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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Mobilitatea este o necesitate: persoanele și mărfurile circulă mai mult decât oricând și această 

tendință va continua în viitor. Se preconizează că transportul de mărfuri va crește cu 60% 

până în 2050 comparativ cu 2010, întrucât lanțurile de aprovizionare devin din ce în ce mai 

globale. Sectorul mobilității joacă un rol esențial în economia și societatea UE. Sectorul 

transportului rutier de mărfuri reprezintă, de asemenea, o parte semnificativă a emisiilor de 

gaze cu efect de seră și, întrucât UE s-a angajat să îndeplinească obiective ambițioase în 

materie de climă, aceste emisii vor trebui reduse în perioada următoare. Pentru obținerea unei 

reduceri în acest sens va fi necesară o combinație de soluții care să fie viabile și realiste, 

bazate pe un cadru de reglementare stabil și previzibil. Prin urmare, raportoarea consideră că 

este important ca standardele privind emisiile de CO2 ale vehiculelor grele (HDV) să fie 

reglementate la nivel european pentru a evita fragmentarea pieței și diferențele dintre 

regimurile de conformitate în întreaga Uniune. 

Raportoarea consideră că este important să se găsească un echilibru adecvat între ambiția 

referitoare la obiectivele privind emisiile generate de transport, promovarea inovării în 

industria autovehiculelor a UE și sporirea competitivității Uniunii, creând, în același timp, 

locuri de muncă de înaltă calificare. Astfel, raportoarea consideră că obiectivele propuse 

privind emisiile de CO2 pentru HDV sunt ambițioase, dar realiste. Deoarece costul 

combustibilului reprezintă o parte semnificativă a costului operațiunilor pentru HDV, nivelul 

de eficiență al acestora este relativ ridicat, fiind determinat de motive economice. Cu toate 

acestea, un semnal clar în vederea îmbunătățirii eficienței lor va permite cercetării și 

dezvoltării în materie de HDV să se concentreze tot mai mult asupra creșterii eficienței 

vehiculelor lor și, astfel, asupra reducerii emisiilor generate de acestea.  

Mai important, pentru a crea o abordare cuprinzătoare în vederea reducerii emisiilor în 

sectorul transporturilor rutiere va fi necesară pe viitor contribuția mai multor măsuri destinate 

acestui sector, precum digitalizarea, automatizarea, combustibilii alternativi, infrastructura 

rutieră și tehnologia vehiculelor. Legislația în acest sens trebuie să traseze o cale clară de 

urmat, să fie lipsită de ambiguitate și să asigure stimulentele adecvate pentru a permite 

stabilitatea investițiilor pe termen lung în cadrul acestui sector. 

Întrucât raportoarea înțelege că soluțiile privind realizarea unor reduceri ale emisiilor de CO2 

generate de HDV vor proveni din mai multe surse, este extrem de important să se mențină o 

abordare neutră din punct de vedere tehnologic, inclusiv pentru a permite introducerea în timp 

util a viitoarelor tehnologii noi. Toate eforturile operatorilor de a reduce emisiile ar trebui 

recompensate și stimulate. Combustibilii regenerabili și sursele de energie regenerabile 

reprezintă o metodă eficientă de a reduce emisiile. Pentru a ține cont de această situație și 

pentru a asigura o evaluare mai exactă a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de HDV, 

Comisia Europeană ar trebui să stabilească, până în 2022, o metodologie privind calculul 

emisiilor de la extracție la ardere și, odată pusă în aplicare, să revizuiască legislația în cauză, 

dacă este necesar. O altă chestiune fundamentală legată de reducerea emisiilor generate de 

HDV în viitor va fi reprezentată de disponibilitatea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi, întrucât acest aspect este esențial pentru trecerea la mai multe tehnologii noi în 

materie de vehicule. 

Deși prezentul regulament are ca obiectiv creșterea eficienței energetice a vehiculelor, în 

cazul HDV reducerile de emisii pot fi, de asemenea, obținute prin dezvoltarea de soluții 
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precum optimizarea încărcăturii, gruparea în convoaie, sisteme de asistență a conducătorilor 

auto, formarea profesională a conducătorilor auto, crearea de stimulente pentru modernizarea 

și înnoirea flotei și garantarea investițiilor în dezvoltarea și întreținerea infrastructurii. 

Întrucât propunerea Comisiei include patru categorii de vehicule care se consideră că 

reprezintă 65-70% din piață, se pune astfel întrebarea referitoare la posibilele efecte ale 

asigurării conformității în ceea ce privește restul vehiculelor care nu intră în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament. Întrucât raportoarea înțelege că nu toate HDV ar trebui să 

intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament, trebuie precizat faptul că noul cadru 

de reglementare nu are un efect negativ asupra accesului pe piață al vehiculelor respective. 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prezentul regulament face parte din 

al treilea pachet „Europa în mișcare”, care 

aplică noua strategie de politică industrială 

din septembrie 201721 și are menirea de a 

finaliza procesul care permite Uniunii să 

profite pe deplin de beneficiile aduse de 

modernizarea și decarbonizarea mobilității. 

Scopul acestui pachet este de a face 

mobilitatea europeană mai sigură și mai 

accesibilă, industria europeană mai 

competitivă, locurile de muncă din Europa 

mai sigure și sistemul de mobilitate mai 

curat și mai bine adaptat la imperativul 

combaterii schimbărilor climatice. Acest 

lucru va necesita angajamentul deplin al 

Uniunii, al statelor membre și al părților 

interesate, nu în ultimul rând prin 

intensificarea eforturilor de a reduce 

emisiile de CO2 și poluarea aerului. 

(3) Prezentul regulament face parte din 

al treilea pachet „Europa în mișcare”, care 

aplică noua strategie de politică industrială 

din septembrie 201721 și are menirea de a 

finaliza procesul care permite Uniunii să 

profite pe deplin de beneficiile aduse de 

modernizarea și decarbonizarea mobilității. 

Scopul acestui pachet este de a face 

mobilitatea europeană mai sigură și mai 

accesibilă, industria europeană mai 

competitivă, locurile de muncă din Europa 

mai sigure și sistemul de mobilitate mai 

curat, mai sustenabil și mai bine adaptat la 

imperativul combaterii schimbărilor 

climatice. Pentru a găsi un echilibru 

adecvat între intensificarea eforturilor de 

a reduce emisiile de CO2 și poluarea 

aerului, impulsionarea inovării în 

industria autovehiculelor a UE și 

creșterea competitivității Uniunii, este 

necesar angajamentul deplin al Uniunii, 
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al statelor membre și al părților interesate. 

__________________ __________________ 

21 Investițiile într-o industrie inteligentă, 

inovatoare și durabilă. O strategie reînnoită 

privind politica industrială a UE, 

COM(2017) 0479 final. 

21 Investițiile într-o industrie inteligentă, 

inovatoare și durabilă. O strategie reînnoită 

privind politica industrială a UE, 

COM(2017) 0479 final. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Ar trebui stabilite, prin urmare, 

obiective de reducere a emisiilor de CO2 

pentru parcurile de vehicule grele noi de 

la nivelul întregii Uniuni pentru 2025 și 

pentru 2030, ținând seama de perioada 

necesară pentru reînnoirea parcului de 

vehicule și de necesitatea ca sectorul 

transportului rutier să contribuie la 

atingerea obiectivelor Uniunii în materie 

de climă și de energie pentru 2030 și 

ulterior. De asemenea, această abordare 

pe etape transmite din timp un semnal 

clar industriei să nu amâne introducerea 

pe piață a unor tehnologii eficiente din 

punct de vedere energetic și a unor 

vehicule cu emisii zero și cu emisii 

scăzute. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Având în vedere estimarea privind 

creșterea proporției emisiilor generate de 

vehicule grele la aproximativ 9% și faptul 

că în prezent nu există cerințe de reducere 

a emisiilor de CO2 generate de vehiculele 

grele, se impune luarea de măsuri 

specifice pentru această categorie de 
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vehicule. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a valorifica integral 

potențialul în materie de eficiență 

energetică și a asigura contribuția 

întregului sector al transportului rutier la 

reducerea convenită a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, este oportun ca standardele 

deja existente privind emisiile de CO2 

pentru autoturisme și vehiculele utilitare 

ușoare să fie completate prin stabilirea 

unor standarde de performanță privind 

emisiile de CO2 pentru vehiculele grele 

noi. Aceste standarde vor stimula inovarea 

în domeniul tehnologiilor eficiente din 

punctul de vedere al consumului de 

combustibil, contribuind la consolidarea 

poziției de lider tehnologic a producătorilor 

și furnizorilor din Uniune. 

(9) Pentru a valorifica integral 

potențialul în materie de eficiență 

energetică și a asigura contribuția 

întregului sector al transportului rutier la 

reducerea convenită a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, este oportun ca standardele 

deja existente privind emisiile de CO2 

pentru autoturisme și vehiculele utilitare 

ușoare să fie completate prin stabilirea 

unor standarde de performanță privind 

emisiile de CO2 pentru vehiculele grele 

noi. Aceste standarde vor stimula inovarea 

în domeniul tehnologiilor eficiente din 

punctul de vedere al consumului de 

combustibil, contribuind la consolidarea 

poziției de lider tehnologic a producătorilor 

și furnizorilor din Uniune și la asigurarea 

de locuri de muncă de înaltă calificare pe 

termen lung. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Având în vedere că schimbările 

climatice sunt o problemă transfrontalieră 

și că este necesar să se asigure 

funcționalitatea pieței unice, atât pentru 

serviciile de transport rutier, cât și pentru 

vehiculele grele, este oportun să se 

stabilească la nivelul Uniunii standarde 

privind emisiile de CO2 pentru vehiculele 

grele. Aceste standarde ar trebui concepute 

astfel încât să nu aducă atingere dreptului 

(10) Având în vedere că schimbările 

climatice sunt o problemă transfrontalieră 

și că este necesar să se asigure 

funcționalitatea pieței unice, atât pentru 

serviciile de transport rutier, cât și pentru 

vehiculele grele și să se evite orice 

fragmentare a pieței, este oportun să se 

stabilească la nivelul Uniunii standarde 

privind emisiile de CO2 pentru vehiculele 

grele. Aceste standarde ar trebui concepute 

astfel încât să nu aducă atingere dreptului 
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concurenței. concurenței. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Ar trebui să se țină seama de 

nivelurile de reducere a emisiilor care ar 

trebui atinse de vehiculele grele și de 

perioada necesară pentru reînnoirea 

parcului de vehicule. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Subliniază că cei mai mulți 

operatori de transport de marfă din UE 

sunt IMM-uri cu acces limitat la 

finanțare. Din acest motiv, viitoarele 

soluții trebuie să fie eficace din punctul de 

vedere al costurilor și echilibrate. Este 

esențial să existe o structură solidă de 

stimulente pentru a sprijini adoptarea 

vehiculelor mai eficiente din punctul de 

vedere al consumului de combustibil și să 

se pună la dispoziție mecanisme de 

finanțare ale UE. 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Având în vedere procesul de 

inovare și pentru a ține cont de aplicarea 

unor noi tehnologii care îmbunătățesc 

eficiența consumului de combustibil al 

vehiculelor grele, instrumentul de simulare 

(13) Având în vedere procesul de 

inovare și pentru a stimula și ține cont de 

aplicarea unor noi tehnologii care 

îmbunătățesc eficiența consumului de 

combustibil al vehiculelor grele, 
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VECTO și Regulamentul (UE) 2017/2400 

vor fi actualizate permanent și în timp util. 

instrumentul de simulare VECTO și 

Regulamentul (UE) 2017/2400 trebuie 

dezvoltate și actualizate permanent și în 

timp util, astfel încât să cuprindă toate 

tehnologiile disponibile de economisire a 

combustibilului, inclusiv circulația 

camioanelor în convoi, precum și 

îmbunătățirile aduse caroseriilor rigide, 

remorcilor și semiremorcilor de pe piață. 

Dat fiind rolul-cheie al acestor noi 

tehnologii în ceea ce privește reducerea 

emisiilor de CO2 din sectorul 

transporturilor, actualizarea 

cuprinzătoare și în timp util a 

instrumentului de simulare VECTO 

constituie un element esențial în 

reducerea emisiilor de CO2 ale 

vehiculelor grele. Această actualizare ar 

trebui să se facă anual, pentru ca VECTO 

să fie la zi în ceea ce privește tehnologiile 

de ultimă generație, iar instituțiile 

europene ar trebui, în consecință, să aloce 

resurse suficiente. Comisia prezintă o listă 

actualizată digital a tehnologiilor incluse 

în VECTO, cu un calendar aferent în 

fiecare an, și pune aceasta la dispoziția 

publicului. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru 2025 ar trebui stabilit un 

obiectiv de reducere a emisiilor, constând 

într-o reducere relativă a emisiilor medii de 

CO2 din 2019 ale acestor vehicule grele, 

care să reflecte adoptarea unor tehnologii 

disponibile cu ușurință și eficiente din 

punctul de vedere al costurilor. Obiectivul 

pentru 2030 ar trebui considerat ținta 

aspirațiilor, iar obiectivul definitiv ar trebui 

determinat pe baza unei analize desfășurate 

în 2022, deoarece există mai multe 

incertitudini în privința adoptării unor 

tehnologii mai avansate care nu sunt încă 

(15) Pentru 2025 ar trebui stabilit un 

obiectiv de reducere a emisiilor, constând 

într-o reducere relativă a emisiilor medii de 

CO2 din 2019 ale acestor vehicule grele, 

care să reflecte adoptarea unor tehnologii 

disponibile cu ușurință, accesibile și 

eficiente din punctul de vedere al 

costurilor. Obiectivul pentru 2030 ar trebui 

considerat ținta aspirațiilor, iar obiectivul 

definitiv ar trebui determinat pe baza unei 

analize desfășurate în 2022, deoarece 

există mai multe incertitudini în privința 

adoptării unor tehnologii mai avansate care 
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disponibile cu ușurință. nu sunt încă disponibile cu ușurință. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Calcularea emisiilor de CO2 ar 

trebui să se bazeze pe o abordare „de la 

extracție la ardere”, pentru a lua în 

considerare performanța de mediu a 

combustibililor sau a energiei și utilizarea 

finală de către vehicule. O astfel de 

abordare ar permite ca performanța de 

mediu a vehiculelor să fie evaluată într-

un mod mai realist. Prin urmare, Comisia 

ar trebui să elaboreze o metodologie de 

înregistrare a emisiilor „de la extracție la 

ardere” până la 1 ianuarie 2022 și să 

propună, dacă este cazul, ca obiectivele 

prezentului regulament să fie ajustate în 

consecință, ca parte a revizuirii prevăzute 

la articolul 13 din prezentul regulament. 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Gazul natural lichefiat (GNL) este 

un combustibil disponibil ca alternativă la 

motorină pentru vehiculele grele. 

Implementarea tehnologiilor actuale și a 

tehnologiilor viitoare, mai inovatoare, 

bazate pe GNL va contribui la respectarea 

obiectivelor privind emisiile de CO2 pe 

termen scurt și mediu, întrucât utilizarea 

tehnologiilor bazate pe GNL conduce la 

emisii de CO2 mai mici decât cele ale 

vehiculelor pe motorină. Potențialul de 

reducere a emisiilor de CO2 al vehiculelor 

alimentate cu GNL este deja integral 

reflectat în VECTO. În plus, tehnologiile 

actuale bazate pe GNL asigură un nivel 

(16) Pe piață sunt deja disponibili mai 

mulți combustibili alternativi. Gazul 
natural lichefiat (GNL) este un combustibil 

disponibil ca alternativă la motorină pentru 

vehiculele grele. Tehnologiile pe bază de 

hidrogen constituie, de asemenea, o pistă 

interesantă de cercetare și dezvoltare, mai 

ales dacă energia pentru sintetizare 

provine din surse regenerabile și 

sustenabile. Implementarea tehnologiilor 

actuale și a tehnologiilor viitoare, mai 

inovatoare, bazate pe GNL va contribui la 

respectarea obiectivelor privind emisiile de 

CO2 pe termen scurt și mediu, întrucât 

utilizarea tehnologiilor bazate pe GNL 
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scăzut de emisii de poluanți atmosferici, 

cum ar fi NOx și particulele în suspensie. 

Infrastructura minimă suficientă de 

alimentare cu combustibil este, de 

asemenea, disponibilă și se extinde în 

contextul aplicării cadrelor naționale de 

politică privind infrastructurile pentru 

combustibilii alternativi. 

conduce la emisii de CO2 mai mici decât 

cele ale vehiculelor pe motorină. Pe 

termen mediu spre lung, biogazul lichefiat 

oferă reduceri semnificative ale emisiilor 

de CO2 în transportul de mare tonaj. 
Potențialul de reducere a emisiilor de CO2 

al vehiculelor alimentate cu GNL este deja 

integral reflectat în VECTO și, în viitor, ar 

trebui să se țină seama în VECTO și de 

alți combustibili alternativi sustenabili. În 

plus, tehnologiile actuale bazate pe GNL 

asigură un nivel scăzut de emisii de 

poluanți atmosferici, cum ar fi NOx și 

particulele în suspensie. Infrastructura 

minimă suficientă de alimentare cu 

combustibil este, de asemenea, disponibilă 

și se extinde în contextul aplicării cadrelor 

naționale de politică privind infrastructurile 

pentru combustibilii alternativi. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Combustibilii alternativi, în special 

combustibilii regenerabili sintetici și 

avansați, astfel cum sunt definiți la 

articolul 2 literele (s) și (ee) din Directiva 

2016/0382, pot juca un rol esențial în 

decarbonizarea pe termen lung a 

sectorului transporturilor. Pentru ca 

acești combustibili să atingă prețuri 

competitive, dezvoltarea tehnologică și 

industrializarea la scară largă sunt 

esențiale. Recunoașterea în prezentul 

regulament a beneficiilor acestor 

combustibili în ceea ce privește emisiile de 

CO2 încurajează și mai mult acest proces. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16b) Introducerea tehnologiilor bazate 

pe circulația în convoi va contribui la 

reducerea consumului de combustibil și a 

emisiilor de CO2, deoarece reduce 

semnificativ consumul de combustibil al 

camioanelor și emisiile de CO2 ale 

vehiculelor grele. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16c) Pentru a realiza decarbonizarea 

transporturilor, prezentul regulament ar 

trebui să ia în considerare combustibilii 

alternativi enumerați la articolul 2 

alineatul (1) din Directiva 2014/94/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului. 

Combustibilii alternativi care există deja 

pe piață ar trebui adăugați, de la început, 

la regulamentul privind emisiile de CO2 și 

consumul de combustibil în cazul 

vehiculelor grele. Prezentul regulament ar 

trebui să permită să se ia în considerare 

fără întârziere combustibilii de nouă 

generație. A lua în calcul combustibilii 

alternativi în emisiile de CO2 și în 

consumul de combustibil ar încuraja 

producătorii de vehicule să comercializeze 

vehicule care consumă combustibili 

alternativi și, de asemenea, ar încuraja 

furnizorii de combustibil să sporească 

disponibilitatea pe piață a combustibililor 

alternativi. La consultarea publică 

organizată de Comisie, 83 % din părțile 

interesate au fost întru totul de acord sau 

aproape de acord că valorile emisiilor de 

CO2 generate de vehiculele grele ar trebui 

să includă, de asemenea, combustibilii 

alternativi. 

 

Amendamentul  15 
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Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Cerințele totale de reducere a 

emisiilor ar trebui repartizate echitabil între 

producători, ținând cont de diversitatea 

vehiculelor grele din punctul de vedere al 

proiectării și al modului de utilizare, al 

kilometrajului anual, al sarcinii utile și al 

configurației remorcii. Prin urmare, este 

oportun ca vehiculele grele să fie împărțite 

în subgrupuri diferite și separate de 

vehicule care să reflecte utilizarea tipică și 

caracteristicile tehnice specifice ale 

acestora. Prin stabilirea de obiective anuale 

specifice pentru fiecare producător, sub 

forma unei medii ponderate a obiectivelor 

definite pentru fiecare astfel de subgrup, se 

asigură, de asemenea, producătorilor 

posibilitatea de a compensa efectiv 

eventualele performanțe reduse ale 

vehiculelor din anumite subgrupuri cu 

performanțele superioare ale vehiculelor 

din alte subgrupuri, ținând cont de emisiile 

medii de CO2 pe durata de viață a 

vehiculelor din diversele subgrupuri. 

(19) Cerințele totale de reducere a 

emisiilor ar trebui repartizate echitabil între 

producători, ținând cont de diversitatea 

vehiculelor grele din punctul de vedere al 

proiectării și al modului de utilizare, al 

kilometrajului anual, al sarcinii utile și al 

configurației remorcii. Prin urmare, este 

oportun ca vehiculele grele să fie împărțite 

în subgrupuri diferite și separate de 

vehicule care să reflecte utilizarea tipică și 

caracteristicile tehnice specifice ale 

acestora. Prin stabilirea de obiective anuale 

specifice pentru fiecare producător, sub 

forma unei medii ponderate a obiectivelor 

definite pentru fiecare astfel de subgrup, se 

asigură, de asemenea, producătorilor 

posibilitatea de a compensa efectiv 

eventualele performanțe reduse ale 

vehiculelor din anumite subgrupuri cu 

performanțele superioare ale vehiculelor 

din alte subgrupuri, ținând cont de emisiile 

medii de CO2 pe durata de viață a 

vehiculelor din diversele subgrupuri, în 

acest fel respectându-se și principiul 

„poluatorul plătește”. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Respectarea de către un producător 

a obiectivelor sale specifice anuale ar 

trebui evaluată pe baza mediei emisiilor 

sale de CO2. La determinarea mediei 

emisiilor specifice, ar trebui avute în 

vedere și caracteristicile specifice reflectate 

în obiectivele fiecărui subgrup de vehicule. 

Drept urmare, media emisiilor specifice de 

CO2 ale unui producător ar trebui să se 

bazeze pe media emisiilor determinate 

(20) Respectarea de către un producător 

a obiectivelor sale specifice anuale ar 

trebui evaluată pe baza mediei emisiilor 

sale de CO2. La determinarea mediei 

emisiilor specifice, ar trebui avute în 

vedere și caracteristicile specifice reflectate 

în obiectivele fiecărui subgrup de vehicule. 

Drept urmare, media emisiilor specifice de 

CO2 ale unui producător ar trebui să se 

bazeze pe media emisiilor determinate 
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pentru fiecare subgrup, inclusiv prin 

aplicarea unei ponderi bazate pe 

kilometrajul anual mediu și pe sarcina utilă 

medie preconizate ale acestora, care 

reflectă emisiile totale de CO2 pe durata de 

viață. Din cauza potențialului limitat de 

reducere a emisiilor al vehiculelor de uz 

specific, acestea nu ar trebui incluse în 

calculul mediei emisiilor specifice. 

pentru fiecare subgrup, inclusiv prin 

aplicarea unei ponderi bazate pe 

kilometrajul anual mediu și pe sarcina utilă 

medie preconizate ale acestora, care 

reflectă emisiile totale de CO2 pe durata de 

viață. Din cauza potențialului limitat de 

reducere a emisiilor al vehiculelor de uz 

specific, acestea nu ar trebui incluse în 

calculul mediei emisiilor specifice, decât 

dacă sunt vehicule cu emisii zero sau 

scăzute. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Spre deosebire de cazul 

autoturismelor și al camionetelor, pe piață 

nu sunt încă disponibile vehicule grele cu 

emisii zero sau scăzute, cu excepția 

autobuzelor. Prin urmare, ar trebui introdus 

un mecanism specific, sub forma creditelor 

suplimentare, pentru a facilita tranziția fără 

probleme către mobilitatea cu emisii zero. 

Acesta va asigura stimulente pentru 

producerea și adoptarea pe piața Uniunii a 

unor vehicule grele cu emisii zero sau 

scăzute, care ar completa instrumentele ce 

acționează asupra cererii, cum ar fi 

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind 

vehiculele nepoluante26. 

(21) Spre deosebire de cazul 

autoturismelor și al camionetelor, pe piață 

nu sunt încă disponibile vehicule grele cu 

emisii zero sau scăzute, cu excepția 

autobuzelor. Prin urmare, ar trebui introdus 

un mecanism specific, sub forma creditelor 

suplimentare, pentru a facilita și stimula 

tranziția fără probleme către mobilitatea cu 

emisii zero. Acesta va asigura stimulente 

pentru producerea și adoptarea pe piața 

Uniunii a unor vehicule grele cu emisii 

zero sau scăzute, care ar completa 

instrumentele ce acționează asupra cererii, 

cum ar fi Directiva 2009/33/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

privind vehiculele nepoluante26. 

_________________ _________________ 

26 Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind promovarea vehiculelor de 

transport rutier nepoluante și eficiente din 

punct de vedere energetic, astfel cum a fost 

modificată prin Directiva .../.../UE 

[COM(2017) 653 final] (JO L 120, 

15.5.2009, p. 5). 

26 Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind promovarea vehiculelor de 

transport rutier nepoluante și eficiente din 

punct de vedere energetic, astfel cum a fost 

modificată prin Directiva .../.../UE 

[COM(2017) 653 final] (JO L 120, 

15.5.2009, p. 5). 

 

Amendamentul  18 
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Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Prin urmare, pentru calcularea 

mediei emisiilor specifice ale unui 

producător, toate vehiculele grele cu emisii 

zero sau scăzute ar trebui luate în 

considerare de mai multe ori. Nivelul 

stimulentelor ar trebui să varieze în funcție 

de emisiile de CO2 efective ale fiecărui 

vehicul. Pentru a evita o periclitare a 

obiectivelor de mediu, reducerile rezultate 

ar trebui să fie plafonate. 

(22) Prin urmare, pentru calcularea 

mediei emisiilor specifice ale unui 

producător, toate vehiculele grele cu emisii 

zero sau scăzute ar trebui luate în 

considerare de mai multe ori. Nivelul 

stimulentelor ar trebui să varieze în funcție 

de emisiile de CO2 efective ale fiecărui 

vehicul. Pentru a evita o periclitare a 

obiectivelor de mediu, reducerile rezultate 

ar trebui să fie plafonate. Ținând seama de 

dificultățile de dezvoltare a unor vehicule 

cu emisii zero și scăzute pentru 

transportul pe distanțe lungi, vehiculele 

cu o autonomie de peste 400 km ar trebui 

exceptate de la acest plafon. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Mecanismul de stimulare a 

adoptării vehiculelor grele cu emisii zero ar 

trebui să includă și camioanele mai mici, 

autobuzele și autocarele, pentru care 

prezentul regulament nu prevede obiective 

privind emisiile de CO2. Aceste vehicule 

pot contribui, de asemenea, în mod 

semnificativ la soluționarea problemei 

poluării atmosferice din orașe. Cu toate 

acestea, ar trebui remarcat faptul că există 

deja pe piață autobuze cu emisii zero, a 

căror adoptare este stimulată prin măsuri 

de la nivelul cererii, cum ar fi achizițiile 

publice. Prin urmare, pentru a se asigura un 

echilibru al stimulentelor între diversele 

tipuri de vehicule, reducerile aferente 

camioanelor mai mici, autobuzelor și 

autocarelor cu emisii zero ar trebui să fie la 

rândul lor plafonate. 

(24) Mecanismul de stimulare a 

adoptării vehiculelor grele cu emisii zero ar 

trebui să includă și camioanele mai mici, 

autobuzele și autocarele, pentru care 

prezentul regulament nu prevede obiective 

privind emisiile de CO2. Aceste vehicule 

pot contribui, de asemenea, în mod 

semnificativ la soluționarea problemei 

poluării atmosferice din orașe. Cu toate 

acestea, ar trebui remarcat faptul că există 

deja pe piață autobuze cu emisii zero, a 

căror adoptare este stimulată prin măsuri 

de la nivelul cererii, cum ar fi achizițiile 

publice. Prin urmare, pentru a se asigura un 

echilibru al stimulentelor între diversele 

tipuri de vehicule, reducerile aferente 

camioanelor mai mici, autobuzelor și 

autocarelor cu emisii zero ar trebui să fie la 

rândul lor plafonate. Întrucât entitățile 

juridice pentru autobuze, autocare și 
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camioane pot fi diferite la nivelul unui 

singur producător, ar trebui să fie posibil 

ca un „grup de producători asociați”, 

astfel cum este definit în Regulamentul 

510/2011, să acționeze ca un producător. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a asigura îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute de prezentul 

regulament este necesar un mecanism 

robust de asigurare a respectării normelor. 

Obligațiile de a furniza date exacte, impuse 

producătorilor în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. .../2018 [privind monitorizarea și 

raportarea referitoare la vehiculele grele], 

și amenzile administrative care pot fi 

impuse în cazul nerespectării acestor 

obligații contribuie la asigurarea fiabilității 

datelor utilizate pentru a verifica 

respectarea obiectivelor prevăzute de 

prezentul regulament. 

(30) Pentru a asigura îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute de prezentul 

regulament este necesar un mecanism 

robust de asigurare a respectării normelor. 

Obligațiile de a furniza date exacte, impuse 

producătorilor în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. .../2018 [privind monitorizarea și 

raportarea referitoare la vehiculele grele], 

și amenzile administrative care pot fi 

impuse în cazul nerespectării acestor 

obligații contribuie la asigurarea fiabilității 

datelor utilizate pentru a verifica 

respectarea obiectivelor prevăzute de 

prezentul regulament. Este în interesul 

consumatorilor și al publicului larg să știe 

care dintre producători respectă sau nu 

noile standarde privind emisiile. 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Pentru realizarea reducerilor 

emisiilor de CO2 prevăzute în prezentul 

regulament este esențial ca emisiile de CO2 

ale vehiculelor grele aflate în uz să fie 

conforme cu valorile determinate conform 

Regulamentului (CE) nr. 595/2009 și 

măsurilor de punere în aplicare a acestuia. 

Prin urmare, la calculul mediei emisiilor 

specifice ale unui producător, Comisia ar 

trebui să aibă posibilitatea de a lua în 

(31) Pentru realizarea reducerilor 

emisiilor de CO2 prevăzute în prezentul 

regulament este esențial ca emisiile de CO2 

ale vehiculelor grele aflate în uz și în 

circulație să fie conforme cu valorile 

determinate conform Regulamentului (CE) 

nr. 595/2009 și măsurilor de punere în 

aplicare a acestuia. Prin urmare, la calculul 

mediei emisiilor specifice ale unui 

producător, Comisia ar trebui să aibă 
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considerare orice neconformitate 

sistematică a emisiilor de CO2 ale 

vehiculelor grele aflate în uz, constatată de 

autoritățile de omologare de tip. 

posibilitatea de a lua în considerare orice 

neconformitate sistematică a emisiilor de 

CO2 ale vehiculelor grele aflate în uz și în 

circulație, constatată de autoritățile de 

omologare de tip. 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) În 2022, Comisia ar trebui să 

evalueze eficacitatea standardelor privind 

emisiile de CO2 prevăzute în prezentul 

regulament și în special nivelul reducerilor 

care trebuie realizate până în 2030, 

modalitățile care ar trebui să fie disponibile 

pentru atingerea respectivului obiectiv și a 

unor obiective mai ambițioase, precum și 

stabilirea unor obiective de reducere a 

emisiilor de CO2 pentru alte tipuri de 

vehicule grele, cum ar fi camioanele mai 

mici, autobuzele, autocarele și remorcile. 

Această evaluare ar trebui să ia, de 

asemenea, în considerare, strict în sensul 

prezentului regulament, vehiculele grele și 

combinațiile de vehicule care depășesc 

greutățile și dimensiunile standard 

aplicabile în transportul național, de 

exemplu soluțiile modulare. 

(34) În 2022, Comisia ar trebui să 

evalueze eficacitatea standardelor privind 

emisiile de CO2 prevăzute în prezentul 

regulament și în special nivelul reducerilor 

care trebuie realizate până în 2030, 

modalitățile care ar trebui să fie disponibile 

pentru atingerea respectivului obiectiv și a 

unor obiective mai ambițioase, precum și 

stabilirea unor obiective de reducere a 

emisiilor de CO2 pentru alte tipuri de 

vehicule grele, cum ar fi camioanele mai 

mici, autobuzele, autocarele și remorcile. 

Această evaluare ar trebui să ia, de 

asemenea, în considerare, strict în sensul 

prezentului regulament, vehiculele grele și 

combinațiile de vehicule care depășesc 

greutățile și dimensiunile standard 

aplicabile în transportul național, de 

exemplu soluțiile modulare. În cazul celor 

din urmă, dacă aceste camioane sunt 

folosite pentru transport de mare 

capacitate, în conformitate cu Directiva 

719/20151a, ele trebuie să poată fi 

identificate clar prin criterii tehnice, iar 

Comisia ar trebui să recunoască 

beneficiile în ceea ce privește emisiile de 

CO2 ale acestui transport mai greu. 

Comisia ar trebui să treacă la 

metodologia „de la extracție la ardere” 

pentru obiectivele de după 2022. Emisiile 

de CO2 ale vehiculelor grele „de la 

extracție la ardere” și pe durata ciclului 

de viață ar trebui să fie monitorizate și să 

fie transparente. 

 __________________ 
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 1a Directiva (UE) 2015/719 din 29 aprilie 

2015 de modificare a Directivei 96/53/CE 

a Consiliului de stabilire, pentru anumite 

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 

115, 6.5.2015. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) „vehicul de uz specific” înseamnă 

un vehicul greu care nu este destinat 

livrării de bunuri și pentru care emisiile de 

CO2 și consumul de combustibil au fost 

determinate, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 595/2009 și cu 

măsurile de punere în aplicare a acestuia, 

numai pentru alte profiluri de operare 

decât cele definite la punctul 2.1 din anexa 

I la prezentul regulament; 

(h) „vehicul de uz specific” înseamnă 

un vehicul greu care nu este destinat 

livrării de bunuri pentru consumatori și 

pentru care, în momentul înmatriculării, 

se alocă un cod de caroserie în 

conformitate cu apendicele 2 din anexa II 

la 2007/46/CE; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ia (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) În sensul prezentului regulament, 

„grup de producători asociați” înseamnă 

un producător și întreprinderile asociate 

acestuia. În legătură cu un producător, 

„întreprinderile asociate” se definesc 

după cum urmează: 

 (a) întreprinderi în care producătorul 

deține, direct sau indirect: 

 (i) prerogative de a exercita mai mult de 

jumătate din drepturile de vot; sau 
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 (ii) prerogativa de a numi mai mult de 

jumătate din membrii consiliului de 

supraveghere, ai consiliului de 

administrație sau ai organismelor care 

asigură reprezentarea legală a 

întreprinderii respective; sau 

 (iii) dreptul de a gestiona activitatea 

întreprinderii respective; 

 (b) întreprinderi care dețin asupra 

producătorului, direct sau indirect, 

drepturile sau prerogativele enumerate la 

litera (a); 

 (c) întreprinderi în care o întreprindere 

menționată la litera (b) are, direct sau 

indirect, drepturile sau competențele 

enumerate la litera (a); 

 (d) întreprinderi în cadrul cărora 

producătorul deține în comun, împreună 

cu una sau mai multe dintre 

întreprinderile menționate la litera (a), (b) 

sau (c), drepturile sau prerogativele 

enumerate la litera (a) sau în cadrul 

cărora două sau mai multe dintre 

întreprinderile menționate la litera (a), (b) 

sau (c) dețin în comun drepturile sau 

prerogativele enumerate la litera (a); 

 (e) întreprinderi în cadrul cărora 

drepturile sau prerogativele enumerate la 

litera (a) sunt deținute în comun de 

producător sau de una sau mai multe 

dintre întreprinderile asociate ale acestuia 

menționate la literele (a)-(d) și unul sau 

mai mulți terți. 

Amendamentul  25 

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, 

(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 rezultată din 

scenariul de referință pentru 2019 pentru 
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sunt mai mici de 350 g CO2/km; fiecare subgrup de vehicule; 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera na (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (na) coeficientul de corecție în funcție 

de CO2 este egal cu ponderea gazului din 

surse regenerabile vândut la stațiile de 

alimentare, urmând să fie certificat la 

nivelul Uniunii Europene. 

  

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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; 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) beneficiile combustibililor 

regenerabili sintetici și avansați, astfel 

cum sunt definiți la articolul 2 literele (s) 

și (ee) din Directiva 2016/0382, în privința 

emisiilor de CO2, cu condiția ca 



 

PE625.564v02-00 20/26 AD\1163230RO.docx 

RO 

producătorii să introducă combustibilii pe 

piața combustibililor voluntar, iar 

beneficiile să nu fie contabilizate în 

contul altor obligații de decarbonizare. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera bb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) coeficientul de corecție în funcție de 

carbon (CCF), care se poate calcula 

folosind următoarea formulă: 

CCF = ponderea națională (%) de energie 

sustenabilă din surse regenerabile 

utilizată/10. Acesta se calculează separat 

pentru vehiculele diesel și cele pe metan și 

pentru combustibilii vânduți în fiecare an 

calendaristic. Comisia ar trebui să 

încurajeze introducerea CCF, ceea ce ar 

duce la adoptarea metodologiei „de la 

extracție la ardere”. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) un vehicul greu cu emisii zero este 

considerat ca reprezentând două vehicule; 

(a) un vehicul greu cu emisii zero este 

considerat ca reprezentând mai multe 

vehicule, în funcție de autonomia sa: dacă 

are o autonomie mai mică de 100 km, este 

considerat ca reprezentând 2 vehicule, 

dacă are o autonomie mai mare de 100 

km, 200 km sau 400 km, este considerat 

ca reprezentând 3, 4, respectiv 5 vehicule; 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b 
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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 ce rezultă din scenariul de 

referință pentru 2019 pentru fiecare 

subgrup de vehicule. 

 

Amendamentul  32 

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 

sau scăzute din categoria pentru 

transportul pe distanțe lungi, cu o 

autonomie mai mare de 400 km, este 

exceptată de la acest plafon. 

 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(Prima pentru emisiile suplimentare) = 

(Emisiile suplimentare x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

(Prima pentru emisiile suplimentare) = 

(Emisiile suplimentare x 570 EUR/g 

CO2/tkm) 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Primele pentru emisii suplimentare 

sunt considerate venituri la bugetul general 

al Uniunii. 

4. Primele pentru emisii suplimentare 

sunt considerate venituri la bugetul general 

al Uniunii. Sumele respective se utilizează 

numai pentru a sprijini programe 

desfășurate în strânsă cooperare cu 

partenerii sociali, pentru a promova 

tranziția echitabilă a sectorului 

autovehiculelor către mobilitatea cu 

emisii scăzute și pentru a promova 

soluțiile inovatoare ce stimulează 

adoptarea rapidă a vehiculelor grele cu 

emisii zero și scăzute. 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În acest scop, Comisia asigură 

disponibilitatea, din partea producătorilor 

sau a autorităților naționale, după caz, a 

unor date fără caracter personal fiabile 

privind emisiile de CO2 și consumul de 

energie în condiții reale de conducere ale 

vehiculelor grele. 

2. În acest scop, Comisia asigură 

disponibilitatea publică, din partea 

producătorilor sau a autorităților naționale, 

după caz, a unor date fără caracter personal 

fiabile privind emisiile de CO2 și consumul 

de energie în condiții reale de conducere 

ale vehiculelor grele, pe baza unei 

standardizări a sistemelor existente de 

colectare a datelor pentru diferitele tipuri 

de utilizări. Comisia evaluează 

fezabilitatea testării emisiilor de CO2 în 

condiții reale de conducere cu sistemul 

portabil de măsurare a emisiilor (PEMS). 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Actualizarea instrumentului de 

simulare („VECTO”). Comisia 

actualizează, în fiecare an, instrumentul 

de simulare VECTO, astfel cum se 

prevede în Regulamentul (UE) 2017/2400, 
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astfel încât să se reflecte introducerea 

unor tehnologii de economisire a 

combustibilului, inclusiv circulația 

camioanelor în convoi, precum și 

îmbunătățirile aduse remorcilor, 

semiremorcilor și caroseriilor rigide. 

Actualizările ar trebui să țină seama de 

discrepanțele dintre rezultatele VECTO și 

emisiile de CO2 în condiții reale de 

conducere. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a se asigura că parametrii 

tehnici utilizați pentru calculul mediei 

emisiilor specifice ale unui producător în 

temeiul articolului 4 și pentru calculul 

obiectivelor privind emisiile specifice în 

temeiul articolului 6 țin cont de progresele 

tehnice și de evoluția logisticii 

transportului de marfă, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 15 pentru a 

modifica următoarele dispoziții prevăzute 

în anexele I și II: 

1. Pentru a se asigura că parametrii 

tehnici utilizați pentru calculul mediei 

emisiilor specifice ale unui producător în 

temeiul articolului 4 și pentru calculul 

obiectivelor privind emisiile specifice în 

temeiul articolului 6 țin cont de progresele 

tehnice și de evoluția logisticii 

transportului de marfă, Comisia 

actualizează instrumentul de simulare 

VECTO în fiecare an și este împuternicită 

să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 15 pentru a modifica următoarele 

dispoziții prevăzute în anexele I și II: 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind eficacitatea 

prezentului regulament, obiectivul de 

reducere a emisiilor de CO2 care trebuie 

stabilit pentru 2030 în temeiul articolului 1 

și stabilirea obiectivelor de reducere a 

emisiilor de CO2 pentru alte tipuri de 

vehicule grele, inclusiv pentru remorci. 

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind eficacitatea 

prezentului regulament, metodologiile 

privind calculul emisiilor de la extracție la 

ardere, obiectivul de reducere a emisiilor 

de CO2 care trebuie stabilit pentru 2030 în 

temeiul articolului 1 și stabilirea 

obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 
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Acest raport include, de asemenea, o 

evaluare a eficacității modalităților, vizând, 

în special, vehiculele cu emisii zero sau 

scăzute, în special autobuzele, ținând cont 

de obiectivele stabilite în Directiva 

2009/33/CE30, a sistemului de credite 

pentru CO2 și a măsurii în care este 

adecvată prelungirea aplicării acestor 

modalități în 2030 și în anii următori și, 

după caz, este însoțit de o propunere de 

modificare a prezentului regulament. 

pentru alte tipuri de vehicule grele, inclusiv 

pentru remorci și combinațiile din cadrul 

sistemului european modular. Comisia 

prezintă, de asemenea, un raport privind 

progresele înregistrate la stabilirea unei 

metodologii reprezentative pentru 

calcularea emisiilor pentru întregul ciclu 

de viață. Acest raport include, de 

asemenea, o evaluare a eficacității 

modalităților, vizând, în special, vehiculele 

cu emisii zero sau scăzute (în special 

autobuzele), inclusiv definițiile lor, ținând 

cont totodată de obiectivele stabilite în 

Directiva 2009/33/CE30, a sistemului de 

credite pentru CO2 și a măsurii în care este 

adecvată prelungirea aplicării acestor 

modalități în 2030 și în anii următori și, 

după caz, este însoțit de o propunere de 

modificare a prezentului regulament. 

Pentru acest raport, Comisia evaluează 

toți parametrii majori care influențează 

adoptarea de către piață a grupurilor 

motopropulsoare alternative, ținând 

seama de următorii indicatori: 

 - extinderea infrastructurii de încărcare; 

 - gama de vehicule oferite [vehicule 

electrice pe baterii (BEV), vehicule 

electrice hibride reîncărcabile (PHEV), 

vehicule electrice cu pilă de combustie 

(FCEV) etc.] 

 - prețurile medii la petrol și combustibil; 

 - nivelurile de subvenții și stimulente 

nemonetare; 

 - nivelul achizițiilor publice etc. 

__________________ __________________ 

30 Directiva 2009/33/CE privind vehiculele 

nepoluante, astfel cum a fost modificată 

prin Directiva .../.../UE. 

30 Directiva 2009/33/CE privind vehiculele 

nepoluante, astfel cum a fost modificată 

prin Directiva .../.../UE. 
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