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Amendamentul 9
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

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. Dacă, în 
general, vehiculele au reușit să obțină 
reduceri substanțiale ale emisiilor la toată 
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 condus, inclusiv 
creșteri periculoase ale emisiilor de 
particule generate de mașinile care își 
curăță filtrele. Prin urmare, trebuie luate 
măsuri pentru a corecta această situație, 
pentru a asigura respectarea standardelor 
Euro 6 în condiții normale de utilizare și 
pentru a le permite statelor membre să se 
conformeze fără alte întârzieri 
standardelor Uniunii de calitate a aerului, 
în special în zonele urbane.

Or. en

Amendamentul 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 a corecta 
această situație.

(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, trebuie luate 
măsuri pentru a corecta această situație; 
Cu toate acestea, ținând seama de 
diferențele între parametrii emisiilor de 
NOx în funcție de condițiile de utilizare, 
ar trebui să se facă o distincție între 
vehiculele utilitare ușoare și autoturisme 
și să se ia măsuri în funcție de condițiile 
de mers și destinația vehiculelor.

Or. fr

Justificare

Măsurile care trebuie luate pentru fiecare dintre cele două categorii de vehicule ar trebui să 
ia în considerare condițiile de utilizare ale fiecărui tip de vehicul și efectul asupra emisiilor 
lor respective de NOx.

Amendamentul 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

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 

(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 
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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.

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. Pentru a obține o reducere 
suplimentară a emisiilor de NOx în 
condiții reale de condus, trebuie 
dezvoltate noi tehnologii prin certificarea 
și standardizarea dispozitivelor PEMS.

Or. en

Amendamentul 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia a efectuat o analiză 
detaliată a procedurilor, încercărilor și 
cerințelor aferente omologării de tip care 
sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, pe baza cercetărilor proprii și a 
informațiilor externe, și a constatat că 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere pe drum de vehiculele Euro 5 
sau Euro 6 depășesc în mod semnificativ 
emisiile măsurate în cadrul noului ciclu de 
conducere european (NEDC - New 
European Driving Cycle) reglementar, în 
special în ceea ce privește emisiile de NOx 
ale vehiculelor cu motor diesel.

(4) Comisia a efectuat o analiză 
detaliată a procedurilor, încercărilor și 
cerințelor aferente omologării de tip care 
sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, pe baza cercetărilor proprii și a 
informațiilor externe, și a constatat că 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere pe drum de vehiculele Euro 5 
sau Euro 6 depășesc semnificativ în 
aproape toate cazurile emisiile măsurate în 
cadrul noului ciclu de conducere european 
(NEDC - New European Driving Cycle) 
prevăzut de lege, în special în cazul 
emisiilor de NOx ale vehiculelor cu motor 
diesel.

Or. en

Amendamentul 13
Andor Deli

Propunere de regulament
Considerentul 6
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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 
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). Ar trebui 
făcută o distincție clară între factorul de 
conformitate (FC) pentru limitele de 
emisii și marja de eroare a dispozitivelor.

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

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

Or. en

Amendamentul 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
acest scop, au fost introduși factori de 
conformitate specifici pentru fiecare 
substanță poluantă și au fost utilizate 
marje de eroare separate pentru a se ține 
seama de incertitudinile tehnice și statistice 
ale măsurătorilor efectuate prin intermediul 
sistemelor portabile de măsurare a 
emisiilor (PEMS).
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_________________ _________________
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 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

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

Or. en

Amendamentul 15
Kateřina Konečná

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 
acest scop, au fost introduși factori de 
conformitate specifici pentru fiecare 
substanță poluantă și au fost utilizate 
marje de eroare separate pentru a se ține 
seama de incertitudinile tehnice și statistice 
ale măsurătorilor efectuate prin intermediul 
sistemelor portabile de măsurare a 
emisiilor (PEMS).

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

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

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să reintroducă principiul „marjei”, prevăzut în legislația 
actuală, și anume Regulamentul 2016/646 (în cazul NOx) și Regulamentul 2018/1832 (în 
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cazul PN). Legislația actuală separă clar factorul de conformitate global în două părți: 
obiectivul impus producătorului vehiculului (adică un „factor de conformitate” aplicat limitei 
emisiilor efective la țeava de eșapament) și variabilitatea sistemului portabil de măsurare a 
emisiilor (adică, marja de eroare).

Amendamentul 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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) 2016/6469 a 
introdus datele de aplicare a procedurii de 
testare RDE (măsurarea emisiilor în 
condiții reale de condus), precum și 
criteriile de conformitate pentru RDE. În 
acest scop, au fost introduși factori de 
conformitate specifici pentru fiecare 
substanță poluantă și au fost utilizate 
marje de eroare separate pentru a se ține 
seama de incertitudinile tehnice și statistice 
ale măsurătorilor efectuate prin intermediul 
sistemelor portabile de măsurare a 
emisiilor (PEMS).

_________________

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

Or. en

Amendamentul 17
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Recomandarea Parlamentului 
European din 4 aprilie 2019 adresată 
Consiliului și Comisiei în urma anchetei 
privind măsurile de reducere a emisiilor 
în sectorul autovehiculelor21a a invitat 
Comisia și statele membre să aplice 
măsuri mai ferme în urma scandalului 
fraudelor în domeniul emisiilor și a 
îndemnat în special Comisia să 
revizuiască factorii de conformitate 
pentru a-i aduce la un factor de 
conformitate 1 cel târziu până în 2021.
_________________
21a JO C 298, 23.8.2018, p. 140

Or. en

Amendamentul 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-
339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate utilizați pentru a 
evalua conformitatea rezultatelor încercării 
RDE cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate 
respectivi, deoarece aceștia se refereau la 
un element esențial al Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007.

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-
339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate utilizați pentru a 
evalua conformitatea rezultatelor încercării 
RDE cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate 
respectivi, deoarece aceștia se refereau la 
un element esențial al Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007. Comisia ar trebui să 
revizuiască anual marja de eroare, 
reducându-i constant valoarea, pentru a 
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reflecta îmbunătățirea procedurii de 
măsurare și progresul tehnic al 
echipamentelor PEMS, exceptând cazul 
în care Comisia indică un motiv justificat 
care o împiedică să facă acest lucru.

_________________ _________________
22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles și 
Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-
339/16, T-352/16 și T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles și 
Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-
339/16, T-352/16 și T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Amendamentul 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-
339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate utilizați pentru a 
evalua conformitatea rezultatelor încercării 
RDE cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate 
respectivi, deoarece aceștia se refereau la 
un element esențial al Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007.

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-
339/16, T-352/16 și T-391/1610 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate și marjele de 
eroare care se utilizează pentru a evalua 
conformitatea rezultatelor încercării RDE 
cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate și 
marjele de eroare în cauză, deoarece se 
refereau la un element esențial al 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007.

_________________

22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles și 
Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-
339/16, T-352/16 și T-391/16, 
EU:T:2018:927.
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Or. en

Amendamentul 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-
339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate utilizați pentru a 
evalua conformitatea rezultatelor încercării 
RDE cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate 
respectivi, deoarece aceștia se refereau la 
un element esențial al Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007.

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-
339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate și marjele de 
eroare care se utilizează pentru a evalua 
conformitatea rezultatelor încercării RDE 
cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate și 
marjele de eroare în cauză, deoarece se 
refereau la un element esențial al 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007.

_________________ _________________
22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles și 
Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-
339/16, T-352/16 și T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles și 
Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-
339/16, T-352/16 și T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Amendamentul 21
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-
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339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate utilizați pentru a 
evalua conformitatea rezultatelor încercării 
RDE cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate 
respectivi, deoarece aceștia se refereau la 
un element esențial al Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007.

339/16, T-352/16 și T-391/1610 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate și marjele de 
eroare care se utilizează pentru a evalua 
conformitatea rezultatelor încercării RDE 
cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate și 
marjele de eroare în cauză, deoarece se 
refereau la un element esențial al 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007.

_________________

22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles și 
Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-
339/16, T-352/16 și T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Justificare

La 13 decembrie 2018, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-339/16, T-
352/16 și T-391/1610 privind o acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 2016/646. 
Tribunalul a anulat partea din Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit factorii de 
conformitate și marjele de eroare care se utilizează pentru a evalua conformitatea 
rezultatelor încercării RDE cu limitele de emisii stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007. 
Curtea a constatat că numai legiuitorul putea introduce factorii de conformitate și marjele de 
eroare în cauză, deoarece se refereau la un element esențial al Regulamentului (CE) nr. 
715/2007.

Amendamentul 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(8) Tribunalul nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 
conformitate și a marjelor de eroare. Prin 
urmare, și având în vedere că în stadiul 
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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.

actual de dezvoltare tehnologică există încă 
o discrepanță între emisiile măsurate în 
condiții reale de conducere și cele măsurate 
în laborator, este indicat să se introducă 
exact aceiași factori de conformitate și 
aceleași marje de eroare în Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007.

Or. en

Amendamentul 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 
conformitate și a marjelor de eroare. 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 aceiași factori de conformitate și 
aceleași marje de eroare în Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007.

Or. en

Amendamentul 24
Kateřina Konečná

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 

(8) Tribunalul nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 
conformitate și a marjelor de eroare. Prin 
urmare, și având în vedere că, în stadiul 
actual de dezvoltare tehnologică, există 
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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.

încă o discrepanță între emisiile măsurate 
în condiții reale de conducere și cele 
măsurate în laborator, este oportun să se 
introducă aceiași factori de conformitate și 
aceleași marje de eroare în Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să reintroducă principiul „marjei”, prevăzut în legislația 
actuală, și anume Regulamentul 2016/646 (în cazul NOx) și Regulamentul 2018/1832 (în 
cazul PN). Legislația actuală separă clar factorul de conformitate global în două părți: 
obiectivul impus producătorului vehiculului (adică un „factor de conformitate” aplicat limitei 
emisiilor efective la țeava de eșapament) și variabilitatea sistemului portabil de măsurare a 
emisiilor (adică, marja de eroare).

Amendamentul 25
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Rezoluția Parlamentului 
European din 28 martie 2019 referitoare 
la evoluțiile recente ale scandalului 
Dieselgate a salutat hotărârea 
Tribunalului și i-a cerut explicit Comisiei 
să nu introducă niciun factor nou de 
conformitate pentru a se asigura că 
standardele EURO 6 nu sunt diluate și 
mai mult și că sunt îndeplinite în condiții 
normale de utilizare, astfel cum se 
prevede inițial în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

Or. en

Amendamentul 26
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE
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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 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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.

(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. În această 
privință, Comisia este rugată să țină 
seama de eventualele standarde adoptate 
de Comitetul European pentru 
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Standardizare (CEN) pentru o procedură 
standard de evaluare a gradului de 
incertitudine aferent măsurării în condiții 
RDE a emisiilor de gaze și de particule.

Or. en

Amendamentul 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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.

(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, ținând cont de 
condițiile reale de utilizare a vehiculului.

Or. fr

Justificare

Procedurile de încercare RDE utilizează un calcul teoretic al limitei de emisie care poate fi 
mai mult sau mai puțin în conformitate cu condițiile reale de conducere, în funcție de 
destinația preconizată a vehiculului: aceasta se referă în principal la vehiculele comerciale 
care, spre deosebire de autoturisme, trebuie să se conformeze unor parametri suplimentari de 
dimensiune și sarcină utilă, care au un impact semnificativ asupra consumului de combustibil 
și, prin urmare, asupra emisiilor de CO2. Prin urmare, producătorii nu pot fi trași la 
răspundere pentru acești parametri specifici legați de utilizarea vehiculului când se pune 
problema să se definească limitele emisiilor de CO2 și să se asigure conformitatea cu 
criteriile de încercare RDE.

Amendamentul 29
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Kateřina Konečná

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.

(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 
revizuiască marja de eroare în funcție de 
progresul tehnic al sistemului portabil de 
măsurare a emisiilor (PEMS).

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să reintroducă principiul „marjei”, prevăzut în legislația 
actuală, și anume Regulamentul 2016/646 (în cazul NOx) și Regulamentul 2018/1832 (în 
cazul PN). Legislația actuală separă clar factorul de conformitate global în două părți: 
obiectivul impus producătorului vehiculului (adică un „factor de conformitate” aplicat limitei 
emisiilor efective la țeava de eșapament) și variabilitatea sistemului portabil de măsurare a 
emisiilor (adică, marja de eroare).

Amendamentul 30
Andor Deli

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 

(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 
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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.

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 
revizuiască factorii de conformitate finali, 
precum și marja de eroare, din doi în doi 
ani, ținând cont  de progresul tehnic.

Or. en

Amendamentul 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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.

(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 
revizuiască marja de eroare în funcție de 
progresul tehnic.

Or. en

Amendamentul 32
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
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publicat comunicarea privind Pactul 
ecologic european, care subliniază 
necesitatea de a accelera trecerea la o 
mobilitate durabilă și inteligentă, inclusiv 
prin analizarea și combaterea tuturor 
surselor de emisii și stabilind un parcurs 
clar din 2025 încolo către o mobilitate cu 
emisii zero. Pentru a concretiza această 
ambiție, este esențial ca Comisia să 
prezinte, cât mai curând posibil și până în 
iunie 2021 cel târziu, noi propuneri 
legislative, introducând standarde mai 
stricte pentru emisiile de poluanți 
atmosferici la vehiculele cu motor cu 
combustie internă, care să acopere toți 
poluanții și toți combustibilii și sistemele 
de propulsie în toate condițiile de 
conducere, precum și un plan de acțiune 
pentru reconversia industriei auto. 
Comisia ar trebui, de asemenea, să 
interzică treptat vânzarea de autoturisme 
noi și de vehicule utilitare ușoare cu 
motoare cu combustie până cel târziu în 
2035, asigurându-se, în același timp, că 
normele nu împiedică țările aflate în 
prima linie a eforturilor de combatere a 
emisiilor să aplice măsuri mai stricte la 
nivel național pentru decarbonizarea 
transportului rutier.

Or. en

Amendamentul 33
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a evita incertitudinea 
juridică cu privire la omologările de tip 
acordate deja începând cu 1 septembrie 
2017, precum și cu privire la omologările 
de tip viitoare, este extrem de important să 
se reintroducă factorii de conformitate 
adoptați anterior fără modificări, mai ales 
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că producătorii și-au proiectat deja 
vehiculele în funcție de procedura RDE 
adoptată anterior.

Or. en

Amendamentul 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia urmează să mandateze 
CEN să lucreze la un standard de 
performanță PEMS pentru a determina 
marje de eroare individuale aferente 
sistemelor PEM. Înainte de a aplica un 
standard de performanță PEMS, Comisia 
se angajează să analizeze în continuare 
anual marja de eroare și să o actualizeze 
doar după ce se va îmbunătăți tehnologia 
de măsurare.

Or. en

Justificare

Marja de eroare ar trebui să rămână la 0,43 cât timp nu se fac îmbunătățiri tehnice ale 
dispozitivelor de măsurare sau nu se reflectă într-un standard de performanță PEMS al CEN.

Amendamentul 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia trebuie să țină seama de 
orice eventuale standarde adoptate de 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN) pentru o procedură standard de 
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evaluare a incertitudinii de măsurare în 
condiții RDE a emisiilor de gaze și 
particule.

Or. en

Amendamentul 36
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia trebuie să țină seama de 
orice eventuale standarde adoptate de 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN) pentru o procedură standard de 
evaluare a incertitudinii de măsurare în 
condiții RDE a emisiilor de gaze și 
particule.

Or. en

Justificare

Dacă proiectul de standard nu este respins la vot, înseamnă că CEN și-a terminat munca și 
ar trebui, de acum, să prezinte un standard până la sfârșitul anului 2020. Scopul standardului 
este de a stabili un factor de incertitudine pentru măsurătorile în condiții reale de conducere, 
care ar putea înlocui sau completa marjele specifice.

Amendamentul 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia ar trebui să țină seama de 
orice eventuale standarde adoptate de 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN) pentru o procedură standard de 
evaluare a incertitudinii de măsurare în 
condiții RDE a emisiilor de gaze și 



PE646.974v01-00 22/46 AM\1197727RO.docx

RO

particule.

Or. en

Justificare

CEN și-a terminat deja munca și ar trebui, de acum, să prezinte un standard până la sfârșitul 
anului 2020. Scopul standardului este de a stabili un factor de incertitudine pentru 
măsurătorile în condiții reale de conducere, care ar putea înlocui sau completa marjele 
specifice.

Amendamentul 38
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru ca un producător să își 
onoreze obligația de a acorda acces 
nelimitat și standardizat la informațiile 
despre repararea și întreținerea 
vehiculelor, adoptarea unei proceduri de 
măsurare revizuite pentru particule. De 
asemenea, delegarea ar trebui să includă 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 în scopul de a revizui factorii de 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor. De 
asemenea, delegarea ar trebui să includă 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 în scopul de a revizui marjele de 
eroare pentru a reflecta progresele tehnice 
obținute de sistemele PEMS. Este deosebit 
de important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
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conformitate finali în sens descrescător 
pentru a reflecta progresul tehnic al 
PEMS și de a reetalona valorile-limită 
bazate pe masa particulelor, precum și de 
a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru a interveni cu modificări în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
în ceea ce privește informațiile despre reparare și întreținere, deoarece toate dispozițiile 
legate de aceste informații au fost transferate în noul regulament-cadru privind omologarea 
de tip, Regulamentul (UE) 2018/858. Comisia a început deja să lucreze la posibile măsuri 
pentru perioada post-Euro 6. Se pare deci că nu are rost să se delege competențele pentru a 
revizui procedurile de măsurare a particulelor/a reetalona valorile-limită bazate pe masa 
particulelor/a introduce valori-limită bazate pe numărul de particule înainte de publicarea 
unei propuneri post-Euro 6.

Amendamentul 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
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aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, 
adoptarea unei proceduri de măsurare 
revizuite pentru particule. cerințele pentru 
punerea în aplicare a interdicției privind 
utilizarea dispozitivelor de manipulare 
care reduc eficacitatea sistemelor de 
control al emisiilor, măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a obligației 
unui producător de a furniza acces 
nelimitat și standardizat la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, adoptarea unei proceduri de 
măsurare revizuite pentru particule. De 
asemenea, delegarea ar trebui să includă 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 în scopul de a revizui factorii de 
conformitate finali în sens descrescător 
pentru a reflecta progresul tehnic în 
PEMS și de a reetalona valorile-limită 
bazate pe masa particulelor, precum și de 
a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 

aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, De 
asemenea, delegarea ar trebui să includă 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 în scopul de a revizui marjele de 
eroare pentru a reflecta progresele tehnice 
obținute de sistemele PEMS. Este deosebit 
de important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.
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documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Or. en

Amendamentul 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, 
adoptarea unei proceduri de măsurare 
revizuite pentru particule. cerințele pentru 
punerea în aplicare a interdicției privind 
utilizarea dispozitivelor de manipulare 
care reduc eficacitatea sistemelor de 
control al emisiilor, măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a obligației 
unui producător de a furniza acces 
nelimitat și standardizat la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, adoptarea unei proceduri de 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor. De 
asemenea, delegarea ar trebui să includă 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 în scopul de a revizui marjele de 
eroare pentru a reflecta progresele tehnice 
obținute de sistemele PEMS. Este deosebit 
de important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
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măsurare revizuite pentru particule. De 
asemenea, delegarea ar trebui să includă 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 în scopul de a revizui factorii de 
conformitate finali în sens descrescător 
pentru a reflecta progresul tehnic în 
PEMS și de a reetalona valorile-limită 
bazate pe masa particulelor, precum și de 
a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru a introduce modificări în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
privind materiile prime, deoarece aceste dispoziții sunt acum introduse în Regulamentul (UE) 
2018/858. Comisia a început deja să lucreze la posibile măsuri pentru perioada post-Euro 6.

Amendamentul 41
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
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aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, cerințele 
pentru punerea în aplicare a interdicției 
privind utilizarea dispozitivelor de 
manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 

aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, cerințele 
pentru punerea în aplicare a interdicției 
privind utilizarea dispozitivelor de 
manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 pentru a reetalona 
valorile-limită bazate pe masa particulelor, 
precum și de a introduce valori-limită 
bazate pe numărul de particule. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul trebuie să primească 
toate documentele în același timp cu 
experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții trebuie să aibă acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
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instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

pregătirea actelor delegate.

Or. en

Amendamentul 42
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, cerințele 
pentru punerea în aplicare a interdicției 
privind utilizarea dispozitivelor de 
manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, cerințele 
pentru punerea în aplicare a interdicției 
privind utilizarea dispozitivelor de 
manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
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factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții 
din statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European, Consiliul 
și experții din statele membre trebuie să 
primească toate documentele și 
informațiile necesare și complete în timp 
util, iar experții acestor instituții trebuie să 
aibă acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Or. ro

Amendamentul 43
Andor Deli

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
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precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, cerințele 
pentru punerea în aplicare a interdicției 
privind utilizarea dispozitivelor de 
manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, cerințele 
pentru punerea în aplicare a interdicției 
privind utilizarea dispozitivelor de 
manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
factorii de conformitate finali și marjele de 
eroare finale pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Or. en

Amendamentul 44
Karima Delli
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume stabilirea de norme 
privind emisiile provenite de la 
autovehicule pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor de bază privind 
calitatea aerului, nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre 
întrucât autovehiculele cu o omologare de 
tip valabilă pot fi comercializate dincolo 
de frontierele naționale, ci, având în 
vedere amploarea și efectele acțiunii, pot 
fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat 
la articolul menționat mai sus, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestor 
obiective.

(14) Obiectivele prezentului regulament, 
și anume stabilirea de norme privind 
emisiile provenite de la autovehicule 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor privind calitatea aerului, pot fi 
realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre numai dacă există posibilitatea de 
a interzice vehiculele cu motoare cu 
combustie, chiar și pe cele care dețin o 
omologare de tip validă.

Or. en

Amendamentul 45
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Va trebui revizuită Directiva 
privind omologarea de tip pentru a le 
permite țărilor aflate în prima linie a 
eforturilor de combatere a emisiilor, dacă 
decid acest lucru, să aplice măsuri mai 
stricte la nivel național 1a.



PE646.974v01-00 32/46 AM\1197727RO.docx

RO

_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_RO.html punctul 
52

Or. en

Amendamentul 46
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

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.;

Printre obligațiile respective se numără 
respectarea limitelor de emisii stabilite în 
anexa I.

Or. en

Amendamentul 47
Kateřina Konečná

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 Printre obligațiile respective se numără 
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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.;

respectarea limitelor de emisii stabilite în 
anexa I. Pentru a determina conformitatea 
cu limitele de emisii Euro 6 stabilite în 
tabelul 2 din anexa I, valorile emisiilor 
determinate în cursul oricărui test de 
emisii valabil în condiții reale de 
conducere (RDE) se împart la factorul de 
conformitate aplicabil sau, unde se 
specifică acest lucru, la suma dintre 
factorul de conformitate aplicabil și marja 
de eroare din tabelul 2a din anexa I. 
Rezultatul trebuie să respecte limitele de 
emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din 
anexa respectivă;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să reintroducă principiul „marjei”, prevăzut în legislația 
actuală, și anume Regulamentul 2016/646 (în cazul NOx) și Regulamentul 2018/1832 (în 
cazul PN). Legislația actuală separă clar factorul de conformitate global în două părți: 
obiectivul impus producătorului vehiculului (adică un „factor de conformitate” aplicat limitei 
emisiilor efective la țeava de eșapament) și variabilitatea sistemului portabil de măsurare a 
emisiilor (adică, marja de eroare).

Amendamentul 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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 

Printre obligațiile respective se numără 
respectarea limitelor de emisii stabilite în 
anexa I. Pentru a determina conformitatea 
cu limitele de emisii Euro 6 stabilite în 
tabelul 2 din anexa I, valorile emisiilor 
determinate în cursul oricărui test de 
emisii valabil în condiții reale de 
conducere (RDE) se împart la factorul de 
conformitate aplicabil sau, unde se 
specifică acest lucru, la suma dintre 
factorul de conformitate aplicabil și marja 
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tabelul 2 din anexa respectivă.; de eroare din tabelul 2a din anexa I. 
Rezultatul trebuie să respecte limitele de 
emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din 
anexa respectivă.;

Or. en

Amendamentul 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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.;

Printre obligațiile respective se numără 
respectarea limitelor de emisii stabilite în 
anexa I. Pentru a determina conformitatea 
cu limitele de emisii Euro 6 stabilite în 
tabelul 2 din anexa I, valorile emisiilor 
determinate în cursul oricărui test de 
emisii valabil în condiții reale de 
conducere (RDE) se împart la factorul de 
conformitate aplicabil sau, unde se 
specifică acest lucru, la suma dintre 
factorul de conformitate aplicabil și marja 
de eroare din tabelul 2a din anexa I. 
Rezultatul trebuie să respecte limitele de 
emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din 
anexa respectivă.;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să reintroducă principiul „marjei”, prevăzut în legislația 
actuală, și anume Regulamentul 2016/646 (în cazul NOx) și Regulamentul 2018/1832 (în 
cazul PN). Legislația actuală separă clar factorul de conformitate global în două părți: 
obiectivul pentru producătorul de vehicule și variabilitatea sistemului portabil de măsurare a 
emisiilor.

Amendamentul 50
Andrey Novakov



AM\1197727RO.docx 35/46 PE646.974v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Producătorul trebuie să echipeze 
vehiculele astfel încât componentele care 
ar putea influența emisiile să fie proiectate, 
construite și asamblate în așa fel încât să 
permită vehiculelor, în condiții de utilizare 
normală, să respecte prezentul regulament.;

1. Producătorul trebuie să echipeze 
vehiculele astfel încât componentele care 
ar putea influența emisiile să fie proiectate, 
construite și asamblate în așa fel încât să 
permită vehiculelor, în condiții de utilizare 
normală, să respecte prezentul regulament. 
Producătorul garantează, de asemenea, 
fiabilitatea dispozitivelor de control al 
poluării și urmărește să reducă riscul de 
furt sau de manipulare ilicită a acestor 
dispozitive.

Or. en

Amendamentul 51
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Începând de la 2 iulie 2007, la 
cererea producătorului, autoritățile 
naționale nu pot refuza, din motive legate 
de emisii sau de consumul de combustibil 
al vehiculelor, acordarea omologării CE 
de tip sau a omologării de tip naționale 
pentru un tip nou de vehicul, nici nu pot 
interzice înmatricularea, vânzarea sau 
punerea în circulație a unui vehicul nou, în 
cazul în care vehiculul respectiv respectă 
prezentul regulament și, în special, 
valorile-limită Euro 5 prevăzute în tabelul 
1 din anexa I sau valorile-limită Euro 6 
prevăzute în tabelul 2 din anexa I, sub 

1. Autoritățile naționale pot refuza, 
din motive legate de emisii sau de 
consumul de combustibil al vehiculelor, să 
acorde omologarea CE de tip sau 
omologarea de tip națională pentru un tip 
nou de vehicul și pot interzice 
înmatricularea, vânzarea sau punerea în 
circulație a unui vehicul nou, chiar dacă 
vehiculul respectiv respectă prezentul 
regulament și, în special, valorile-limită 
Euro 5 prevăzute în tabelul 1 din anexa I 
sau valorile-limită Euro 6 prevăzute în 
tabelul 2 din anexa I, sub rezerva 
articolului 4 alineatul (1) al doilea paragraf.
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rezerva articolului 4 alineatul (1) al doilea 
paragraf.

Or. en

Justificare

Important pentru țări precum Danemarca, Franța etc., care au decis să scoată treptat din 
circulație motorul cu combustie internă

Amendamentul 52
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 
trebuie, pe durata oricărei încercări 
valabile RDE, să fie determinată ținând 
seama de factorul de conformitate specific 
pe poluant stabilit în tabelul 2a din anexa 
I în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(1) al doilea paragraf.

eliminat

Or. en

Amendamentul 53
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea cu valorile-limită Euro 6 
trebuie, pe durata oricărei încercări 
valabile RDE, să fie determinată ținând 

eliminat
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seama de factorul de conformitate specific 
pe poluant stabilit în tabelul 2a din anexa 
I în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(1) al doilea paragraf.;

Or. en

Amendamentul 54
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 14a pentru a adopta următoarele 
măsuri pe baza rezultatelor Programului 
CEE-ONU de măsurare a particulelor, 
desfășurat sub auspiciile Forumului 
mondial pentru armonizarea 
regulamentelor privind vehiculele, fără a 
reduce nivelul de protecție a mediului din 
Uniune:

eliminat

(a) modificarea prezentului regulament în 
scopul revizuirii valorilor-limită pentru 
masa și numărul particulelor prevăzute în 
anexa I;
(b) completarea prezentului regulament 
prin adoptarea unei proceduri de 
măsurare revizuite pentru numărul de 
particule.

Or. en

Amendamentul 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
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Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 14a pentru a adopta următoarele 
măsuri pe baza rezultatelor Programului 
CEE-ONU de măsurare a particulelor, 
desfășurat sub auspiciile Forumului 
mondial pentru armonizarea 
regulamentelor privind vehiculele, fără a 
reduce nivelul de protecție a mediului din 
Uniune:

2. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 14a:

Or. en

Justificare

Problemele legate de emisiile de particule sunt analizate de grupul PMP de la Geneva în 
pregătirea unei propuneri post-Euro 6 din partea Comisiei. Prin urmare, cererea de delegare 
a competențelor, menționată la alineatul (2), este irelevantă.

Amendamentul 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 14a pentru a adopta următoarele 
măsuri pe baza rezultatelor Programului 
CEE-ONU de măsurare a particulelor, 
desfășurat sub auspiciile Forumului 
mondial pentru armonizarea 
regulamentelor privind vehiculele, fără a 
reduce nivelul de protecție a mediului din 
Uniune:

2. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 14a:

Or. en
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Amendamentul 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modificarea prezentului 
regulament în scopul revizuirii valorilor-
limită pentru masa și numărul 
particulelor prevăzute în anexa I;

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modificarea prezentului regulament 
în scopul revizuirii valorilor-limită pentru 
masa și numărul particulelor prevăzute în 
anexa I;

(a) completarea prezentului 
regulament pentru a-i adapta procedurile, 
încercările și cerințele, precum și ciclurile 
de încercare utilizate pentru măsurarea 
emisiilor, cu scopul de a reflecta corect 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere;

Or. en

Amendamentul 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b



PE646.974v01-00 40/46 AM\1197727RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completarea prezentului 
regulament prin adoptarea unei proceduri 
de măsurare revizuite pentru numărul de 
particule.

eliminat

Or. en

Amendamentul 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) completarea prezentului 
regulament prin adoptarea unei proceduri 
de măsurare revizuite pentru numărul de 
particule.

(b) modificarea prezentului regulament 
pentru a revizui marjele de eroare 
specifice pe poluant care figurează în 
tabelul 2a din anexa I, în pas cu progresul 
tehnic, ținând seama de incertitudinile 
tehnice legate de utilizarea sistemelor 
portabile de măsurare a emisiilor 
(PEMS);

Or. en

Amendamentul 61
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 14a:

eliminat

(a) pentru completarea prezentului 
regulament în vederea adaptării 
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procedurilor, încercărilor și cerințelor, 
precum și a ciclurilor de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor în 
scopul de a reflecta în mod adecvat 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere;
(b) pentru modificarea prezentului 
regulament în vederea adaptării la 
progresul tehnic a factorilor de 
conformitate finali specifici pe poluant 
care figurează în tabelul 2a din anexa I.;

Or. en

Amendamentul 62
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru completarea prezentului 
regulament în vederea adaptării 
procedurilor, încercărilor și cerințelor, 
precum și a ciclurilor de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor în 
scopul de a reflecta în mod adecvat 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 63
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) pentru modificarea prezentului 
regulament în vederea adaptării la 
progresul tehnic a factorilor de 
conformitate finali specifici pe poluant 
care figurează în tabelul 2a din anexa I.;

eliminat

Or. en

Amendamentul 64
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament în vederea adaptării la 
progresul tehnic a factorilor de 
conformitate finali specifici pe poluant 
care figurează în tabelul 2a din anexa I.;

(b) modificarea prezentului regulament 
pentru a revizui marjele de eroare 
specifice pe poluant care figurează în 
tabelul 2a din anexa I, în pas cu progresul 
tehnic, ținând seama de incertitudinile 
tehnice legate de utilizarea sistemelor 
portabile de măsurare a emisiilor 
(PEMS);

Or. en

Justificare

Problemele legate de emisiile de particule sunt analizate de grupul PMP în Geneva în 
vederea pregătirii unei propuneri post-Euro 6 a Comisiei. Prin urmare, cererea de delegare a 
competențelor, menționată la alineatul (2), este irelevantă. În plus, valorile masei de 
particule și ale numărului de particule, precum și procedura de măsurare pentru numărul de 
particule sunt elemente esențiale ale legislației care ar trebui adoptate prin procedura 
legislativă ordinară și nu prin acte delegate.

Amendamentul 65
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament în vederea adaptării la 
progresul tehnic a factorilor de 
conformitate finali specifici pe poluant 
care figurează în tabelul 2a din anexa I.”

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament pentru a adapta la progresul 
tehnic marja de eroare specifică pe 
poluant care figurează în tabelul 2a din 
anexa I.;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să reintroducă principiul „marjei”, prevăzut în legislația 
actuală, și anume Regulamentul 2016/646 (în cazul NOx) și Regulamentul 2018/1832 (în 
cazul PN). Legislația actuală separă clar factorul de conformitate global în două părți: 
obiectivul impus producătorului vehiculului (adică un „factor de conformitate” aplicat limitei 
emisiilor efective la țeava de eșapament) și variabilitatea sistemului portabil de măsurare a 
emisiilor (adică, marja de eroare).

Amendamentul 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament în vederea adaptării la 
progresul tehnic a factorilor de 
conformitate finali specifici pe poluant 
care figurează în tabelul 2a din anexa I.;

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament pentru a adapta la progresul 
tehnic marja de eroare specifică pe 
poluant care figurează în tabelul 2a din 
anexa I.;

Or. en

Amendamentul 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament în vederea adaptării la 
progresul tehnic a factorilor de 
conformitate finali specifici pe poluant 
care figurează în tabelul 2a din anexa I.”

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament pentru a adapta la progresul 
tehnic marja de eroare specifică pe 
poluant care figurează în tabelul 2a din 
anexa I.;

Or. en

Amendamentul 68
Isabel García Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La articolul 14 se introduce 
următorul alineat:
3a. Comisia ține sub observație progresele 
tehnice ale sistemului portabil de 
măsurare a emisiilor (PEMS) pentru a 
vedea în ce măsură se reduc 
incertitudinile de măsurare ale acestuia. 
În termen de doi ani de la data aplicării 
și, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind observațiile 
efectuate și, după caz, o propunere 
legislativă menită să micșoreze marja de 
incertitudine în măsurarea factorilor de 
conformitate finali specifici pe fiecare 
poluant înscrisă în tabelul 2a din anexa I.

Or. en

Justificare

Pentru a oferi siguranță juridică producătorilor și a le permite instituțiilor UE să se exprime 
cu privire la oportunitatea eventualelor schimbări, revizuirea factorilor de conformitate ar 
trebui făcută prin procedura legislativă ordinară. În acest sens, ar trebui să ne asigurăm că 
doar marja de eroare este micșorată ori de câte ori se obțin progrese tehnice în utilizarea 
PEMS. O frecvență de revizuire de 2 ani este indicată pentru a le permite producătorilor să 
se adapteze la schimbări.
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Amendamentul 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) la articolul 14 se adaugă 
următorul alineat:
5a. Comisia ține seama de orice standarde 
adoptate de Comitetul European de 
Standardizare (CEN) care oferă o 
abordare solidă din punct de vedere 
tehnic pentru a evalua incertitudinea de 
măsurare în condiții RDE a emisiilor de 
gaze și particule, cu scopul de a impune 
folosirea unui astfel de standard în 
temeiul prezentului regulament, pentru ca 
o autoritate competentă să verifice o 
marjă de incertitudine specifică pentru 
aplicațiile PEMS și să analizeze dacă este 
suficientă pentru a înlocui marjele de 
eroare specifice care figurează în tabelul 
2a din anexa I la prezentul regulament 
sau dacă le poate completa.

Or. en

Amendamentul 70
Kateřina Konečná

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14a – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Comisia ține seama de orice 
standarde adoptate de Comitetul 
European de Standardizare (CEN) care 
oferă o abordare solidă din punct de 
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vedere tehnic pentru a evalua 
incertitudinea de măsurare în condiții 
RDE a emisiilor de gaze și particule, cu 
scopul de a impune folosirea unui astfel 
de standard în temeiul prezentului 
regulament, pentru ca o autoritate 
competentă să verifice o marjă de 
incertitudine specifică pentru aplicațiile 
PEMS și să analizeze dacă este suficientă 
pentru a înlocui marjele de eroare 
specifice care figurează în tabelul 2a din 
anexa I la prezentul regulament sau dacă 
le poate completa.”.

Or. en

Justificare

Sub rezerva supunerii la vot a proiectului de standard, CEN și-a terminat munca și ar trebui, 
de acum, să prezinte un standard până la sfârșitul anului 2020. Scopul standardului este de a 
stabili un factor de incertitudine pentru măsurătorile în condiții reale de conducere, care ar 
putea înlocui sau completa marjele specifice.

Amendamentul 71
Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
treia zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în 
a cincea zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. ro


