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7.11.2018 A8-0354/79 

Amendamentul  79 

Christofer Fjellner 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

 

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 1 – paragraful 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cu cel puțin 30 % după 1 ianuarie 

2030, sub rezerva revizuirii acestei 

dispoziții în temeiul articolului 13. 

(b) cu 35 % după 1 ianuarie 2030, sub 

rezerva revizuirii acestei dispoziții în 

temeiul articolului 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Amendamentul  80 

Christofer Fjellner 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

 

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 3 – paragraful 1 – litera k 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(k) „vehicul greu cu emisii scăzute” 

înseamnă un vehicul greu care nu este 

vehicul greu cu emisii zero și ale cărui 

emisii specifice de CO2, determinate în 

conformitate cu punctul 2.1 din anexa I, 

sunt mai mici de 350 g CO2/km; 

(k) „vehicul greu cu emisii scăzute” 

înseamnă un vehicul greu care nu este 

vehicul greu cu emisii zero și ale cărui 

emisii specifice de CO2 se situează cu 

35 % sub valoarea de referință aferentă 

fiecărui subgrup de vehicule derivată din 

nivelul de referință pentru 2019; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Amendamentul  81 

Christofer Fjellner 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

 

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 5 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un vehicul greu cu emisii scăzute 

este considerat ca reprezentând până la 

două vehicule, în funcție de emisiile sale 

specifice de CO2 și de un nivel-limită al 

emisiilor de 350 g CO2/km. 

(b) un vehicul greu cu emisii scăzute 

este considerat ca reprezentând până la 

două vehicule, în funcție de emisiile sale 

specifice de CO2 și de un nivel-limită al 

emisiilor de 35 % sub valoarea de 

referință a fiecărui subgrup derivată din 

nivelul de referință pentru 2019. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Amendamentul  82 

Christofer Fjellner 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

 

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 5 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Factorul pentru emisii zero sau 

scăzute reduce media emisiilor specifice 

ale unui producător cu maximum 3 %. 

Contribuția vehiculelor grele cu emisii zero 

din categoriile menționate la articolul 2 

alineatul (1) al doilea paragraf reduce 

media emisiilor specifice ale unui 

producător cu maximum 1,5 %. 

3. Factorul pentru emisii zero sau 

scăzute reduce media emisiilor specifice 

ale unui producător cu maximum 3 %. 

Contribuția vehiculelor grele cu emisii zero 

din categoriile menționate la articolul 2 

alineatul (1) al doilea paragraf reduce 

media emisiilor specifice ale unui 

producător cu maximum 5 % începând din 

2030. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Amendamentul  83 

Christofer Fjellner 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

 

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 3 – paragraful 1 – litera na (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (na)  „coeficientul de corecție în funcție 

de CO2” reprezintă cota de combustibil 

regenerabil comercializat la stațiile de 

alimentare, care trebuie certificată la 

nivelul Uniunii. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Amendamentul  84 

Christofer Fjellner 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

 

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 4 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În 2020 și în fiecare an 

calendaristic ulterior, Comisia determină 

pentru fiecare producător, prin actele de 

punere în aplicare menționate la articolul 

10 alineatul (1), media emisiilor specifice 

de CO2, exprimată în g/tkm, pentru anul 

precedent, ținând cont de următoarele 

elemente: 

1. În 2020 și în fiecare an 

calendaristic ulterior, Comisia determină 

pentru fiecare producător, prin actele de 

punere în aplicare menționate la articolul 

10 alineatul (1), media emisiilor specifice 

de CO2, exprimată în g/tkm, pentru anul 

precedent, ținând cont de următoarele 

elemente: 

(a) datele raportate în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. .../2018 [privind 

monitorizarea și raportarea referitoare la 

vehiculele grele] pentru vehiculele grele 

noi ale unui producător înmatriculate în 

anul relevant, cu excepția vehiculelor de 

uz specific; 

(a) datele raportate în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. .../2018 [privind 

monitorizarea și raportarea referitoare la 

vehiculele grele] pentru vehiculele grele 

noi ale unui producător înmatriculate în 

anul relevant, cu excepția vehiculelor de 

uz specific, în afara cazului în care sunt 

vehicule cu emisii scăzute sau zero; 

(b) factorul pentru emisii zero sau 

scăzute, determinat în conformitate cu 

articolul 5.  

(b) factorul pentru emisii zero sau 

scăzute, determinat în conformitate cu 

articolul 5; 

 (ba) aplicarea coeficientului de 

corecție în funcție de CO2 stabilit în 

conformitate cu anexa I punctul 2.1a. 

Or. en 

 

 


