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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Elementul central al prezentei propuneri legislative îl constituie introducerea unor factori de 
conformitate care să fie utilizați pentru a evalua conformitatea vehiculelor cu limitele de emisie 
Euro 6 stabilite în legislația UE în timpul efectuării unor teste de emisii în condiții reale de 
conducere (RDE). Argumentul invocat de Comisie pentru a justifica introducerea factorilor de 
conformitate este că aceștia sunt necesari pentru a reduce discrepanțele dintre măsurarea 
emisiilor în laborator, respectiv în condiții reale de conducere. Această propunere a fost 
prezentată în urma unei hotărâri emise de Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene 
privind modificarea normelor Euro 6 prin intermediul unui act delegat, în care se afirma că actul 
ar urma să modifice un element esențial al legislației, prin faptul că crește artificial limitele de 
emisii de NOx ca urmare a introducerii unui factor de conformitate. Astfel, Curtea de Justiție a 
confirmat că pentru a realiza acest lucru este nevoie de o procedură legislativă.

Raportoarea este de opinie că introducerea unor factori de conformitate pentru măsurarea RDE 
transmite un semnal greșit într-un moment în care este nevoie de acțiuni urgente care să le 
permită statelor membre să se conformeze Directivei privind calitatea aerului (2008/50/CE) și 
care să asigure faptul că limitele de emisie Euro 6 sunt respectate în condiții normale. 
Producătorii de autoturisme ar trebui să înceapă să proiecteze vehicule care să respecte limitele 
de emisie stabilite în legislație și să nu beneficieze de o marjă de manevră care să le permită să 
se sustragă de la obligațiile care le revin. În plus, declanșează o oarecare incertitudine în ceea 
ce privește activitățile de omologare și de supraveghere a pieței, deoarece introduce o marjă de 
eroare care îngreunează efectiv să se determine dacă vehiculele respectă sau nu standardele 
convenite. Proiectul de aviz al raportoarei nu abordează însă aspecte legate de mediu în textul 
juridic (factorii de conformitate), care țin de competența ENVI, în conformitate cu acordul 
dintre președinții celor două comisii, dar își exprimă îndoielile menționate mai sus. Competența 
exclusivă a Comisiei IMCO se referă la informațiile privind repararea și întreținerea de la 
capitolul III din Regulamentul 715/2007/UE, capitol care este modificat și consolidat de 
Regulamentul 858/2018. Prin urmare, modificările referitoare la aceste părți au caracter tehnic. 

În ceea ce privește dispozițiile care specifică condițiile pentru competențele delegate Comisiei 
{Articolul 1 alineatul (11) [Articolul 14a]}, propunerea raportoarei este de a scurta perioada de 
la cinci ani la doi ani, pentru a evalua până la sfârșitul anului 2022 dacă sunt necesare și alte 
măsuri. Comisia Europeană s-a angajat public să reducă factorul de conformitate la 1 cât mai 
curând posibil și cel târziu până în 2023. În consecință, ar trebui să se aplice același interval de 
timp și în ceea ce privește competențele delegate. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare 
următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
prevede că vehiculele ușoare noi trebuie să 
respecte anumite limite de emisii 
(standardele Euro 5 și Euro 6) și stabilește 
cerințe suplimentare privind accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor. Dispozițiile 
tehnice specifice necesare pentru punerea 
în aplicare a regulamentului respectiv au 
fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
692/2008 al Comisiei16 și, ulterior, prin 
Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei17.

(2) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
prevede că vehiculele ușoare noi trebuie să 
respecte anumite limite de emisii 
(standardele Euro 5 și Euro 6) și stabilește 
cerințe suplimentare privind accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, care au fost 
modificate și consolidate ulterior prin 
Regulamentul (UE) 2018/85815a, care se 
aplică de la 1 septembrie 2020. 
Dispozițiile tehnice specifice necesare 
pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 au fost 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
692/2008 al Comisiei16 și, ulterior, prin 
Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei17.

__________________ __________________
15a Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a 
Regulamentelor (CE) 715/2007 și (CE) 
nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 
2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, p. 1).

16 Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în 
aplicare și modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea 
ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 

16 Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în 
aplicare și modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea 
ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
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vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1). vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).
17 Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind omologarea de tip a 
autovehiculelor în ceea ce privește emisiile 
provenind de la vehiculele ușoare pentru 
pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor, de 
modificare a Directivei 2007/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, a 
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei și a Regulamentului (UE) 
nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind omologarea de tip a 
autovehiculelor în ceea ce privește emisiile 
provenind de la vehiculele ușoare pentru 
pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor, de 
modificare a Directivei 2007/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, a 
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei și a Regulamentului (UE) 
nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerințele privind omologarea de tip 
legate de emisiile autovehiculelor au 
devenit treptat și semnificativ mai 
restrictive prin introducerea și revizuirea 
ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, 
în general, vehiculele au furnizat reduceri 
substanțiale ale emisiilor în gama de 
poluanți reglementați, acest lucru nu a fost 
valabil pentru emisiile de NOx ale 
motoarelor diesel sau pentru particulele 
emise de motoarele pe benzină cu injecție 
directă, instalate în special în vehiculele 
utilitare ușoare. Prin urmare, este necesar a 
se întreprinde măsuri pentru corectarea 
acestei situații.

(3) Cerințele privind omologarea de tip 
legate de emisiile autovehiculelor au 
devenit treptat și semnificativ mai 
restrictive prin introducerea și revizuirea 
ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, 
în general, vehiculele au furnizat reduceri 
substanțiale ale emisiilor în gama de 
poluanți reglementați, acest lucru nu a fost 
valabil pentru emisiile de NOx ale 
motoarelor diesel sau pentru particulele 
emise de motoarele pe benzină cu injecție 
directă, instalate în special în vehiculele 
utilitare ușoare, în special din cauza unor 
practici ilegale ce au dus la discrepanțe 
între emisiile măsurate în laboratoare și 
cele în condiții reale de conducere. Prin 
urmare, este necesar a se întreprinde 
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măsuri pentru corectarea acestei situații, 
pentru a asigura faptul că standardele 
Euro 6 sunt respectate în condiții normale 
de utilizare și pentru a le permite statelor 
membre să respecte fără întârziere 
standardele Uniunii privind calitatea 
aerului, în special în zonele urbane.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a 
introdus datele de aplicare a procedurii de 
încercare referitoare la RDE, precum și 
criteriile de conformitate pentru RDE. În 
acest scop, factorii de conformitate 
specifici poluării au fost utilizați pentru a 
se ține seama de incertitudinile tehnice și 
statistice ale măsurătorilor efectuate prin 
intermediul sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS).

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a 
introdus datele de aplicare a procedurii de 
încercare referitoare la RDE, precum și 
criteriile de conformitate pentru RDE. În 
prima etapă, au fost creați factori de 
conformitate temporari specifici pentru 
anumiți poluanți, pentru a le permite 
producătorilor să ia în considerare 
modificările aduse metodologiilor de 
testare. În a doua etapă, au fost utilizați 
factori de conformitate finali specifici 
pentru anumiți poluanți, pentru a se ține 
seama, printre altele, de incertitudinile 
tehnice și statistice ale măsurătorilor 
efectuate prin intermediul sistemelor 
portabile de măsurare a emisiilor (PEMS). 
Comisia se angajează să supună acești 
factori de conformitate unei revizuiri 
anuale și să îi actualizeze astfel încât să 
reflecte cu strictețe îmbunătățirile aduse 
tehnologiei de măsurare, cu scopul de a 
reduce factorii de conformitate la 1 cât 
mai curând posibil și cel târziu până în 
2023.

__________________ __________________
12 Regulamentul (UE) 2016/646 al 
Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 

21 Regulamentul (UE) 2016/646 al 
Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
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vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tribunalul nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 
conformitate. Prin urmare, și având în 
vedere că, în stadiul actual de dezvoltare 
tehnologică, există încă o discrepanță 
între emisiile măsurate în condiții reale de 
conducere și cele măsurate în laborator, 
este oportun să se introducă factorii de 
conformitate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

(8) Tribunalul a contestat justificarea 
tehnică a factorilor de conformitate în 
hotărârea sa, subliniind că aceștia ar crea 
incertitudine pentru autoritățile 
competente în cadrul activităților de 
omologare și de supraveghere a pieței pe 
care le desfășoară; cu alte cuvinte, ar fi 
dificil să se determine efectiv dacă 
vehiculul supus testării respectă sau nu 
limitele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007 în condiții reale pe drum, 
modificând astfel un element esențial al 
regulamentului respectiv, precum și 
dispozițiile Directivei 2008/50/CE1a în 
ceea ce privește limitele de emisie. 
Introducerea unui factor de conformitate 
ar crea, prin urmare, și mai multă 
incertitudine și ar duce la întârzieri, 
permițând o marjă de eroare la 
măsurarea emisiilor în detrimentul 
sănătății publice și al protecției mediului.
__________________
1a Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 
2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a permite producătorilor să 
respecte limitele de emisii Euro 6 în 
contextul procedurii de încercare 
referitoare la RDE, criteriile de 
conformitate pentru RDE ar trebui să fie 
introduse în două etape. În cursul primei 
etape, la cererea producătorului, ar trebui 
să se aplice un factor de conformitate 
temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar 
trebui să se utilizeze numai factorul de 
conformitate final. Comisia ar trebui să 
examineze factorii finali de conformitate 
în funcție de progresul tehnic.

eliminat

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile respective includ respectarea 
limitelor de emisii stabilite în anexa I. În 
scopul stabilirii conformității cu limitele 
de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din 
anexa I, valorile emisiilor determinate în 
cursul oricărei încercări valabile privind 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere (RDE) se împart la factorul de 
conformitate aplicabil stabilit în tabelul 
2a din anexa I. Rezultatul trebuie să 
rămână sub limitele de emisii Euro 6 
stabilite în tabelul 2 din anexa respectivă.

Obligațiile respective includ respectarea 
limitelor de emisii stabilite în anexa I.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 8 „Articolul 8

Acte delegate privind accesul la 
informațiile referitoare la reparații și la 
întreținerea vehiculelor

Acte delegate privind accesul la 
informațiile referitoare la reparații și la 
întreținerea vehiculelor

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 14a în 
vederea completării articolelor 6 și 7. 
Aceste măsuri includ definirea și 
actualizarea specificațiilor tehnice 
referitoare la modul în care se furnizează 
informațiile privind sistemele OBD, 
precum și la reparațiile și întreținerea 
vehiculelor, acordându-se o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor.”;

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 14a în 
vederea completării articolelor 6 și 7 prin 
definirea și actualizarea specificațiilor 
tehnice referitoare la modul în care se 
furnizează informațiile privind sistemele 
OBD, precum și la reparațiile și 
întreținerea vehiculelor, acordând o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor.”;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 5 alineatul 
(3), la articolul 8 și la articolul 14 
alineatele (2) și (3) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de cinci ani începând de 
la... [data intrării în vigoare ]. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cu cel puțin nouă luni înainte 

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 5 alineatul 
(3), la articolul 8 și la articolul 14 
alineatele (2) și (3) este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de doi ani începând de 
la... [data intrării în vigoare ]. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cu cel puțin șase luni înainte de 
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de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune 
prelungirii respective cu cel puțin trei luni 
înainte de încheierea fiecărei perioade.

încheierea perioadei de doi ani. Delegarea 
de competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European sau 
Consiliul se opune prelungirii respective cu 
cel puțin trei luni înainte de încheierea 
fiecărei perioade.

Or. en


