz, o primă pentru emisiile 

suplimentare, calculată potrivit formulei 

următoare: 

 pentru perioada 2025 - 2029, 

(Prima pentru emisiile suplimentare) = 

(Emisiile suplimentare x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

(Prima pentru emisiile suplimentare) = 

(Emisiile suplimentare x 5 000 EUR/g 

CO2/tkm) 

 începând cu 2030, 

 (Prima pentru emisiile suplimentare) = 

(Emisiile suplimentare x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

 Comisia se asigură că nivelul primei 

pentru emisii suplimentare depășește 

întotdeauna costurile marginale medii ale 

tehnologiilor necesare pentru respectarea 

obiectivelor menționate la articolul 1 

alineatul (1). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Amendamentul  76 

Damiano Zoffoli 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propunere de regulament 

Punctul 13 – paragraful 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a Până la 31 decembrie 2020, 

Comisia va elabora o metodologie 

specifică pentru a include, în ceea ce 

privește sistemele de GNC și GNL, efectul 

utilizării combustibililor avansați și 

regenerabili de transport, în conformitate 

cu criteriile durabile definite în RED II, 

în calcularea emisiilor medii ale flotei. 

După caz, raportul va fi însoțit de o 

propunere de modificare a prezentului 

regulament. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Amendamentul  77 

Damiano Zoffoli 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 16 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 16a 

 Modificare adusă Directivei 96/53/CE a 

Consiliului  

 În anexa I la Directiva 96/53/CE1 se 

adaugă următoarele puncte după punctul 

2.2.4.2: 

„2.2.5 Greutatea maximă autorizată a 

combinațiilor de vehicule alimentate cu 

combustibili alternativi, astfel cum sunt 

definite la articolul 5 alineatul (2) litera 

(b) din Regulamentul (UE) .../... 

[Propunere de regulament 

COM(2018)284], este mărită cu greutatea 

suplimentară necesară pentru tehnologia 

de alimentare cu combustibil alternativ, 

cu cel mult 1 tonă. 

 2.2.6 Greutatea maximă autorizată a 

combinațiilor de vehicule cu emisii zero 

este mărită cu greutatea suplimentară 

necesară pentru tehnologiile cu emisii 

zero care depind de gama de emisii zero a 

vehiculului, cu cel mult 2 tone. Până cel 

târziu la 1 iulie 2019, Comisia adoptă o 

formulă pentru a calcula greutatea 

necesară.” 

 ____________________________ 

 1 Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 

iulie 1996 de stabilire, pentru anumite 
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vehicule rutiere care circulă în interiorul 

Comunității, a dimensiunilor maxime 

autorizate în traficul național și 

internațional și a greutății maxime 

autorizate în traficul internațional (JO L 

235, 17.9.1996, p. 59). 

Or. en 

Justificare 

Vehiculele cu motor alimentate cu combustibili alternativi, astfel cum se menționează în 

anexa I, punctul 2.3, beneficiază deja de o toleranță pentru a compensa greutatea 

suplimentară necesară pentru grupurile motopropulsoare alimentate cu combustibili 

alternativi. Însă o astfel de toleranță se aplică numai vehiculelor rigide, nu și vehiculelor 

articulate. Din motive de coerență și pentru a permite pătrunderea pe acest segment de piață 

a unor tehnologii alternative, derogarea de la cerințele de greutate ar trebui să se aplice și în 

cazul camioanelor articulate. Vehiculele cu emisii zero (cum ar fi cele electrice pe bază de 

baterii) sunt chiar mai grele și, prin urmare, ar trebui acordată o derogare mai mare pentru 

a permite pătrunderea lor pe piață. Derogarea de la cerințele de greutate trebuie să se bazeze 

pe gama vehiculului. 

 

 


