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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară invită Comisia pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să introducă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sectorul transporturilor, ar trebui să 
se dispună de un număr mai mare de 
vehicule care protejează mediul și ar trebui 
depuse eforturi susținute în scopul de a 
introduce pe piață mai multe vehicule de 
acest tip. Introducerea vehiculelor cu 
carburanți alternativi poate duce la o 
îmbunătățire semnificativă a calității 
aerului în mediul urban.

(4) În sectorul transporturilor, ar trebui să 
se dispună de un număr mai mare de 
vehicule care protejează mediul și ar trebui 
depuse eforturi susținute în scopul de a 
introduce pe piață mai multe vehicule de 
acest tip. Introducerea vehiculelor cu 
carburanți alternativi poate duce la o 
îmbunătățire semnificativă a calității 
aerului în mediul urban și, prin urmare, a 
sănătății publice.

Justificare

It is important to highlight as well the improvement in public health that can be achieved by 
the introduction of vehicles with alternative fuels.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Raportul final CARS21 (Un cadru 
competitiv de reglementare privind 
autovehiculele pentru secolul XXI)1 a 
indicat că ar trebui depuse eforturi în 
continuare, unde este necesar, în vederea 
unei mai bune armonizări, la nivel 
internațional, a reglementărilor privind 
vehiculele cu motor, pentru a implica 
principalele piețe ale autovehiculelor și a 
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extinde armonizarea către domenii 
neacoperite încă, în special în cadrul 
acordurilor CEE/ONU din 1958 și din 
1998. În conformitate cu această 
recomandare, Comisia ar trebui să 
sprijine în continuare elaborarea de 
norme armonizate la nivel internațional 
privind vehiculele cu motor sub egida 
CEE/ONU. În special, dacă se adoptă un 
regulament tehnic global (RTG) privind 
vehiculele propulsate pe bază de hidrogen 
și de pile de combustie, Comisia ar trebui 
să ia în considerare posibilitatea de a 
adapta cerințele prezentului regulament 
la cele ale RTG.
1

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Amestecurile de hidrogen ar putea fi 
utilizate drept combustibil de tranziție 
pentru a facilita introducerea vehiculelor 
pe bază de hidrogen în țările unde există o 
infrastructură bună de gaze naturale. 
Comisia ar trebui, prin urmare, să 
elaboreze cerințe privind utilizarea 
amestecurilor de hidrogen și gaz 
natural/biometan, în special în ceea ce 
privește proporția amestecului de 
hidrogen și gaz, luând în considerare 
fezabilitatea tehnică și beneficiile pentru 
mediu.

Amendamentul 4
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Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pe viitor, vehiculele pe bază de 
hidrogen ar trebui să fie vehicule 
propulsate pe bază de hidrogen pur, 
provenit, în măsura posibilului, din surse 
de energie regenerabile. Utilizarea 
amestecurilor de hidrogen și gaze 
naturale/biometan pentru propulsarea 
vehiculelor trebuie să reprezinte doar o 
tehnologie de tranziție.

Justificare

Natural gas, when burned, emits pollutants. Accordingly, natural gas use is no more than a 
transitional technology.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Vehiculele pe bază de hidrogen pot 
avea succes pe piață doar dacă în Europa 
este prezentă o infrastructură suficientă și 
standardizată de stații de alimentare. 
Comisia ar trebui să analizeze ce măsuri 
ar fi adecvate pentru sprijinirea unui 
sistem de alimentare standardizat pentru o 
rețea europeană de stații de alimentare 
destinate vehiculelor pe bază de hidrogen.

Justificare

Natural-gas filling stations are problematic in that filling systems function differently in the 
various Member States. From the outset, accordingly, when hydrogen filling stations are 
being set up, it should be ensured that the same filling system is used for hydrogen-powered 
vehicles throughout Europe.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „vehicul propulsat pe bază de hidrogen” 
înseamnă orice motor care utilizează 
hidrogen pur sau un amestec de hidrogen 
și gaz natural sub formă de carburant în 
vederea propulsării vehiculului;

1. „vehicul propulsat pe bază de hidrogen” 
înseamnă orice motor care utilizează 
hidrogen drept carburant în vederea 
propulsării vehiculului;

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se permite utilizarea sub formă de 
carburant a amestecului de hidrogen 
gazos și gaz natural.

eliminat

Justificare

This change is necessary as a consequence of the amendment to the definition of hydrogen 
powered vehicle in Article 3.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se permite utilizarea sub formă de 
carburant a amestecului de hidrogen 
gazos și gaz natural.

eliminat

Justificare

This change is necessary as a consequence of the amendment to the definition of hydrogen 
powered vehicle in Article 3.

Amendamentul 9
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – punctul b – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- utilizarea hidrogenului pur sau a unui 
amestec de hidrogen și gaz natural/ 
biometan;
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