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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Seit 1995 gibt es eine Gemeinschaftsstrategie der EU zur Minderung der CO2-Emissionen 
von Personenkraftwagen. Diese Strategie stützt sich auf drei Säulen:
Selbstverpflichtungen der Automobilhersteller zur Senkung der CO2-Emissionen, Förderung 
sparsamerer Autos durch steuerliche Maßnahmen und Verbesserung der Information für die 
Verbraucher. Von 1995 – 2007 konnten bei der Motorentechnik erhebliche Fortschritte in der 
Kraftstoffeffizienz erreicht werden. Ein Teil dieser Verbesserung der Kraftstoffeffizienz 
wurde jedoch durch die zunehmende Nachfrage nach größeren Fahrzeugen wieder 
ausgeglichen. Die CO2-Emissionen des PKW-Sektors machen in Europa rund 12% der 
Gesamtemissionen aus. Der PKW erbringt in der Europäischen Union rund 78% der gesamten 
Personenverkehrsleistung.

1. Ziele des Verordnungsvorschlages

Mit dem vorliegenden Verordnungsvorschlag will die Europäische Kommission ein 
einheitliches und verbindliches CO2-Emissionsziel von 130 g CO2/km ab dem Jahre 2012 
erreichen. Dieses gemeinsame Ziel wird vom Europäischen Parlament mit getragen. Das 
Europäische Parlament unterstützt die von der Kommission verfolgten allgemeinen Ziele.
Dabei muss die von Rat und Parlament zu verabschiedende Verordnung wettbewerbsneutrale, 
sozial verträgliche und nachhaltige Reduktionsziele anstreben, die der Vielfalt der 
europäischen Automobilhersteller und ihrer Stellung im internationalen Wettbewerb gerecht 
werden.

2. Optionen und Steigungsmaß (Slope)

Strittiger Punkt ist insbesondere eine gerechte Verteilung der Reduktionsziele auf 
Kleinfahrzeuge und größere Fahrzeuge. Größere Fahrzeuge, bei denen europäische Hersteller 
weltweit einen Marktanteil von 80% haben, haben eine Leitfunktion bei neuen Technologien.
Ausschlaggebend ist die Grenzwertkurve orientiert an der Masse der Fahrzeuge. Die CO2-
Zielvorgabe für den Durchschnitt der Neuwagenflotte eines Herstellers auf der Basis der 
durchschnittlichen Fahrzeugmasse ist die beste Bemessungsgrundlage. Der erheblich höhere 
Beitrag größerer Fahrzeuge gegenüber Kleinfahrzeugen wird durch das Steigungsmaß der 
Grenzwertkurve bestimmt.
Das von der Kommission vorgeschlagene Steigungsmaß der Grenzwertkurve von 60% wird 
unterstützt. Die Reduktionsziele für größere Fahrzeuge sind erheblich höher als für 
Kleinwagen. Ein Steigungsmaß von 60% führt dazu, dass die CO2-Emissionen nicht parallel 
mit einer Gewichtszunahme ansteigen, sondern nur weit unterdurchschnittlich.
Das Fahrzeuggewicht (Masse) ist der geeignete Parameter für die spezifischen CO2-Ziele.
Das Fahrzeuggewicht wird weniger Wettbewerbsverzerrungen als andere Parameter erzeugen.
In Japan und China wird das Gewicht bereits als Basis der CO2-Gesetzgebung genutzt. Die 
Entwicklung ist leicht zu überwachen, die Daten liegen vor. Da die Fahrzeughersteller 
Plattformkonzepte entwickeln, würde der Parameter „Footprint“ kein geeigneter Maßstab 
sein. Die Verwendung des „Footprint“ würde dazu führen, dass alle Fahrzeuge auf der 
gleichen Plattform den gleichen CO2-Zielwert erhalten, unabhängig von ihrer Ausstattung 
und ihrem Gesamtgewicht. Darüber hinaus würden durch „Footprint“ kleine und CO2-
effiziente Stadtautos stark benachteiligt.
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3. Komplementäre Maßnahmen des integrierten Ansatzes.

Der Grenzwert von 120 g CO2/km im integrierten Ansatz sieht eine CO2-Reduzierung um 10 
g/km durch komplementäre Maßnahmen vor. Dazu zählen Leichtlaufreifen, Verminderung 
des Rollwiderstandes, Reifendruckkontrollsysteme, effiziente Klimaanlagen und 
Schaltpunktanzeigen, die zusammen etwa 5 g/km CO2 einsparen können. Zusätzlich sind 
Biokraftstoffe mit ebenfalls etwa 5 g/km CO2 in Ansatz gebracht. Um neue Technologien und 
energieeffiziente Maßnahmen durchzusetzen, ist es sinnvoll Öko-Innovationen als CO2-
reduzierende Maßnahmen anzuerkennen. Da nicht alle Öko-Innovationen im Prüfverfahren 
erfasst werden können bzw. Änderungen des geltenden und international harmonisierten 
Verfahrens zeitaufwändig und umständlich sind, wurde vorgeschlagen, ein Verfahren nach 
Artikel 6 und Anhang IIa zusätzlich einzuführen. Zu den Öko-Innovationen können, über das 
Prüfverfahren hinaus, automobiltechnische Maßnahmen, Maßnahmen bei der Wartung, 
Fahrerschulung, Navigationsinfrastruktur sowie energieeffiziente Leuchten, mehr  
Solartechnik im Auto und die Nutzung der Abwärme gerechnet werden. Ziel ist es, alle 
Maßnahmen zu fördern, die eine Verbesserung der Umweltbilanz erlauben.

4. Einführungsphase

Da die Entwicklung neuer Typen und neuer Plattformen mindestens 5 – 8 Jahre benötigt, ist 
es sinnvoll, das Ziel von 120 g CO2/km nicht an einem bestimmten Stichtag, sondern in einer 
mehrjährigen Übergangsphase umzusetzen. Deshalb wird vorgeschlagen, dass im Jahre 2012 
ein Viertel der Neuwagenflotte, im Jahre 2013 die Hälfte, im Jahre 2014 drei Viertel und im 
Jahre 2015 die Gesamtflotte eines Herstellers den Zielwert von 120 g CO2/km einschließlich 
der komplementären Maßnahmen erreichen muss. Diese Flexibilisierung ist notwendig, um 
den Herstellern den notwendigen Entwicklungsspielraum zu lassen und gleichzeitig 
alternative Wege zu ermöglichen.

5. Sanktionen

Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Strafzahlungen zwischen 100 und 475 Euro 
pro Tonne CO2 liegen weit über allen denkbaren Handelspreisen für CO2-Zertifikate in den 
Sektoren Industrie und Energie. Sinn einer Sanktion darf es nicht sein, die Innovationskraft 
der Industrie zu schwächen, sondern einen Anreiz zur Umsetzung der Maßnahme zu bieten 
und evtl. Ersatzmaßnahmen zu finanzieren, die die angestrebte CO2-Einsparung sicherstellen.
Bei den vorgeschlagenen Sanktionen von 10 bis 40 Euro pro Gramm CO2 und neu 
zugelassenen Pkw (dies entspricht einem CO2-Preis pro Tonne von bis zu 200 Euro) dürfte 
dies gewährleistet sein. Es ist davon auszugehen, dass durch die Information der Verbraucher 
und durch den Wettbewerb unter den Herstellern ohnehin ein weitaus größerer Druck auf die 
Hersteller entsteht, alle vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten.

6. Ausnahmeregelungen

Im Vorschlag der EU-Kommission wird eine Reihe von Ausnahmeregelungen vorgesehen, 
die im Einzelnen überprüft werden müssen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene 
Grenze von weniger als 10 000 verkauften Neuwagen in der EU pro Jahr wird auf 5000 
jährlich reduziert und eine auf 5 Jahre begrenzte zusätzliche Regelung für solche Hersteller 
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eingeführt, die die Reduktionszielwerte der Verordnung nur schwer erreichen können und die 
für maximal 1% der jährlichen Neuzulassungen in der EU verantwortlich sind.

7. Langfristige Ziele

Langfristige Ziele sollten auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und eines 
entsprechenden Vorschlages der EU-Kommission im Jahre 2014 von Parlament und Rat 
beschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch möglich, einen Überblick über neue 
Technologien einschließlich der Einführung alternativer Antriebsmodelle wie 
batteriebetriebene Fahrzeuge zu erhalten. Die Langfristziele sind auch daran zu orientieren, 
dass die jetzt neu zu entwickelten Motoren- und Hybridantriebssyteme nur einen relativ 
kurzen Lebenszyklus haben werden, da  bereits 10 Jahre nach ihrer Markteinführung die 
nächste Generation der lokalen CO2-freien Antriebsarten verfügbar sein könnte. Die Politik 
muss deshalb den Übergang zu neuen Technologien offen lassen. Bereits die Umsetzung der 
durch diese Verordnung vorgegebenen Werte von 120 g CO2/km im Flottendurchschnitt führt 
dazu, dass der Flottendurchschnittsverbrauch auf ca. 5 Liter pro 100 km bei Benzinfahrzeugen 
und ca. 4,5 Liter pro 100 km bei Dieselfahrzeugen gesenkt werden muss. Dies sind gegenüber 
dem heutigen Stand sehr ehrgeizige Zielwerte.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Una din implicațiile acestor 
angajamente este ca toate statele membre
să reducă semnificativ emisiile produse de 
autoturisme. Politicile și măsurile ar 
trebui puse în aplicare la nivel comunitar 
și la nivel de stat membru, în toate 
sectoarele economiei comunitare, și nu 
numai în sectoarele industriei și energiei, 
pentru a se obține reducerile substanțiale 
necesare. Transporturile rutiere reprezintă 
locul doi în cadrul sectoarelor cu cel mai 
mare nivel de emisii de gaze cu efect de 
seră din UE, nivel care crește în continuare. 

(4) Una din implicațiile acestor 
angajamente este că trebuie să se reducă
semnificativ și emisiile produse de 
autoturisme. În acest scop sunt necesare 
dispoziții privind emisiile aplicabile 
producătorilor și importatorilor de 
autoturisme noi. Numai o reglementare 
comunitară poate garanta că 
autovehiculele nou înmatriculate din 
toate statele membre ale Uniunii 
Europene se supun acelorași condiții. 
Pentru a realiza obiectivul general al 
statelor membre și al Uniunii Europene 
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În cazul în care impactul exercitat de 
transporturile rutiere asupra schimbărilor 
climatice continuă să crească, acesta va 
contracara în mod serios reducerile 
realizate de celelalte sectoare în vederea 
combaterii schimbărilor climatice.

privind reducerea emisiilor de CO2 
trebuie să se adopte măsuri nu numai în 
sectoarele industrial și energetic, ci și în 
transporturi și gospodăriile individuale. 
Prezenta propunere se referă la sectorul 
autoturismelor din Europa. Transporturile 
rutiere reprezintă locul doi în cadrul 
sectoarelor cu cel mai mare nivel de emisii 
de gaze cu efect de seră din UE, nivel care 
crește în continuare. În cazul în care 
emisiile de CO2 produse de transporturile 
rutiere continuă să crească, acesta va 
contracara în mod serios reducerile 
realizate de celelalte sectoare în vederea 
combaterii schimbărilor climatice.

Or. de

Justificare

Nicht die Mitgliedstaaten müssen die Emissionen reduzieren nach dieser Verordnung, 
sondern die Hersteller bzw. Importeure von PKWs. Nicht die "Klimafolgen" laufen Gefahr 
weiter zuzunehmen, sondern die Treibhausgas-Emissionen, insbesondere CO2.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Adoptarea obiectivelor comunitare 
pentru autoturismele noi este necesară 
pentru a împiedica fragmentarea pieței 
interne, care rezultă din adoptarea unor 
măsuri diferite la nivelul fiecărui stat 
membru. Obiectivele comunitare oferă 
constructorilor mai multă siguranță în ceea 
ce privește planificarea și mai multă 
flexibilitate în vederea atingerii 
obiectivelor de reducere a emisiilor de 
CO2 decât le-ar putea oferi obiectivele de 
reducere a emisiilor stabilite la nivel 
național. La stabilirea standardelor de 
emisii este important să se ia în considerare 
implicațiile pentru piețe și competitivitatea 

(5) Adoptarea obiectivelor comunitare 
pentru autoturismele noi este necesară 
pentru a împiedica fragmentarea pieței 
interne, care rezultă din adoptarea unor 
măsuri diferite la nivelul fiecărui stat 
membru. Obiectivele comunitare oferă 
constructorilor mai multă siguranță în ceea 
ce privește planificarea și mai multă 
flexibilitate în vederea atingerii 
obiectivelor de reducere a emisiilor de 
CO2 și împiedică concurența neloială 
între statele membre pe care ar putea-o 
genera obiectivele de reducere a emisiilor 
stabilite la nivel național. O astfel de 
concurență neloială ar fi în contradicție 
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constructorilor, costurile directe și indirecte 
suportate de întreprinderi și beneficiile 
sporite în ceea ce privește stimularea 
inovării și reducerea consumului de 
energie.

evidentă cu obiectivul creării unei piețe 
interne europene unice. La stabilirea 
standardelor de emisii este important să se 
ia în considerare implicațiile pentru piețe și 
competitivitatea constructorilor, costurile 
directe și indirecte suportate de 
întreprinderi și beneficiile sporite în ceea 
ce privește stimularea inovării și reducerea 
consumului de energie.

Or. de

Justificare

Nur eine einheitliche europäische Regelung auf Basis des Artikel 95 EGV verhindert 
Wettbewerbsverzerrungen sowie nationale Alleingänge und Sonderregelungen.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

Cadrul legislativ de punere în aplicare a 
obiectivului privind emisiile medii pentru 
parcul de automobile noi ar trebui să 
asigure atingerea obiectivelor de reducere a 
emisiilor, neutre din punct de vedere 
concurențial, echitabile din punct de vedere 
social și durabile, care să impună aceleași 
exigențe tuturor producătorilor de 
autovehicule europeni și care să evite orice 
denaturare nejustificată a concurenței 
dintre aceștia. Cadrul legislativ ar trebui să 
fie compatibil cu obiectivul general de 
atingere a obiectivelor stabilite pentru UE 
în cadrul Protocolului de la Kyoto și ar 
trebui completat cu o serie de instrumente 
de ordin practic, cum ar fi taxele 
diferențiate pe automobile și pe energie.

Cadrul legislativ de punere în aplicare a 
obiectivului privind emisiile medii pentru 
parcul de automobile noi ar trebui să 
asigure atingerea obiectivelor de reducere a 
emisiilor, neutre din punct de vedere 
concurențial, echitabile din punct de vedere 
social și durabile, care să impună aceleași 
exigențe tuturor producătorilor de 
autovehicule europeni și care să evite orice 
denaturare a concurenței dintre aceștia. 
Cadrul legislativ ar trebui să fie compatibil 
cu obiectivul general de atingere a 
obiectivelor stabilite pentru UE în cadrul 
Protocolului de la Kyoto și ar trebui 
completat cu o serie de instrumente de 
ordin practic, cum ar fi taxele diferențiate 
pe automobile și pe energie.

Or. de
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Justificare

Eine Definition von "gerechtfertigten" Wettbewerbsverzerrungen durch die Europäische 
Kommission ist überflüssig.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

Pentru a menține diversitatea pieței de 
automobile și capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerințe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcție a utilității
mașinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă cel mai 
adecvat parametru, deoarece acesta oferă o 
corelare satisfăcătoare cu emisiile actuale 
și, prin urmare, ar conduce la obiective mai 
realiste și neutre din punct de vedere 
concurențial, iar datele privind masa sunt 
disponibile cu ușurință. Ar trebui culese și 
date privind celălalt parametru de utilitate, 
pata de contact (care reprezintă 
ecartamentul înmulțit cu ampatamentul), 
pentru a facilita evaluările pe termen lung 
ale abordării bazate pe utilitate. La 
stabilirea obiectivelor, ar trebui luată în 
considerare evoluția estimată a masei 
mașinilor noi până în 2012 și ar trebui 
evitate stimulentele cu caracter potențial 
negativ, de tipul creșterii masei 
autovehiculului pentru a obține, în 
consecință, un nivel mai mare al reducerii 
emisiilor de CO2. Prin urmare, la 
stabilirea obiectivelor pentru 2012, ar 
trebui să se țină seama de evoluția 
potențială a autovehiculelor, în sensul 
creșterii masei acestora, produse de 
constructori și vândute pe piața UE. În 
final, diferențierea obiectivelor ar trebui 
să încurajeze reducerea emisiilor la toate 
categoriile de autovehicule, admițând 

Pentru a menține diversitatea pieței de 
automobile și capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerințe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite în funcție de masa
mașinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă cel mai 
adecvat parametru, deoarece acesta este 
cuantificabil, oferă o corelare 
satisfăcătoare cu emisiile actuale și, prin 
urmare, ar conduce la obiective mai realiste 
și neutre din punct de vedere concurențial.  
Ar trebui culese și date privind celălalt 
parametru de utilitate, pata de contact (care 
reprezintă ecartamentul înmulțit cu 
ampatamentul), însă numai pentru a 
facilita evaluările pe termen lung ale 
abordării bazate pe utilitate.
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totodată că pentru vehiculele mai grele se 
pot avea în vedere reduceri mai mari.

Or. de

Justificare

Die vorgenommene Änderung dient der sprachlichen Klarheit und inhaltlichen Präzisierung.
Der sogenannte autonome Massenzuwachs  würde gegebenenfalls die Anforderungen knapp 
vor dem Inkrafttreten verändern und damit die Planungssicherheit bis 2015 erheblich 
erschweren.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Obiectivul prezentului regulament este 
crearea de stimulente pentru industria auto, 
în sensul realizării de investiții în 
tehnologii noi. Regulamentul promovează 
activ eco-inovația și ia în considerare 
viitoare evoluții ale tehnologiei. Astfel,
competitivitatea industriei europene de 
profil va crește și se vor crea mai multe 
locuri de muncă de calitate superioară.

(13) Obiectivul prezentului regulament este 
crearea de stimulente pentru industria auto 
(producători și furnizori), în sensul 
realizării de investiții în tehnologii noi. 
Regulamentul trebuie, prin urmare, astfel 
conceput încât să recompenseze inovațiile 
ecologice care reduc cantitatea gazelor cu 
efect de seră, sprijinind astfel poziția de 
lider de piață deținută de industria 
automobilistică europeană și de furnizorii 
acesteia și luând în considerare viitoare 
evoluții ale tehnologiei. Acest lucru 
stimulează pe termen lung 
competitivitatea industriei europene de 
profil și asigură locuri de muncă de 
calitate superioară în Uniunea Europeană.

Or. de

Justificare

Der vorliegende Verordnungsentwurf beschränkt anrechnungsfähige Öko-Innovationen auf 
solche, die im geltenden Prüfverfahren voll zur Geltung kommen. Die Beschränkung auf 
lediglich 5 g CO2/km bzw. unter Einschluss von Biokraftstoffen auf 10 g CO2/km durch die 
pauschal angerechneten "komplementären Maßnahmen" ist unzureichend. Er bleibt damit 
weit unterhalb der technologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19) Este necesar un mecanism solid de 
conformitate pentru a se asigura 
îndeplinirea obiectivelor din prezentul 
regulament.

(19) Este necesar un mecanism de 
sancționare în acord cu contractul pentru 
a se asigura îndeplinirea obiectivelor din 
prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Bei der Festsetzung von Sanktionen sind alle Umstände zu berücksichtigen und die Tragweite 
von Artikel 95 EGV zu beachten.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 22

Text propus de Comisie Amendament

Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabilește proporțional cu 
cantitatea de emisii care depășește 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate crește 
în timp. Pentru a oferi un stimulent 
suficient pentru luarea de măsuri de 
reducere a emisiilor specifice de CO2 
produse de autoturisme, prima ar trebui 
să reflecte costurile tehnologice. Sumele 
obținute din plata primelor pe emisiile 

Respectarea de către constructori a 
obiectivelor privind emisiile de CO2 din 
prezentul regulament ar trebui evaluată și 
controlată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Taxa ar 
trebui să crească continuu din 2012 până 
în 2015 și să fie stabilită proporțional cu 
cantitatea de CO2 cu care un procent 
reprezentativ al autovehiculelor nou 
înmatriculate depășește fiecare dintre 
obiectivele stabilite. Taxele se aplică 
numai în situația în care valoarea medie a 
obiectivelor nu este înregistrată în 2012, 
de cel puțin un sfert, în 2013 de cel puțin 
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suplimentare ar trebui considerate ca 
venit la bugetul Uniunii Europene.

jumătate, în 2014 de cel puțin trei sferturi 
din parcul de autovehicule, iar în 2015 de 
întreg parcul de autovehicule. Taxa 
trebuie calculată astfel încât pe de o parte 
să dea un impuls suficient în sensul 
respectării valorilor de emisii de CO2, iar 
pe de altă parte să fie într-o oarecare 
măsură comparabilă cu media costurilor 
antrenate de reducerea emisiilor de CO2 
sau cu costurile certificatelor de 
comercializare din alte sectoare ale 
Uniunii Europene.

Or. de

Justificare

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der EU. Eine solche einseitige Benachteiligung der PKW-Hersteller 
und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient. Die 
vorgeschlagenen Sanktionen würden die Innovationskraft der Industrie schwächen und 
müssen deshalb soweit reduziert werden, dass einerseits die Anreize für Innovationen groß 
genug sind und andererseits die Abgabe vertretbar bleibt.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(22a) Sumele colectate din taxele pentru 
depășirea nivelului de emisii ar trebui 
vărsate în întregime într-un fond special 
pentru cercetarea noilor tehnologii de 
reducere a emisiilor de CO2 generate de 
transportul rutier și pentru 
implementarea de sisteme de transport cu 
consum redus de CO2. La alocarea 
fondurilor Comisia va fi sprijinită de 
Comisia înființată în conformitate cu 
articolul 12 din prezentul Regulament.

Or. de
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Justificare

Um technologische Innovation zu fördern, sollten Einnahmen aus der Abgabe wegen 
Emissionsüberschreitung  in einen spezifischen Fonds fließen, der Forschung und 
Entwicklung energieeffizienter Technologien und Maßnahmen zur Vermeidung von CO2-
Emissionen im Straßenverkehr unterstützen soll.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 25

Text propus de Comisie Amendament

(25) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei.

(25) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei. În termen de cel mult 
5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului Regulament se va verifica 
dacă competențele de executare conferite 
Comisiei sunt suficiente sau trebuie 
modificate.

Or. de

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(28a) Procedura de testare actuală nu 
acoperă toate posibilitățile tehnice de 
reducere a emisiilor de CO2 și de alte 
gaze cu efect de seră. Prin urmare, ar 
trebui definit un proces de testare care să 
cuprindă potențialul de reducere a 
emisiilor reprezentat de introducerea de 
măsuri tehnologice care nu fac obiectul 
procedurii de testare menționate în 
Regulamentul 2007/715/CE, nefiind astfel 
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suficient valorificate („așa numitele 
inovații ecologice”) Inovațiile tehnologice 
ar trebui considerate un mecanism de 
stimulare a producătorilor în sensul 
realizării obiectivelor specifice de 
reducere a emisiilor de CO2.

Or. de

Justificare

Nur wenn alle technologischen Möglichkeiten genutzt und angerechnet werden können, ist 
der Anreiz zur Einführung von Öko-Innovationen für Hersteller, Zulieferer und Kunden 
ausreichend groß. Die Förderung von Innovationen zur weiteren Reduktion von CO2-
Emissionen dient nicht nur dem Umweltschutz sondern auch der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie, der Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze im FuE-Bereich sowie weiteren technologischen Entwicklungen.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

Prezentul regulament stabilește cerințele de 
performanță privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcționarea corespunzătoare a 
pieței interne și pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de mașini. Obiectivul stabilit 
în regulament de atingere a unui nivel 
mediu de emisii de 130 g CO2/km prin 
intermediul îmbunătățirii tehnologiei 
motoarelor este măsurat în conformitate 
cu Regulamentul nr. 715/2007 și cu 
normele de aplicare a acestuia. Prezentul 
regulament va fi completat de măsuri 
suplimentare prin care să se realizeze 
reducerea de 10 g/km, ca parte a 
abordării integrate comunitare.

1. Prezentul regulament stabilește cerințele 
de performanță privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcționarea corespunzătoare a 
pieței interne și pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de mașini.

1a. Obiectivul trebuie realizat în 2012 de 
cel puțin un sfert, în 2013 de cel puțin
jumătate, în 2014 de cel puțin trei sferturi 
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din parcul de autovehicule, iar în 2015 de 
întreg parcul de autovehicule. Pentru a 
putea realiza obiectivul de 120 g CO2/km 
în 2015 pentru întreg parcul de 
autovehicule sunt necesare îmbunătățiri 
corespunzătoare ale tehnicii construcției 
de autovehicule care să ducă, în cazul 
autovehiculelor noi, la o valoare medie a 
emisiilor de 130 g CO2/km.
1b. Prezentul regulament va introduce 
măsuri suplimentare prin care să se 
realizeze o reducere de cel puțin 10 g/km, 
ca parte a abordării integrate comunitare.
1c. Valoarea emisiilor de CO2 este 
măsurată în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 și cu normele 
de aplicare a acestuia. Măsurile 
suplimentare atestate luate de 
producătorii de automobile și furnizorii 
acestora pentru a reduce mai mult 
emisiile de gaze cu efect de seră sunt luate 
în considerare în conformitate cu 
articolul 6 și anexa III în cadrul 
cerințelor tehnice.

Or. de

Justificare

Die starre Beschränkung  auf Messergebnisse nach dem geltenden Prüfverfahren und die 
Einschränkung zusätzlicher Maßnahmen auf 10 g CO2 pro gefahrenen Kilometer reduzieren  
technologische Möglichkeiten und geben keine Anreize für effiziente Öko-Innovationen. Die 
zugelassenen Kraftfahrzeuge sollen als Einheit betrachtet und den höchst möglichen 
technologischen Fortschritt erreichen können. Laufende Änderungen des Prüfverfahrens sind 
keine wirksame Lösung. Daher sollten Anrechnungen nach  Artikel 6 und Anhang III dieser 
Verordnung möglich sein.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1d (nou)

Text propus de Comisie Amendament

1d. În anul 2014 Comisia ar trebui, pe 
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baza unui sondaj de opinie și a unei 
evaluări a consecințelor legale, să 
propună obiective pe termen mediu și 
lung pentru autovehiculele nou 
înmatriculate începând cu 2020 și 2025 și 
să supună aceste propuneri deciziei 
Consiliului și Parlamentului.

Or. de

Justificare

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgeabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Nu se ia în considerare o înmatriculare 
anterioară, cu durata mai mică de trei luni, 
în afara Comunității. 

2. Nu se ia în considerare o înmatriculare 
anterioară, cu durata mai mică de o lună, 
în afara Comunității.

Or. de

Justificare

Neuzulassungen sollten so definiert werden, dass Umgehungsmöglichkeiten und 
Wettbewerbsverzerrungen weitestgehend ausgeschlossen werden.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

3a. Se exclud din domeniul de aplicare a 
Regulamentului vehiculele cu destinație 
socială specială, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) litera fc.

Or. de

Justificare

Die Anzahl dieser Fahrzeuge ist verhältnismäßig gering, so dass eine Ausnahmeregelung 
gerechtfertigt ist, um der Anforderung der Sozialverträglichkeit dieser CO2-Regelung voll zu 
entsprechen.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(fa) „Inovațiile ecologice” sunt toate acele 
măsuri luate de producătorii de 
automobile și furnizorii acestora care 
dovedesc că aduc o contribuție 
măsurabilă la reducerea gazelor cu efect 
de seră, în special a CO2, și care nu sunt 
cuprinse în întregime în procedura de 
testare prevăzută de Regulamentul 
2007/715/CE și nici nu fac obiectul unor 
dispoziții legale (în special printre 
măsurile suplimentare menționate la 
articolul 1).

Or. de

Justificare

Nur wenn alle technologischen Möglichkeiten genutzt und angerechnet werden können, ist 
der Anreiz zur Einführung von Öko-Innovationen für Hersteller, Zulieferer und Kunden 
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ausreichend groß. Die Förderung von Innovationen zur weiteren, über die zusätzlichen 
Maßnahmen nach Artikel1 hinaus gehende Reduktion von Emissionen dient nicht nur dem 
Umweltschutz sondern auch der Förderung der FuE in Europa, der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie, der Schaffung hochwertiger
Arbeitsplätze sowie weiteren technologischen Entwicklungen.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(fb) „Super-creditele” sunt împrumuturile 
acordate autoturismelor cu un randament 
deosebit al emisiilor de CO2, cu un nivel 
al emisiilor de CO2 mai mic de 70 g/km.

Or. de

Justificare

Durch diese „Super-Kredite“ können Hersteller, die besonders CO2-effiziente Fahrzeuge 
anbieten, entsprechende Gutschriften erhalten.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(fc) Vehiculele cu destinație socială 
specială sunt următoarele vehicule care 
intră în categoria M1:
i) vehicule speciale, astfel cum sunt 
definite de Directiva 2007/46/CE, cu o 
masă de referință mai mare de 2000 kg; 
ii) vehicule cu o masă de referință mai 
mare de 2000 kg, concepute astfel încât să 
transporte șapte sau mai mulți pasageri 
plus șoferul. Sunt excluse autovehiculele 
din categoria M1G, în conformitate cu 
Directiva 2007/46/CE; 



PE404.748v01-00 18/37 PA\718284RO.doc

RO

iii) vehicule cu o masă de referință mai 
mare de 1760 kg, produse exclusiv în 
scopuri comerciale și în care poate fi 
folosit un scaun cu rotile, conform 
politicii comunitare în domeniul 
persoanelor cu handicap.

Or. de

Justificare

Die Anzahl dieser Fahrzeuge ist verhältnismäßig gering, so dass eine Ausnahmeregelung 
gerechtfertigt ist, um der Anforderung der Sozialverträglichkeit dieser CO2-Regelung voll zu 
entsprechen.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Text propus de Comisie Amendament

2. În sensul prezentului regulament, se 
consideră că doi sau mai mulți constructori 
se află în legătură dacă reprezintă 
întreprinderi asociate. „Întreprinderi 
asociate” înseamnă:

2. În sensul prezentului regulament, se 
consideră că mai mulți constructori 
reprezintă un constructor unic dacă
formează o întreprindere afiliată. 
„Întreprinderi afiliate” înseamnă:

Or. de

Justificare

Durch die Änderung wird die Bedeutung des Absatzes nicht verändert, aber zu mehr 
sprachlicher Klarheit beigetragen.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Pentru producătorii care fabrică 
autoturisme cu un nivel specific de emisii 
de CO2 mai mic de 70g/km, fiecare dintre 
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aceste astfel de autovehicule nou 
înmatriculate este echivalat cu cinci 
autovehicule la calcularea emisiilor medii 
specifice de CO2 până în 2015 inclusiv.

Or. de

Justificare

Der Grenzwert von 70 g CO2/km und die Höhe der Gutschrift sind geeignet, die erhöhten 
Technologiekosten alternativer Antriebsarten und Treibstoffe angemessen zu berücksichtigen.
Die 5-fache Anrechnung ist ein Beitrag zur Technologieoffenheit der Verordnung.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

2. Acordul de constituire a unei asociații 
poate viza unul sau mai mulți ani 
calendaristici, cu condiția ca durata totală 
a fiecărui acord să nu depășească cinci
ani calendaristici, iar entitățile interesate 
pot deveni parte la acord cel târziu la data 
de 31 decembrie din primul an 
calendaristic pentru care are loc asocierea 
emisiilor. Constructorii care formează o 
asociație transmit Comisiei următoarele 
informații:

2. Acordul de constituire a unei asociații 
poate viza unul sau mai mulți ani 
calendaristici, iar entitățile interesate pot 
deveni parte la acord cel târziu la data de 
31 decembrie din primul an calendaristic 
pentru care are loc asocierea emisiilor. 
Constructorii care formează o asociație 
transmit Comisiei următoarele informații:

Or. de

Justificare

Es liegen keine Gründe vor, eine Poolbildung auf 5 Jahre zu begrenzen. Durch die Änderung 
wird zudem das generelle durchschnittliche Reduktionsziel von 130 g/km nicht berührt.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

5. Constructorii pot deveni parte a 
acordurilor de asociere cu condiția ca 
acestea să respecte dispozițiile articolelor 
81 și 82 din tratat și ca ele să permită 
participarea deschisă, transparentă și 
nediscriminatorie, în termeni rezonabili 
comercial, a oricărui constructor care 
dorește să devină membru al asociației.
Fără a limita aplicabilitatea generală a 
normelor UE privind concurența la aceste 
asociații, toți membrii unei asociații se vor 
asigura în special că, în contextul acordului 
lor de asociere, nu are loc nici un schimb 
de date sau informații în afară de cazurile 
de mai jos:

5. Constructorii pot deveni parte a 
acordurilor de asociere cu condiția ca 
acestea să respecte dispozițiile articolelor 
81 și 82 din tratat. Fără a limita 
aplicabilitatea generală a normelor UE 
privind concurența la aceste asociații, toți 
membrii unei asociații se vor asigura în 
special că, în contextul acordului lor de 
asociere, nu are loc nici un schimb de date 
sau informații în afară de cazurile de mai 
jos:

Or. de

Justificare

Eine Poolbildung, bei der jeder externe Hersteller zu den vereinbarten Bedingungen 
diskriminierungsfrei eintreten kann, würde im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass ein 
geschlossenes Emissionshandelsystem für die gesamte Branche eingeführt würde. Im Rahmen 
der Gestaltungsfreiheit der Unternehmen und unter Berücksichtigung der Wettbewerbsregeln 
der EU ist deshalb dieser Halbsatz zu streichen. Poolvereinbarungen sind nur auf freiwilliger 
Vertragsbasis zuzulassen ohne erzwingbaren Beitritt externer Konkurrenten.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 și pentru fiecare an ulterior, fiecare 
stat membru înregistrează informațiile 
privind fiecare autoturism nou înmatriculat 
pe teritoriul său în conformitate cu partea 

1. Pentru luna care începe la 1 ianuarie 
2010 și pentru fiecare lună ulterioară, 
fiecare stat membru înregistrează 
informațiile privind fiecare autoturism nou 
înmatriculat pe teritoriul său în 
conformitate cu partea A a anexei II .
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A a anexei II . Aceste informații sunt puse la dispoziția 
producătorilor sau a importatorilor sau a 
reprezentanților numiți de aceștia în 
fiecare stat membru.

Or. de

Justificare

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen, monatlich 
erfolgen und den Fahrzeugherstellern zur Verfügung gestellt werden, um Hersteller und 
Kunden besser in die Zielerreichung einbinden zu können.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Până la 28 februarie 2011 și în fiecare 
an ulterior, statele membre determină și 
transmit Comisiei informațiile menționate 
în partea B a anexei II cu privire la anul
calendaristic precedent. Datele se transmit 
în conformitate cu formatul menționat în 
partea C a anexei II.

2. Până la 31 iulie 2012 și în fiecare an 
ulterior, statele membre determină și 
transmit Comisiei informațiile menționate 
în partea B a anexei II cu privire la 
semestrul precedent. Datele se transmit în 
conformitate cu formatul menționat în 
partea C a anexei II.

Or. de

Justificare

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen. Eine 
frühzeitige Information über die zulässigen CO2-Werte für jedes halbe Jahr  ist für die 
Hersteller aus Gründen der Planungssicherheit erforderlich.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Artikel 6 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Text propus de Comisie Amendament

4. Comisia ține un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
conformitate cu prezentul articol și, până la 
30 iunie 2011 și în fiecare an ulterior, 
calculează pentru fiecare constructor: 

4. Comisia ține un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
conformitate cu prezentul articol și, până la 
30 august 2012 și în fiecare semestru
ulterior, calculează pentru fiecare 
constructor:

Or. de

Justificare

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen. Eine 
frühzeitige Information über die zulässigen CO2-Werte für jedes halbe Jahr  ist für die 
Hersteller aus Gründen der Planungssicherheit erforderlich.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

5. În termen de 2 luni de la primirea 
notificării privind calculele provizorii în 
conformitate cu alineatul (4), constructorii 
pot notifica Comisia cu privire la 
eventualele greșeli, specificând statul 
membru în cazul căruia consideră că s-a 
comis greșeala. 

5. În termen de trei luni de la primirea 
notificării privind calculele anuale 
provizorii în conformitate cu alineatul (4), 
constructorii pot notifica Comisia cu 
privire la eventualele greșeli, specificând 
statul membru în cazul căruia consideră că 
s-a comis greșeala.

Comisia analizează orice notificare din 
partea constructorilor și, până la 30 
septembrie, confirmă sau modifică și 
confirmă calculele provizorii în 
conformitate cu alineatul (4).

Comisia analizează orice notificare din 
partea constructorilor și, până la 31 martie 
anul următorul, confirmă sau modifică și 
confirmă calculele provizorii pentru 
întregul an calendaristic, în conformitate 
cu alineatul (4).

Or. de
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Justificare

Die Genauigkeit der erhobenen Daten durch die Mitgliedstaaten ist für die exakte 
Berechnung der spezifischen Reduktionszielwerte für die Hersteller von entscheidender 
Bedeutung. Daher sollte der Zeitraum in dem die Hersteller auf Unregelmäßigkeiten der 
Datenbasis hinweisen können auf mindestens drei Monate verlängert werden.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

6. În cazul în care, pe baza calculelor 
efectuate în conformitate cu alineatul (5), 
în ceea ce privește anul 2010 sau 2011, 
Comisia suspectează că media emisiilor 
specifice de CO2 din anul respectiv a 
depășit obiectivul privind emisiile 
specifice stabilit pentru acel an, Comisia 
notifică constructorul în acest sens.

eliminat

Or. de

Justificare

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 8 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

8a. La cererea producătorului de 
automobile, Comisia ia în calcul, la 
stabilirea emisiilor specifice de CO2 ale 
producătorului, valorile aferente 
inovațiilor ecologice, comunicate în 
conformitate cu Anexa III.
Fiecare cerere de recalculare trebuie:
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i) să se refere la un an calendaristic 
anume;
ii) să precizeze măsura concretă care face 
obiectul cererii;
iii) să definească autovehiculele care fac 
obiectul cererii;
iV) să conțină un certificat emis de un 
oficiu independent recunoscut ca fiind 
competent în chestiuni legate de emisiile 
de CO2.
Fiecare cerere va fi evaluată de Comisie 
conform Anexei III.

Or. de

Justificare

Die starre Beschränkung auf Messergebnisse nach dem geltenden Prüfverfahren reduziert 
technologische Möglichkeiten und gibt keine Anreize für Öko-Innovationen. Die zugelassenen 
Kfz sollen als Einheit betrachtet und den höchst möglichen technologischen Fortschritt 
erreichen können. Laufende Änderungen des Prüfverfahrens sind keine wirksame Lösung.
Der Vorschlag für die Anrechnung von Öko-Innovationen, für die der Bewerber eine Reihe 
restriktiver Voraussetzungen erfüllen muss, dient so dem Umwelt- und Klimaschutz und  der 
Förderung von Innovationen.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. Prima pe emisiile suplimentare se 
stabilește:

3. Taxa pe emisiile suplimentare prevăzută 
la articolul 1 se stabilește:

(a) la 20 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2012;

(a) la 10 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2012;

(b) la 35 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013;  

(b) la 20 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013;

(b) la 60 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014;precum și

(b) la 30 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014;

(a) la 95 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2015;

(a) la 40 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2015;
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Or. de

Justificare

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Eine solche einseitige Benachteiligung der 
PKW-Hersteller und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient.
Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der Industrie erheblich schwächen.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

4. Comisia stabilește metodele de colectare 
a primelor pentru emisiile suplimentare în 
conformitate cu alineatul (1).

4. Comisia stabilește metodele de colectare 
a primelor pentru emisiile suplimentare în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).

Or. de

Justificare

Es steht der Gemeinschaft zu, Sanktionen in Rechtsakten festzulegen. Diese erfordern jedoch 
das Einvernehmen der Mitgliedstaaten.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

5. Sumele obținute din plata primelor pe 
emisiile suplimentare sunt considerate ca 
venit la bugetul Uniunii Europene.

5. Sumele obținute din plata primelor pe 
emisiile suplimentare sunt vărsate într-un 
fond utilizat pentru reducerea emisiilor de 
CO2 în transportul rutier și pentru 
dezvoltarea de noi tehnologii cu un bun 
randament energetic.

Or. de
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Justificare

Um technologische Innovation zu fördern, sollten mögliche Abgaben in einen spezifischen 
Fonds fließen, um Forschung und Entwicklung energieeffizienter Technologien und 
Maßnahmen zur Vermeidung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu unterstützen.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

1. Până la 31 octombrie 2011 și în fiecare 
an ulterior, Comisia publică o listă care 
conține, pentru fiecare constructor:

1. Până la 30 iunie 2013 și în fiecare an 
ulterior, Comisia publică o listă care 
conține, pentru fiecare constructor:

Or. de

Justificare

Die Veröffentlichung von Herstellerdaten sollte zeitgleich mit Einführung der Regelung 
beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von Herstellern zu vermeiden. Die 
Veröffentlichung der Daten sollte daher nicht vor 2013 beginnen.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Începând cu 31 octombrie 2013, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) va 
indica, de asemenea, dacă constructorul a 
respectat cerințele de la articolul 4 în anul 
calendaristic precedent.

2. Lista publicată în temeiul alineatului (1) 
va indica, de asemenea, dacă constructorul 
a respectat cerințele de la articolul 4 în anul 
calendaristic precedent.

Or. de

Justificare

Das Startdatum wurde durch eine Änderung zu Artikel 8 Absatz 1 bereits festgelegt.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Derogarea specială pentru constructorii 
independenți de vehicule speciale cu 

volum mic de producție

Derogarea specială pentru constructorii 
independenți de autoturisme cu volum mic 

de producție

Or. de

Justificare

Keine Bestimmung des Artikels  9 schränkt die Anwendbarkeit der Ausnahmeregelung auf "in 
kleinen Stückzahlen gebaute Spezialfahrzeuge" ein.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 9 – punctul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) produce mai puțin de 10 000 de 
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; 

(a) produce mai puțin de 5 000 de 
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic;

Or. de

Justificare

Die vorgesehene Zahl von 10 000 neuen zugelassenen Personenkraftwagen kleinerer 
Hersteller könnte zu unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen führen, deshalb 
Reduktion auf 5 000 Einheiten.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) nu este asociat cu alt constructor. (b) nu face parte dintr-o întreprindere 
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afiliată..

Or. de

Justificare

Durch die Änderung wird die Bedeutung des Absatzes nicht verändert, aber zur 
Übereinstimmung mit der Formulierung des Artikels 3 dieser Verordnung beigetragen.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul – 9 alineatul 1 – paragraful 1a

Text propus de Comisie Amendament

La cerere, Comisia poate acorda 
producătorilor unor anumite modele, ale 
căror noi înmatriculări nu reprezintă mai 
mult de 1% din totalul anual al noilor 
înmatriculări de autoturisme din UE, un 
obiectiv mai puțin ambițios în 
conformitate cu Anexa I punctul 2a, pe o 
perioadă de maximum cinci ani.

Or. de

Justificare

Der Verordnungsvorschlag berücksichtigt nicht die besondere Situation der Hersteller, die 
lediglich spezifische Modelle anbieten, jedoch zu groß sind, um unter die Ausnahme nach 
Artikel 9 Absatz 1a und b zu fallen. Eine Überschreitung gemäß Annex I Absatz 2a von 
maximal 25% der spezifischen Zielvorgabe verpflichtet die Hersteller mehr Anstrengungen zu 
unternehmen als Flottenhersteller, gibt ihnen aber gleichzeitig faire Bedingungen.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

2. Cererea pentru o derogare specială în 
temeiul alineatului (1) poate viza o 
perioadă de maximum cinci ani 

2. Cererea pentru o derogare specială în 
temeiul alineatului (1) paragraful 1 se 
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calendaristici. Cererea se adresează 
Comisiei și cuprinde: 

adresează Comisiei și cuprinde:

Or. de

Justificare

Es liegen keine Gründe vor, die Dauer der generellen Ausnahmegenehmigung nach Artikel 9 
Absatz 1a und b auf 5 Jahre zu begrenzen. Eine Beschränkung würde zudem die 
Planungssicherheit von Kleinserienherstellern in erheblichem Maße beeinträchtigen.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. În 2010, Comisia va evalua, pe baza 
datelor raportate în conformitate cu 
Decizia 1753/2000/CE, dacă în perioada 
2006-2009 s-a produs o schimbare a 
masei autoturismelor noi, mai mică sau 
mai mare decât 0. 

eliminat

În cazul în care s-a produs o schimbare a 
masei autoturismelor noi, cifra pentru 
creșterea masei autonome din anexa I va 
deveni media modificărilor anuale ale 
masei în perioada 2006-2009. 
Aceste modificări, fiind destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 12 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Eine Änderung des autonomen Massezuwachsfaktors in Anhang I  und die daraus folgenden 
Änderungen der Zielwerte gefährden die Planungssicherheit der Hersteller. Die verbleibende 
Planungs- und Vorlaufzeit wäre viel zu kurz. Eventuelle Schlussfolgerungen aus einer 
Änderung der durchschnittlichen Masse von PKW sollte die Kommission in Form eines 
Vorschlages zur Änderung der Verordnung dem Parlament und dem Rat vorlegen.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 11

Text propus de Comisie Amendament

Începând cu 1 ianuarie 2010, constructorii 
asigură că etichetele, afișele și textele 
promoționale, precum și materialele de 
tipul celor menționate la articolele 3, 5 și 6 
din Directiva 1999/94/CE indică măsura în 
care emisiile specifice de CO2 produse de 
autoturismul pus în vânzare diferă de 
obiectivul privind emisiile specifice stabilit 
pentru respectivul autoturism în 
conformitate cu anexa I.

Începând cu 1 ianuarie 2010, constructorii 
asigură că textele promoționale, precum și 
materialele de tipul celor menționate la 
articolele 3, 5 și 6 din Directiva 
1999/94/CE indică măsura în care emisiile 
specifice de CO2 produse de autoturismul 
pus în vânzare diferă de obiectivul privind 
emisiile specifice stabilit pentru respectivul 
autoturism în conformitate cu anexa I.

Or. de

Justificare

Die Einbeziehung aller Kennzeichnungen und Werbeplakate erfordert eine Regelung im 
Rahmen der entsprechenden Kennzeichnungsvorschriften der Europäischen Union, die in 
einem gesonderten Gesetzgebungsakt im Mitentscheidungsverfahren festzulegen sind.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Pentru fiecare autoturism proaspăt 
înmatriculat, emisiile specifice permise de 
CO2 măsurate în grame per kilometru se 
calculează în conformitate cu următoarea 
formulă: 

1. Pentru fiecare autoturism proaspăt 
înmatriculat, emisiile specifice permise de 
CO2 măsurate în grame per kilometru se 
calculează în conformitate cu următoarea 
formulă: 

Emisiile specifice permise de CO2 = 130 + 
a × (M – M0) 

Emisiile specifice permise de CO2 = 130 + 
a × (M – M0) 

unde: unde: 
M = masa vehiculului (kg) M = masa vehiculului (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289,0
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f = (1 + AMI)6
Creșterea masei autonome (AMI) = 0 % Creșterea masei autonome (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Justificare

Eine Änderung des autonomen Massezuwachsfaktors in Anhang I  und die daraus folgenden 
Änderungen der Zielwerte gefährden die Planungssicherheit der Hersteller. Die verbleibende 
Planungs- und Vorlaufzeit wäre viel zu kurz. Eventuelle Schlussfolgerungen aus einer 
Änderung der durchschnittlichen Masse von PKW sollte die Kommission in Form eines 
Vorschlages zur Änderung der Verordnung dem Parlament und dem Rat vorlegen.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

2a. În cazul producătorilor cărora li s-a 
acordat o derogare în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1) paragraful 1a, 
obiectivele pentru emisiile specifice pot fi 
depășite cu maximum 25%, pe o perioadă 
de 5 ani. 

Or. de

Justificare

Der Verordnungsvorschlag berücksichtigt nicht die besondere Situation der Hersteller, die 
lediglich spezifische Modelle anbieten, jedoch zu groß sind, um unter die Ausnahme nach 
Artikel 9 Absatz 1a und b zu fallen. Eine Überschreitung von maximal 25% der spezifischen 
Zielvorgabe verpflichtet die Hersteller mehr Anstrengungen zu unternehmen als 
Flottenhersteller, gibt ihnen aber gleichzeitig faire Bedingungen. Die Sonderregelung soll 
maximal 5 Jahre gelten.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Einleitung

Text propus de Comisie Amendament

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 și pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare autoturism nou înmatriculat 
pe teritoriul lor:

1. Pentru luna care începe la 1 ianuarie 
2012 și pentru fiecare lună ulterioară, 
statele membre înregistrează următoarele 
detalii pentru fiecare autoturism nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

Or. de

Justificare

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen. Eine 
monatliche Information über Daten zu neuen Pkw und zur CO2-Überwachung sind für die 
Hersteller aus Gründen der Planungssicherheit erforderlich.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa II – Partea A – Punctul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Detaliile menționate la alineatul (1) se 
preiau din certificatul de conformitate 
pentru autoturismul în cauză. În cazul în 
care certificatul de conformitate indică atât 
o masă minimă, cât și o masă maximă a 
autoturismului, statele membre utilizează 
numai cifra maximă în sensul prezentului 
regulament. 

2. Detaliile menționate la alineatul (1) se 
preiau din certificatul de conformitate 
pentru autoturismul în cauză. Certificatul 
cuprinde emisiile specifice de CO2 luând 
în considerare calculele prevăzute la 
articolul 6 alineatul 8a și anexa IIa. În 
cazul în care certificatul de conformitate 
indică atât o masă minimă, cât și o masă 
maximă a autoturismului, statele membre 
utilizează numai cifra maximă în sensul 
prezentului regulament.

Or. de



PA\718284RO.doc 33/37 PE404.748v01-00

RO

Justificare

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 6 Absatz 8a (neu) und zu Annex IIa.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa II – Partea A – Punctul 3 – primul paragraf

Text propus de Comisie Amendament

3. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 și pentru fiecare an ulterior, statele 
membre determină pentru fiecare 
constructor, în conformitate cu metodele 
descrise în partea B, următoarele 
caracteristici:

3. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2012 și pentru fiecare an ulterior, statele 
membre determină pentru fiecare 
constructor, în conformitate cu metodele 
descrise în partea B, următoarele 
caracteristici:

Or. de

Justificare

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Absatz 2 (neu)

Text propus de Comisie Amendament

Pe o listă separată figurează acele 
autovehicule ale căror emisii specifice au 
fost stabilite pe baza calculelor prevăzute 
la articolul 6 alineatul 8a și pentru care 
valorile corespunzătoare nu au fost 
precizate în certificatele respective, 
deoarece este vorba de măsuri care nu se 
aplică tuturor vehiculelor de acel tip. Prin 
urmare, trebuie precizate numărul 
vehiculelor, emisiile specifice rectificate și 
masa vehiculelor.

Or. de
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Justificare

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 6 Absatz 8a (neu) und zu Annex IIa.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexa IIa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

ANEXA II A
Procedura de calcul a potențialului 
inovațiilor ecologice de reducere a 

emisiilor
1. Comisia apelează la o comisie de 
experți („Comisia de evaluare a 
inovațiilor ecologice”), care este formată 
din reprezentanții serviciilor competente 
ale Comisiei și care decide în privința 
cererilor de calculare a potențialului de 
reducere a emisiilor specifice de CO2, 
depuse de producători. Comisia poate să 
coopteze experți externi și raportează 
trimestrial comitetului instituit prin 
articolul 8 din Decizia 93/389/CEE.
2. Dacă este necesar, Comisia organizează 
trimestrial audieri în vederea aprobării 
măsurilor tehnice cu potențial de reducere 
a emisiilor specifice și ia decizii în 
privința cererilor primite în acest sens. 
Deciziile Comisiei pot face obiectul unor 
contestații.
3. Măsurile care pot fi luate în 
considerare la calcularea obiectivului de 
emisii specifice al unui producător: 
a) trebuie să aducă o contribuție 
măsurabilă la reducerea gazelor cu efect 
de seră;
b) să se refere în mod clar la emisiile 
produse de un anumit tip de autovehicul 
sau la un număr definit de autovehicule 
aparținând tipului respectiv;
c) nu reprezintă o condiție pentru 
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omologarea de tip în conformitate cu 
Directiva 2007/46/CE sau cu alte 
reglementări legale;
d) trebuie să genereze o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
independent de procedura de testare;
4. Cererea depusă de producătorii de 
autovehicule pentru calcularea efectului 
inovațiilor tehnologice trebuie să conțină 
date fiabile privind următoarele puncte:
a) reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorate măsurii respective 
(exprimate în echivalent CO2);
b) dovezi că măsura nu este o condiție 
pentru omologarea de tip;
c) dovezi că efectele măsurii nu au 
incidență sau au o incidență neînsemnată 
asupra valorilor consumului și emisiilor 
comunicate cu ocazia omologării de tip;
d) detalii privind măsura în care efectele 
măsurii trebuie corelate cu masa 
autovehiculului sau dacă sunt 
independente de aceasta.
5. La depunerea cererii de rectificare a 
obiectivului privind emisiile specifice 
pentru un anumit an calendaristic, 
producătorul trebuie să depună, pe lângă 
precizarea măsurii cu efecte recunoscute 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, o propunere privind modul în care 
aceste reduceri pot fi extinse la anumite 
modele, sau chiar la întregul program de 
producție.
6. Potențialul de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră declarat de 
producător trebuie confirmat de un oficiu 
independent. Acesta trebuie:
a) să fie o instituție de încredere și 
recunoscută în domeniul testărilor;
b) să garanteze neutralitatea și expertiza 
în domeniul tehnologiei autovehiculelor 
cu ocazia evaluării măsurilor de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră.
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Pentru aceste atribuții sunt autorizate 
toate instituțiile notificate în conformitate 
cu articolul 41 din Directiva 2007/46/CE.
7. Pe baza reducerii emisiilor specifice de 
CO2 sau gaze cu efect de seră generate de 
o măsură, oficiul independent trebuie să 
aducă dovezi privind testarea 
următoarelor aspecte:
a) efectele tehnice ale măsurii respective  
asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect 
de seră (exprimate în echivalent CO2);
b) fiabilitatea datelor prezentate de 
producător sau de furnizor;
c) posibile interacțiuni (inclusiv trade-
offs) cu alte măsuri, adoptate în vederea 
omologării de tip, sau cu alte măsuri care 
fac obiectul unei cereri de recalculare sau 
al aprobării unei astfel de cereri;
d) efectele reducerii emisiilor asupra 
comportamentului șoferului care pot fi 
obținute prin măsura respectivă în 
condiții realiste;
e) fiabilitatea datelor referitoare la 
tipurile de vehicule pentru care s-a aplicat 
măsura, numărul de înmatriculări ale 
acestor vehicule și efectele asupra 
nivelului mediu de emisii de CO2 al 
producătorului.
8. Dacă cererea de completare pe un an 
calendaristic a fost aprobată și între timp 
măsurile nu au devenit obligatorii în 
cadrul procedurii de omologare de tip sau 
în conformitate cu alte dispoziții legale, 
trebuie prezentate și anul următor, pentru 
aprobarea recalculării, dovezi privind 
tipurile de autovehicule dotate cu această 
măsură, numărul de înmatriculări ale 
acestora și efectele asupra nivelului 
mediu de emisii de CO2 al 
producătorului.
9. Furnizorii industriei automobilistice 
pot să depună o cerere de confirmare a 
potențialului de reducere a emisiilor de 
CO2 și gaze cu efect de seră ale anumitor 
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măsuri, dacă prezintă dovezi în acest sens, 
precum și certificate din partea experților 
terți, în conformitate cu punctul 3 literele 
a-d, punctul 4 literele a-d și punctul 7 
literele a-d din prezenta anexă.
10. În cazul în care un producător se 
referă în cererea sa la o măsură al cărei 
potențial de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră a fost deja aprobat în 
cazul unui furnizor, acesta nu mai trebuie 
să aducă decât dovezi în conformitate cu 
punctul 5 și un certificat emis de un 
expert terț în conformitate cu punctul 7 
din prezenta anexă.

Or. de

Justificare

Es werden nur Maßnahmen anerkannt, die messbare Vorteile jenseits der bestehenden 
Anforderungen bringen. Die technische Beweislast liegt beim Bewerber, die politische 
Verantwortung bei der Kommission. Alle Daten müssen durch sachverständige Dritte 
zertifiziert werden, die zur Durchführung von Prüfungen im Rahmen des Typzulassungs-
verfahrens berechtigt sind. Sobald eine Maßnahme als Öko-Innovation anerkannt ist, müssen 
jährlich nur noch Faktoren überprüft werden, die sich in Abhängigkeit vom 
Zulassungsvolumen der verschiedenen Modelle eines Herstellers verändern.


	718284ro.doc

