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Amendamentul 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Convenţia-cadru a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind schimbările 
climatice, care a fost aprobată în numele 
Comunităţii Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
1993 privind încheierea Convenţiei-cadru a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice10, urmăreşte 
stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă la un nivel care să 
prevină interferenţele antropice periculoase 
cu sistemul climatic. În vederea atingerii 
acestui obiectiv, creşterea globală a 
temperaturii medii anuale la suprafaţă nu ar 
trebui să depăşească nivelurile 
preindustriale cu mai mult de 2°C. Cel 
de-al patrulea raport de evaluare al IPCC 
arată că, pentru a putea atinge acest 
obiectiv, emisiile de gaze cu efect de seră 
trebuie să îşi înceteze creşterea până în 
2020, cel târziu. În cadrul reuniunii sale din 
8-9 martie 2007, Consiliul European şi-a 
exprimat angajamentul ferm de a reduce 
până în 2020 emisiile totale de gaze cu 
efect de seră din Comunitate cu cel puţin 
20 % în raport cu nivelurile din 1990 şi cu 
30 % în cazul în care şi alte ţări dezvoltate 
se angajează să obţină reduceri 
comparabile ale emisiilor, iar ţările în curs 
de dezvoltare mai avansate din punct de 
vedere economic îşi aduc contribuţia în 
funcţie de capacităţile proprii.

(1) Convenţia-cadru a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind schimbările 
climatice, care a fost aprobată în numele 
Comunităţii Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
1993 privind încheierea Convenţiei-cadru a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice10, urmăreşte 
stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă la un nivel care să 
prevină interferenţele antropice periculoase 
cu sistemul climatic. În vederea atingerii 
acestui obiectiv, creşterea globală a 
temperaturii medii anuale la suprafaţă nu ar 
trebui să depăşească nivelurile 
preindustriale cu mai mult de 2°C. Cel 
de-al patrulea raport de evaluare al IPCC 
arată că, pentru a putea atinge acest 
obiectiv, emisiile de gaze cu efect de seră 
trebuie să îşi înceteze creşterea până în 
2020, cel târziu. În cadrul reuniunii sale din 
8-9 martie 2007, Consiliul European şi-a 
exprimat angajamentul ferm de a reduce 
până în 2020 emisiile totale de gaze cu 
efect de seră din Comunitate cu cel puţin 
20 % în raport cu nivelurile din 1990 şi cu 
30 % în cazul în care şi alte ţări dezvoltate 
se angajează să obţină reduceri 
comparabile ale emisiilor, iar ţările în curs 
de dezvoltare mai avansate din punct de 
vedere economic îşi aduc contribuţia în 
funcţie de capacităţile proprii. În cadrul 
reuniunii sale din 15 martie 2010, 
Consiliul pentru mediu al Uniunii 
Europene şi-a exprimat din nou 
susţinerea pentru un obiectiv al UE de 
reducere a emisiilor cu 80-95% până în 
2050, în comparaţie cu nivelurile din 
1990.
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Or. en

Justificare

Este important să se includă în legislaţie o referire la contextul mai larg al obiectivelor UE 
privind clima. Aceasta se referă la reuniunea Consiliului European din 21 martie 2009, în 
cadrul căreia au fost susţinute aceste obiective.  

Amendamentul 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Decarbonizarea sectorului 
transporturilor reprezintă, prin urmare, o 
prioritate şi ar trebui să rămână aşa 
pentru a se realiza obiectivul UE de 
reducere a emisiilor cu 80-95% până în 
2050, în comparaţie cu nivelurile din 
1990.  

Or. en

Amendamentul 19
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Intensificarea traficului rutier şi, 
prin urmare, agravarea pericolelor şi 
creşterea gradului de poluare constituie 
pentru toate statele membre probleme 
serioase în materie de siguranţă rutieră şi 
de mediu.

Or. en

Justificare

Impactul general al intensificării traficului rutier ar trebui descris într-un mod mai general.
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Transportul rutier are diverse efecte negative asupra societăţii, inclusiv accidente şi alte 
efecte ale poluanţilor atmosferici şi ale poluării fonice asupra sănătăţii, precum şi schimbări 
climatice cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră generate de vehicule şi, bineînţeles, 
congestionarea traficului.  

Amendamentul 20
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Intensificarea traficului rutier şi, 
prin urmare, agravarea pericolelor şi 
creşterea gradului de poluare constituie 
pentru toate statele membre probleme 
serioase în materie de siguranţă rutieră, 
de mediu şi de schimbări climatice.

Or. de

Justificare

Utilizarea unor dispozitive de limitare a vitezei permite reducerea eficientă din punct de 
vedere al costurilor a emisiilor de CO2 şi, totodată, creşterea siguranţei rutiere în Europa.   
Limitatoarele de viteză pot fi instalate în vehiculele utilitare uşoare noi pentru costuri 
aproape egale cu zero. Un studiu efectuat în Marea Britanie arată că numărul accidentelor în 
care au fost implicate vehicule utilitare dotate cu limitatoare de viteză a scăzut în perioada 
1993-2005 cu 26%.

Amendamentul 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În vederea creşterii competitivităţii 
industriei europene de automobile ar fi de 
preferat să se utilizeze mecanisme de  
motivare, precum compensarea inovaţiilor 
ecologice şi acordarea de credite 
suplimentare, şi nu introducerea de 
interdicţii a căror încălcare să ducă la 
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sancţiuni penale.  

Or. de

Justificare

Clienţii sunt cu precădere întreprinderi, iar consumul de carburant influenţează în mod 
esenţial decizia acestora de achiziţionare a unui vehicul.

Amendamentul 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul acestor comunicări se 
propunea o abordare integrată în vederea 
realizării obiectivului comunitar de 
atingere până în 2012 a unor emisii medii 
de 120 g CO2/km pentru autoturismele noi 
înmatriculate în Comunitate, prin 
focalizarea asupra unor reduceri obligatorii 
ale emisiilor de CO2 în scopul atingerii 
unui obiectiv de 130 g CO2/km pentru 
parcul mediu de autovehicule noi, prin 
îmbunătăţirea tehnologiei motoarelor 
autovehiculelor, precum şi o reducere 
suplimentară de 10 g CO2/km sau 
echivalent dacă necesităţile tehnologice o 
cer, prin intermediul altor îmbunătăţiri de 
ordin tehnologic, printre care ameliorarea 
eficienţei consumului de combustibil al 
vehiculelor utilitare uşoare.

(5) În cadrul acestor comunicări se 
propunea o abordare integrată în vederea 
realizării obiectivului comunitar de 
atingere până în 2012 a unor emisii medii 
de 120 g CO2/km pentru autoturismele noi 
înmatriculate în Comunitate, prin 
focalizarea asupra unor reduceri obligatorii 
ale emisiilor de CO2 în scopul atingerii 
unui obiectiv de 130 g CO2/km pentru 
parcul mediu de autovehicule noi, prin 
îmbunătăţirea tehnologiei motoarelor 
autovehiculelor, precum şi o reducere 
suplimentară de 10 g CO2/km sau 
echivalent dacă necesităţile tehnologice o 
cer, prin intermediul altor îmbunătăţiri de 
ordin tehnologic, printre care ameliorarea 
eficienţei consumului de combustibil, a 
căror realizare să fie extinsă la alte tipuri 
de vehicule, inclusiv la vehiculele utilitare 
uşoare.

Or. en

Justificare

La considerentul 16 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind siguranța generală a autovehiculelor se menţionează clar că Comisia 
Europeană ar trebui să evalueze posibilitatea extinderii instalării obligatorii a unor 
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tehnologii avansate existente la alte categorii de vehicule, inclusiv la vehiculele utilitare 
uşoare. 

Amendamentul 23
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul publicării unor specificaţii 
tehnice, a unor informaţii legate de 
energie sau de preţ, anunţurile publicitare 
pentru vehiculele cărora li se aplică 
această legislaţie ar trebui să furnizeze 
consumatorilor finali informaţiile 
necesare cu privire la performanţa 
energetică a vehiculului respectiv.

Or. en

Justificare

Este extrem de important ca clienţii, în special IMM-urile, să primească informaţii privind 
performanţa energetică a vehiculelor utilitare uşoare pe care aceştia probabil că le vor 
achiziţiona. Această formulare se bazează pe textul aprobat privind revizuirea directivei 
etichetării energetice, adăugându-se specificaţiile tehnice, care sunt utilizate adesea în 
anunţurile publicitare privind vehiculele utilitare uşoare. 

Amendamentul 24
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Drept recunoaştere a costurilor 
deosebit de ridicate ale cercetării, 
dezvoltării şi producţiei primelor generaţii 
de tehnologii din domeniul construcţiei de 
vehicule care generează emisii de CO2 
foarte reduse şi care urmează a fi 
introduse pe piaţă după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, acesta 
urmăreşte să accelereze, cu caracter 

eliminat
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provizoriu, introducerea pe piaţa 
comunitară a unor vehicule care 
generează un nivel extrem de redus al 
emisiilor de dioxid de carbon în etapele 
iniţiale ale comercializării acestora.

Or. de

Justificare

Un studiu publicat recent arată că „creditele suplimentare” duc, în cele din urmă, la un 
consum mai ridicat de carburant, şi nu la reducerea acestuia, deoarece vehiculele cu consum 
redus sunt contrabalansate de vehiculele cu consum ridicat de carburant. Acest lucru este 
contraproductiv şi nu duce nici la reducerea consumului de carburant, nici la cea a emisiilor.

Amendamentul 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Drept recunoaştere a costurilor 
deosebit de ridicate ale cercetării, 
dezvoltării şi producţiei primelor generaţii 
de tehnologii din domeniul construcţiei de 
vehicule care generează emisii de CO2
foarte reduse şi care urmează a fi 
introduse pe piaţă după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, acesta 
urmăreşte să accelereze, cu caracter 
provizoriu, introducerea pe piaţa 
comunitară a unor vehicule care 
generează un nivel extrem de redus al 
emisiilor de dioxid de carbon în etapele 
iniţiale ale comercializării acestora.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a furniza cumpărătorilor de 
vehicule utilitare uşoare informaţiile 
necesare pentru luarea unor decizii de 
cumpărare, constructorii ar trebui să 
furnizeze potenţialilor cumpărători 
informaţiile privind emisiile de CO2 şi 
consumul de carburant al acestor 
vehicule..

Or. de

Justificare

Clienţii sunt cu precădere întreprinderi, iar consumul de carburant influenţează în mod 
esenţial decizia acestora de achiziţionare a unui vehicul.

Amendamentul 27
Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Directiva 1999/94/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 13 decembrie 1999 se referă la 
disponibilitatea informaţiilor destinate 
consumatorilor cu privire la economia de 
carburant şi la emisiile de CO2 în ceea ce 
priveşte comercializarea autoturismelor 
noi. Comisia intenţionează să prezinte în 
scurt timp propuneri în vederea 
actualizării acestei legislaţii şi ar trebui să 
se prevadă şi extinderea cerinţelor de 
furnizare a unor informaţii similare cu 
privire la furgonete şi la vehiculele 
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utilitare uşoare.   

Or. en

Justificare

Furnizarea de informaţii către consumatori şi întreprinderi cu privire la eficienţa privind 
consumul de carburanţi şi la emisiile de CO2 generate de vehiculele pe care aceştia le-ar 
putea achiziţiona are un rol esenţial. Constructorii de vehicule utilitare ar trebui încurajaţi să 
concureze între ei pe baza acestor criterii.

Amendamentul 28
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2014 şi 2016, cu scopul de
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(13) Constructorilor ar trebui să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi ar trebui să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor ar trebui să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă ar 
trebui introdusă în vederea atingerii unui 
obiectiv privind emisiile de 175 g CO2/km  
din 2012 şi de 160 g CO2/km din 2015, cu 
scopul de a facilita această trecere.

Or. de

Justificare

Modelele actuale ale constructorilor arată că vehiculele utilitare ușoare aproape pot deja să 
îndeplinească obiectivul de 175 g CO2/km. Prin urmare, constructorii vor putea să atingă 
obiectivul de 175 g CO2/km până în 2012 şi de 160 g CO2/km până în 2015 în ceea ce priveşte
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emisiile medii.

Amendamentul 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2014 şi 2016, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(13) Constructorilor ar trebui să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi ar trebui să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor ar trebui să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă ar 
trebui introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2015 şi 2018, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă cu amendamentul privind articolul 4. Este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi, deoarece ciclurile de dezvoltare şi de 
producţie în cazul vehiculelor utilitare uşoare sunt mai lungi decât în cazul autoturismelor. 
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Amendamentul 30
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2014 şi 2016, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(13) Constructorilor ar trebui să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi ar trebui să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor ar trebui să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă ar 
trebui introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2015 şi 2018, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă cu amendamentul privind articolul 4. Este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi, deoarece ciclurile de dezvoltare şi de 
producţie în cazul vehiculelor utilitare uşoare sunt mai lungi decât în cazul autoturismelor. 

Amendamentul 31
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase (13) Constructorilor ar trebui să li se lase 
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libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2014 şi 2016, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi ar trebui să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor ar trebui să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă ar 
trebui introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2015 şi 2018, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă cu amendamentul privind articolul 4. Este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi, deoarece ciclurile de dezvoltare şi de 
producţie în cazul vehiculelor utilitare uşoare sunt mai lungi decât în cazul autoturismelor. 

Amendamentul 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi trebuie să li se
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 

(13) Constructorilor ar trebui să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi ar trebui să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor ar trebui să li se 
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impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2014 şi 2016, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă ar 
trebui introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2013 şi 2015, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Or. en

Justificare

Pentru ca prezentul regulament să fie conform cu regulamentul privind autoturismele şi 
emisiile de CO2, care intră în vigoare în 2015.

Amendamentul 33
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2014 şi 2016, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 

(13) Constructorilor ar trebui să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi ar trebui să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor ar trebui să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă ar 
trebui introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2015 şi 2018, cu scopul de 
a-i facilita implementarea. Aceste repere 



AM\817369RO.doc 15/84 PE442.811v01-00

RO

corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă cu amendamentul privind articolul 4. Este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi, deoarece ciclurile de dezvoltare şi de 
producţie în cazul vehiculelor utilitare uşoare sunt mai lungi decât în cazul autoturismelor. 

Amendamentul 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2014 şi 2016, cu scopul de
a-i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(13) Constructorilor ar trebui să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi ar trebui să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor ar trebui să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă ar 
trebui introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2015 şi 2017, cu scopul de
a-i facilita implementarea.

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
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îndelungat, procesul de introducere progresivă ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producţie.

Amendamentul 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a se asigura că obiectivele 
reflectă particularităţile constructorilor de 
nişă şi cu volum mic de producţie şi sunt 
compatibile cu potenţialul de reducere al 
fiecărui constructor, pentru aceşti 
constructori trebuie să se stabilească 
obiective alternative de reducere a 
emisiilor, care să ţină seama de potenţialul 
tehnologic al vehiculelor unui anumit 
constructor în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor specifice de CO2 generate, 
precum şi de caracteristicile segmentelor 
de piaţă în cauză. Această derogare trebuie
să fie inclusă în reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice din anexa I, care 
trebuie finalizată până cel târziu la 
începutul anului 2013.

(14) Pentru a se asigura că obiectivele 
reflectă particularităţile constructorilor de 
nişă şi cu volum mic de producţie şi sunt 
compatibile cu potenţialul de reducere al 
fiecărui constructor, pentru aceşti 
constructori ar trebui să se stabilească 
obiective alternative de reducere a 
emisiilor, care să ţină seama de potenţialul 
tehnologic al vehiculelor unui anumit 
constructor în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor specifice de CO2 generate, 
precum şi de caracteristicile segmentelor 
de piaţă în cauză. Această derogare ar 
trebui să fie inclusă în reexaminarea 
obiectivelor privind emisiile specifice din 
anexa I, care trebuie finalizată până cel 
târziu la începutul anului 2014.

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere progresivă ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producţie.
Prin analogie, revizuirea obiectivelor privind emisiile specifice ar trebui finalizată până cel 
târziu la începutul lui 2014. 
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Amendamentul 36
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Strategia comunitară de reducere a 
emisiilor de CO2 provenite de la 
autoturisme şi vehicule utilitare uşoare a 
stabilit o abordare integrată în vederea 
atingerii obiectivului comunitar de 120 g 
CO2/km până în 2012, prezentând în 
acelaşi timp o viziune pe termen mai lung 
cu privire la reduceri suplimentare ale 
emisiilor. Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009 concretizează această 
viziune pe termen mai lung prin stabilirea 
unui obiectiv de 95 g CO2/km pentru 
emisiile medii ale unui parc de 
autovehicule noi. Pentru a asigura 
alinierea la această abordare şi pentru a 
oferi industriei de profil o siguranţă din 
punct de vedere al planificării, trebuie 
stabilit un obiectiv pe termen mai lung 
pentru emisiile specifice de CO2 generate 
de vehiculele utilitare uşoare în 2020.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare în comparaţie cu autoturismele şi ciclurile mai lungi de dezvoltare şi 
producţie, un obiectiv pe termen lung de 135 g/km nu poate fi realizat în mod realist până în 
2020. Acest lucru ar duce la o creştere a preţului cu amănuntul de peste 5 000 EUR şi la 
dispariţia unor clase specifice de vehicule (de exemplu clasa III). Primul studiu realizat la 
cererea Comisiei a arătat că un obiectiv de 160 g/km este un obiectiv ambiţios, dar fezabil, de 
reducere a emisiilor de CO2. 

Amendamentul 37
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Strategia comunitară de reducere a 
emisiilor de CO2 provenite de la 
autoturisme şi vehicule utilitare uşoare a 
stabilit o abordare integrată în vederea 
atingerii obiectivului comunitar de 120 g 
CO2/km până în 2012, prezentând în 
acelaşi timp o viziune pe termen mai lung 
cu privire la reduceri suplimentare ale 
emisiilor. Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009 concretizează această 
viziune pe termen mai lung prin stabilirea 
unui obiectiv de 95 g CO2/km pentru 
emisiile medii ale unui parc de 
autovehicule noi. Pentru a asigura 
alinierea la această abordare şi pentru a 
oferi industriei de profil o siguranţă din 
punct de vedere al planificării, trebuie 
stabilit un obiectiv pe termen mai lung 
pentru emisiile specifice de CO2 generate 
de vehiculele utilitare uşoare în 2020.

eliminat

Or. en

Justificare

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Amendamentul 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Strategia comunitară de reducere a (15) Strategia comunitară de reducere a 
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emisiilor de CO2 provenite de la
autoturisme şi vehicule utilitare uşoare a 
stabilit o abordare integrată în vederea 
atingerii obiectivului comunitar de 120 g 
CO2/km până în 2012, prezentând în 
acelaşi timp o viziune pe termen mai lung 
cu privire la reduceri suplimentare ale 
emisiilor. Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
concretizează această viziune pe termen 
mai lung prin stabilirea unui obiectiv de 
95 g CO2/km pentru emisiile medii ale unui 
parc de autovehicule noi. Pentru a asigura 
alinierea la această abordare şi pentru a 
oferi industriei de profil o siguranţă din 
punct de vedere al planificării, trebuie
stabilit un obiectiv pe termen mai lung 
pentru emisiile specifice de CO2 generate 
de vehiculele utilitare uşoare în 2020.

emisiilor de CO2 provenite de la 
autoturisme şi vehicule utilitare uşoare a 
stabilit o abordare integrată în vederea 
atingerii obiectivului comunitar de 120 g 
CO2/km până în 2012, prezentând în 
acelaşi timp o viziune pe termen mai lung 
cu privire la reduceri suplimentare ale 
emisiilor. Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
concretizează această viziune pe termen 
mai lung prin stabilirea unui obiectiv de 
95 g CO2/km pentru emisiile medii ale unui 
parc de autovehicule noi. Pentru a asigura 
alinierea la această abordare şi pentru a 
oferi industriei de profil o siguranţă din 
punct de vedere al planificării, ar trebui
stabilite obiective pe termen lung pentru 
emisiile specifice de CO2 generate de 
vehiculele utilitare uşoare în 2020 şi în 
2025.

Or. de

Justificare

Obiectivele pe termen lung ar trebui stabilite pentru 2020 şi, respectiv, 2025. Astfel 
constructorii vor avea o siguranţă în ceea ce priveşte planificarea şi se va obţine o reducere 
treptată a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare.

Amendamentul 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Strategia comunitară de reducere a 
emisiilor de CO2 provenite de la 
autoturisme şi vehicule utilitare uşoare a 
stabilit o abordare integrată în vederea 
atingerii obiectivului comunitar de 120 g 
CO2/km până în 2012, prezentând în 
acelaşi timp o viziune pe termen mai lung 
cu privire la reduceri suplimentare ale 

eliminat
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emisiilor. Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009 concretizează această 
viziune pe termen mai lung prin stabilirea 
unui obiectiv de 95 g CO2/km pentru 
emisiile medii ale unui parc de 
autovehicule noi. Pentru a asigura 
alinierea la această abordare şi pentru a 
oferi industriei de profil o siguranţă din 
punct de vedere al planificării, trebuie 
stabilit un obiectiv pe termen mai lung 
pentru emisiile specifice de CO2 generate 
de vehiculele utilitare uşoare în 2020.

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare în comparaţie cu autoturismele şi ciclurile mai lungi de dezvoltare şi 
producţie, un obiectiv pe termen lung de 135 g/km nu poate fi realizat în mod realist până în 
2020. Acest lucru ar duce la o creştere a preţului cu amănuntul de peste 5 000 EUR şi la 
dispariţia unor clase specifice de vehicule (de exemplu clasa III). Primul studiu realizat la 
cererea Comisiei a arătat că un obiectiv de 160 g/km este un obiectiv ambiţios, dar fezabil, de 
reducere a emisiilor de CO2. 

Amendamentul 40
Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a optimiza efectul unor 
obiective ambiţioase pentru autovehicule 
cu privire la reducerea emisiilor de CO2, 
utilizatorilor trebuie să li se garanteze 
accesul la informaţii obiective şi exacte 
privind emisiile şi consumul de carburant 
al vehiculelor, într-o formă reprezentativă 
pentru utilizarea normală a acestora. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să verifice dacă 
criteriile de încercare pentru măsurarea 
consumului de carburant al 
autoturismelor şi al vehiculelor utilitare, 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
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715/2007privind omologarea de tip a 
autovehiculelor în ceea ce privește 
emisiile, pot fi revizuite astfel încât 
consumul de carburant măsurat al 
vehiculelor să reflecte în mod corect 
consumul în timpul utilizării normale în 
trafic.  

Or. en

Amendamentul 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime
trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament ar trebui
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2015. Această primă ar trebui să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime ar 
trebui să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare ar trebui considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere progresivă ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producţie.
În mod similar, prima pentru emisiile suplimentare ar trebui percepută cu începere de la 1 
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ianuarie 2015.

Amendamentul 42
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime
trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament ar trebui
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2012. Această primă ar trebui să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime ar 
trebui să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare ar trebui considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Data intrării în vigoare a regulamentului ar trebui devansată în 2012, în conformitate cu 
propunerea Comisiei şi a Consiliului din 2007.

Amendamentul 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime
trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament ar trebui
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2013. Această primă ar trebui să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime ar 
trebui să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare ar trebui considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Pentru ca prezentul regulament să fie conform cu regulamentul privind autoturismele şi 
emisiile de CO2, care intră în vigoare în 2015.

Amendamentul 44
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie
să plătească o primă pentru emisiile 

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament ar trebui
să plătească o primă pentru emisiile 
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suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime
trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2015. Această primă ar trebui să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime ar 
trebui să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare ar trebui considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, propuse pentru vehiculele utilitare uşoare şi aplicate în 
regulamentul privind autoturismele, sunt complet disproporţionate şi deloc comparabile cu 
alte sectoare. Acestea ar dăuna foarte mult acestui sector, ameninţând competitivitatea şi 
viabilitatea acestuia. Nivelul actual al PES ar fi echivalent cu 480 €/t în 2015, în vreme ce o 
comparație cu alte sectoare ne arată următoarea situație pentru UE ETS: 15 €/t; penalizare 
suplimentară ETS: 100 €/t (în caz de nerespectare) şi în temeiul Directivei privind achiziţiile 
publice ecologice: 30 – 40 €/t (costurile externe pe durata de viaţă pentru CO2).

Amendamentul 45
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcţie de cantitatea de 
emisii cu care respectivii constructori au 

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament ar trebui
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Nivelul primei ar trebui să reflecte 
costul marginal al respectării obiectivelor 
de reducere a emisiilor specifice de CO2 
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depăşit obiectivul stabilit. Pentru a se 
asigura consecvenţa, mecanismul acestei 
prime trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

stabilite în anexa I, astfel încât 
constructorii să primească un stimulent 
economic pentru a respecta obiectivele.
Sumele obţinute din plata primelor pentru 
emisiile suplimentare ar trebui considerate 
ca venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Prima pentru emisiile suplimentare trebuie să reflecte costurile marginale ale respectării 
obiectivelor. Un studiu realizat pentru Ministerul Transporturilor al Regatului Unit 
concluzionează că structura de penalizare propusă ar însemna nerealizarea obiectivului de 
către constructori la o diferenţă de câteva grame, deoarece pentru aceştia ar fi mai rentabil 
din punct de vedere economic să achite suma cu care sunt sancţionaţi decât să investească în 
vederea reducerii necesare a emisiilor pentru a respecta pe deplin cerinţele. 

Amendamentul 46
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcţie de cantitatea de 
emisii cu care respectivii constructori au 
depăşit obiectivul stabilit. Pentru a se 
asigura consecvenţa, mecanismul acestei 
prime trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament ar trebui
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2015. Sumele obţinute din plata primelor 
pentru emisiile suplimentare ar trebui
considerate ca venituri la bugetul general al 
Uniunii Europene.
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venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporţionate şi deloc comparabile cu alte sectoare. Acestea ar dăuna foarte mult acestui 
sector, ameninţând competitivitatea şi viabilitatea acestuia. Primele pentru emisiile 
suplimentare propuse de Comisie ar fi egale cu 480 €/t în 2015, în timp ce alte sectoare în 
care se aplică UE ETS achită 15 €/t şi o posibilă penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în 
caz de nerespectare; între timp, directiva privind achiziţiile publice ecologice a stabilit preţul 
CO2 la 30 – 40 €/t (costurile externe pe durata de viaţă pentru CO2).

Amendamentul 47
Peter Van Dalen

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Statele membre ar trebui să 
încurajeze în continuare în mod 
corespunzător producţia şi utilizarea de 
vehicule utilitare uşoare electrice, care au 
fost deja dezvoltate şi care respectă 
standardele privind emisiile stabilite în 
prezentul regulament, prin acordarea de 
stimulente privind preţul, precum condiţii 
de impozitare favorabile.  

Or. nl

Justificare

În Europa se dezvoltă deja vehicule utilitare uşoare care respectă fără probleme standardele 
privind emisiile stabilite în prezentul regulament. Dacă dezvoltarea şi utilizarea unor astfel 
de vehicule utilitare ar fi încurajate în mod adecvat de statele membre care acordă stimulente 
privind preţul, ar putea fi realizate mai uşor obiectivele privind mediul menţionate în 
prezentul regulament. Prin urmare, statele membre ar trebui invitate să deblocheze fondurile 
necesare creării unor astfel de stimulente privind preţul. 
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Amendamentul 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Instalarea de dispozitive de limitare 
a vitezei va încuraja constructorii să 
dezvolte motoare pentru vehicule mai bine 
adaptate la scopul pentru care acestea 
sunt construite, reducând consumul de 
carburant şi costurile întreprinderilor.  

Or. en

Justificare

Eficienţa cu privire la consumul de carburant a furgonetelor şi a vehiculelor utilitare uşoare 
a scăzut în perioada 2001 – 2007, impunând o creştere a costurilor operaţionale ale 
întreprinderilor. Dacă se doreşte realizarea obiectivelor strategiei UE 2020 cu privire la 
creşterea competitivităţii întreprinderilor, reducerea costurilor inutile de transport este 
esenţială. Motoarele instalate în vehiculele întreprinderilor trebuie să fie adaptate scopului 
pentru care sunt folosite vehiculele respective şi nu să fie ultraperfecţionate pentru viteze 
mari specifice traficului pe autostrăzi.  

Amendamentul 49
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Instalarea şi utilizarea de dispozitive 
de limitare a vitezei s-au dovedit foarte 
utile şi eficiente pentru vehiculele din 
categoria N3; prin urmare, aceste 
dispozitive ar trebui folosite şi pentru 
vehiculele din categoria N1. 

Or. de
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Amendamentul 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Efectele benefice ale dispozitivelor 
de limitare a vitezei în ceea ce priveşte 
protecţia mediului înconjurător şi 
consumul de energie, uzura motorului şi a 
pneurilor, precum şi siguranţa rutieră vor 
contribui la realizarea obiectivelor din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Dispozitivele inteligente de limitare a vitezei vor avea atât efecte directe, cât şi indirecte 
asupra consumului de carburant. Ca efect direct, dacă conducem mai încet, avem nevoie de 
mai puţin carburant. Ca efect indirect, limitarea vitezelor maxime permite optimizarea exactă 
a rulajului la viteza specifică respectivă, ceea ce poate reduce, de asemenea, emisiile. 
Emisiile de CO2 cresc puternic în situaţii dinamice de trafic (opriri şi porniri) şi la viteze mai 
mari de 120 km/h. Se estimează că cea mai mare reducere a emisiilor de CO2 care poate fi 
realizată cu un dispozitiv inteligent de limitare a vitezei este de aproximativ 15%.  

Amendamentul 51
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Efectele benefice ale dispozitivelor 
de limitare a vitezei în ceea ce priveşte 
protecţia mediului înconjurător şi 
consumul de energie, uzura mai mică a 
motorului şi a pneurilor, reducerea 
poluării fonice, precum şi siguranţa 
rutieră crescută vor fi mai vizibile dacă 
astfel de dispozitive vor fi utilizate în 
general.
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Or. en

Justificare

Viteza mare contribuie în mod semnificativ la producerea de accidente rutiere mortale peste 
tot în Europa. Goana după viteze mai mari în transportul rutier a dus nu numai la o cerere 
mai mare, ci şi la creşterea consumului de carburant şi a emisiilor de CO2, la zgomot şi la o 
presiune asupra siguranţei rutiere. Utilizarea unor dispozitive de limitare a vitezei ar fi, prin 
urmare, benefică atât din punct de vedere al protecţiei mediului şi din punct de vedere  
economic, cât şi în ceea ce priveşte siguranţa. 

Amendamentul 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică
influenţă asupra consumului de 
combustibil şi a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în absenţa unei limite de 
viteză pentru vehiculele utilitare uşoare,
este posibil să existe un element de 
concurenţă în privinţa vitezei maxime, 
care ar putea duce la apariţia de grupuri 
propulsoare supradimensionate, cu 
pierderile de eficienţă asociate la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să
se studieze fezabilitatea extinderii 
domeniului de aplicare a Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea şi 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Comunităţii, în scopul includerii 
vehiculelor utilitare uşoare care fac 
obiectul prezentului regulament.

(24) Viteza autovehiculelor are o influenţă
asupra consumului de combustibil şi a 
emisiilor de CO2 ale acestora. În 
conformitate cu principiul conform 
căruia, pentru a reduce emisiile de CO2, 
ar trebui să se utilizeze mai mult 
stimulentele economice şi mai puţin 
interdicţiile, un mecanism voluntar prin 
care, în schimbul instalării de limitatoare 
de viteză, se acordă constructorilor 
anumite credite în ceea ce priveşte 
emisiile mai puţine de CO2 ar putea 
contribui la promovarea unui parc auto 
de vehicule utilitare uşoare în Uniune care 
să fie mai eficient din punctul de vedere al 
consumului de carburant şi ecologic. Mai 
întâi însă ar trebui să se ia măsuri 
urgente pentru a studia din punct de 
vedere ştiinţific dacă, prin instalarea de 
limitatoare de viteză, pot fi reduse 
semnificativ cantităţile de emisii de CO2
şi, dacă da, dacă este posibil să se extindă 
domeniul de aplicare a Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea şi 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Comunităţii, în cadrul unui 
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mecanism voluntar care implică şi 
acordarea de bonusuri, în scopul 
includerii vehiculelor utilitare uşoare care 
fac obiectul prezentului regulament.

Or. de

Justificare

Instalarea unor limitatoare de viteză ar trebui să se realizeze doar prin voluntariat şi să fie 
însoţită de o schemă de acordare a unor stimulente şi doar dacă s-a dovedit din punct de 
vedere ştiinţific că prin limitatoarele de viteză se pot reduce în mod semnificativ emisiile de 
CO2. 

Amendamentul 53
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică 
influenţă asupra consumului de 
combustibil şi a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în absenţa unei limite de 
viteză pentru vehiculele utilitare uşoare, 
este posibil să existe un element de 
concurenţă în privinţa vitezei maxime, care 
ar putea duce la apariţia de grupuri 
propulsoare supradimensionate, cu 
pierderile de eficienţă asociate la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să se 
studieze fezabilitatea extinderii 
domeniului de aplicare a Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea şi 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Comunităţii, în scopul includerii 
vehiculelor utilitare uşoare care fac 
obiectul prezentului regulament.

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică 
influenţă asupra consumului de 
combustibil şi a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în absenţa unei limite de 
viteză pentru vehiculele utilitare uşoare, 
este posibil să existe un element de 
concurenţă în privinţa vitezei maxime, care 
ar putea duce la apariţia de grupuri 
propulsoare supradimensionate, cu 
pierderile de eficienţă asociate la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să se 
extindă domeniul de aplicare a Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea şi 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Comunităţii, în scopul includerii 
vehiculelor utilitare uşoare care fac 
obiectul prezentului regulament.

Or. de
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Justificare

S-au introdus deja dispozitive de limitare a vitezei pentru toate celelalte categorii de vehicule 
utilitare. Instalarea unor astfel de dispozitive nu prezintă probleme tehnice şi nu implică 
costuri suplimentare semnificative. Prezentul amendament stimulează constructorii în 
vederea producerii unor motoare mai mici şi mai eficiente, care să emită mai puţin CO2. 

Amendamentul 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică 
influenţă asupra consumului de 
combustibil şi a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în absenţa unei limite de 
viteză pentru vehiculele utilitare uşoare, 
este posibil să existe un element de 
concurenţă în privinţa vitezei maxime, care 
ar putea duce la apariţia de grupuri 
propulsoare supradimensionate, cu 
pierderile de eficienţă asociate la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să se 
studieze fezabilitatea extinderii 
domeniului de aplicare a Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea şi 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Comunităţii, în scopul 
includerii vehiculelor utilitare uşoare care 
fac obiectul prezentului regulament.

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică 
influenţă asupra consumului de 
combustibil şi a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în absenţa unei limite de 
viteză pentru vehiculele utilitare uşoare, 
este posibil să existe un element de 
concurenţă în privinţa vitezei maxime, care 
ar putea duce la apariţia de grupuri 
propulsoare supradimensionate, cu 
pierderile de eficienţă asociate la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să se 
extindă domeniul de aplicare a Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea şi 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Comunităţii pentru a include 
vehiculele utilitare uşoare care fac obiectul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 55
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe (1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe 
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de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare noi la 175 g CO2/km, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum şi prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare noi la 175 g CO2/km din 
2012 şi la 160 g CO2/km din 2015, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum şi prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

Or. de

Justificare

Modelele actuale ale constructorilor arată că vehiculele utilitare ușoare aproape pot deja să 
îndeplinească obiectivul de 175 g CO2/km. Prin urmare, constructorii vor putea să atingă 
obiectivul de 175 g CO2/km până în 2012 şi de 160 g CO2/km până în 2015 în ceea ce priveşte 
emisiile medii.

Amendamentul 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe 
de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare noi la 175 g CO2/km, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum şi prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

(1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe 
de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare noi la 160 g CO2/km, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum şi prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

Or. en
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Justificare

Dacă se doreşte realizarea obiectivelor strategiei UE 2020, este esenţial să se crească 
eficienţa privind consumul de carburant a furgonetelor şi a vehiculelor utilitare uşoare 
pentru a se reduce costurile de transport ale întreprinderilor. Măsurile necesare creşterii 
eficienţei privind consumul de carburant şi reducerii emisiilor de CO2 sunt efectiv aceleaşi.   
Constructorii de vehicule afirmă în public că obiectivul stabilit de Comisie pentru 2016 
reprezintă o „provocare”, dar, în particular, recunosc că acesta ar putea fi cu mult mai 
ambiţios.  

Amendamentul 57
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe 
de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare noi la 175 g CO2/km, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum şi prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

(1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe 
de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare noi la 160 g CO2/km, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum şi prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

Or. en

Justificare

Nivelul-ţintă din prezentul regulament ar trebui să fie stabilit la 160 g CO2/km în loc de 175 g 
CO2/km pentru a stimula creşteri ale eficienţei şi reduceri ale emisiilor de CO2 din sectorul 
transporturilor mai rapide. Acest obiectiv a fost propus de Comisia Europeană pentru 2015, 
ca parte din strategia de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare.
Progresele realizate în cazul autoturismelor arată că se poate realiza o reducere cu 14% faţă
de nivelurile din 2007, având în vedere că toţi marii constructori de vehicule utilitare uşoare 
produc şi autoturisme.

Amendamentul 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
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Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe 
de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare noi la 175 g CO2/km, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum şi prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

(1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe 
de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare noi la 160 g CO2/km, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum şi prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

Or. en

Justificare

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated.
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Amendamentul 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe 
de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 

(1) Prezentul regulament stabileşte cerinţe 
de performanţă privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare uşoare noi.
Prezentul regulament stabileşte media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
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utilitare uşoare noi la 175 g CO2/km, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum şi prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

utilitare uşoare noi la 165 g CO2/km, 
obţinută prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor şi 
măsurată în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

Pentru a fi mai aproape de situaţia în care reducerile emisiilor de CO2 ar putea avea un cost 
negativ, obiectivul pentru 2014 ar trebui stabilit la 165 g CO2/km.

Amendamentul 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul regulament face parte din 
măsurile complementare menţionate în 
abordarea comunitară integrată. 

Or. en

Justificare

Prezenta propunere este o continuare a procesului de reglementare iniţiat de Comisie în 2007 
pentru a aborda problema impactului autovehiculelor asupra schimbărilor climatice. Se 
referă la unul dintre progresele tehnologice menţionate în COM(2007)19 final.

Amendamentul 61
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul (2) Prezentul regulament stabileşte un 
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regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

obiectiv de 160 g CO2/km, începând din 
2020, ca emisii medii pentru noul parc de 
vehicule utilitare uşoare, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (4).

Prezentul regulament stabileşte un 
obiectiv de 145 g CO2/km, începând din 
2025, ca emisii medii pentru noul parc de 
vehicule utilitare uşoare, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (5).

Or. en

Justificare

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Amendamentul 62
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

(2) Prezentul regulament stabileşte un 
obiectiv de 160 g CO2/km, începând din 
2020, ca emisii medii pentru noul parc de 
vehicule utilitare uşoare, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (4).

Prezentul regulament stabileşte un 
obiectiv de 145 g CO2/km, începând din 
2025, ca emisii medii pentru noul parc de 
vehicule utilitare uşoare, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (5).

Or. en
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Justificare

Având în vedere costurile ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare în comparaţie cu autoturismele şi ciclurile mai lungi de dezvoltare şi 
producţie, un obiectiv pe termen lung de 135 g CO2/km nu poate fi realizat în mod realist 
până în 2020. Acest lucru ar duce la o creştere a preţului cu amănuntul de peste 5 000 EUR 
şi la dispariţia unor clase specifice de vehicule (de exemplu clasa III). Primul studiu realizat 
la cererea Comisiei a arătat că un obiectiv de 160 g/km este un obiectiv ambiţios, dar fezabil, 
de reducere a emisiilor de CO2. 

Amendamentul 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

(2) Prezentul regulament stabileşte un 
obiectiv de 160 g CO2/km, începând din 
2020, ca emisii medii pentru noul parc de 
vehicule utilitare uşoare, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (4).
Prezentul regulament stabileşte un 
obiectiv de 145 g CO2/km, începând din 
2025, ca emisii medii pentru noul parc de 
vehicule utilitare uşoare, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (5).

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare în comparaţie cu autoturismele şi ciclurile mai lungi de dezvoltare şi 
producţie, un obiectiv pe termen lung de 135 g CO2/km nu poate fi realizat în mod realist 
până în 2020. Acest lucru ar duce la o creştere a preţului cu amănuntul de peste 5 000 EUR 
şi la dispariţia unor clase specifice de vehicule (de exemplu clasa III). Primul studiu realizat 
la cererea Comisiei a arătat că un obiectiv de 160 g/km este un obiectiv ambiţios, dar fezabil 
de reducere a emisiilor de CO2. 
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Amendamentul 64
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

(2) Prezentul regulament stabileşte un 
obiectiv de 160 g CO2/km, începând din 
2020, ca emisii medii pentru noul parc de 
vehicule utilitare uşoare, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (4).
Prezentul regulament stabileşte un 
obiectiv de 145 g CO2/km, începând din 
2025, ca emisii medii pentru noul parc de 
vehicule utilitare uşoare, în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (5).

Or. en

Justificare

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle.

Amendamentul 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul (2) Începând din 2020, prezentul 



AM\817369RO.doc 39/84 PE442.811v01-00

RO

regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

regulament stabileşte un obiectiv de 160 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate, în măsura în 
care, în cadrul evaluării realizate în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4), 
Comisia confirmă fezabilitatea acestui 
obiectiv.

Or. de

Justificare

Obiectivele pe termen lung ar trebui stabilite pentru 2020 şi, respectiv, 2025 pentru a crea 
perioade de tranziţie pentru constructori şi pentru a permite implementarea continuă a unor 
tehnologii inovatoare şi prin care se reduce consumul de carburant, reducerea treptată a 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare şi siguranţa planificării pe termen 
lung. Înainte de stabilirea noilor obiective, ar trebui să se verifice fezabilitatea acestora.

Amendamentul 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi
înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte media emisiilor de 
CO2 pentru vehiculele utilitare uşoare noi
la 125 g CO2/km, obţinută prin 
intermediul îmbunătăţirii tehnologiei în 
domeniul construcţiilor de vehicule şi 
măsurată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 şi cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

Un obiectiv de 125 g/km este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic şi ar duce la o 
scădere reală a consumului de carburant pentru utilizatori.
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Amendamentul 67
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 125 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate, care urmează 
a fi obţinută prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei în domeniul 
construcţiilor de vehicule şi măsurată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.

Or. de

Justificare

Vehicule utilitare uşoare ar trebui să îndeplinească obiective de reducere la fel de ambiţioase 
ca şi în cazul autoturismelor. Obiectivul de 125 g CO2/km presupune o reducere de circa 38% 
şi corespunde, prin urmare, obiectivului pentru autoturisme (circa 40%).

Amendamentul 68
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale
vehiculelor utilitare uşoare noi
înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 160 g
CO2/km ca emisii medii ale parcului de 
vehicule utilitare uşoare noi înmatriculate
în Uniune, sub rezerva confirmării 
fezabilității acestuia, astfel cum se 
menţionează la articolul 12 alineatul (4).

Or. en
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Justificare

Având în vedere ciclurile de dezvoltare şi de producţie mai îndelungate, reducerea anuală 
mai mare şi costurile mai ridicate legate de reducerea emisiilor de CO2 în cazul vehiculelor 
utilitare uşoare în comparaţie cu autoturismele, obiectivul de 135 g CO2/km este prea 
ambiţios şi nu poate fi realizat în intervalul stabilit. În plus, este important ca acest obiectiv 
să fie stabilit în 2014, având la bază o evaluare amănunţită a impactului.

Amendamentul 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 150 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. de

Justificare

Având în vedere costurile mai ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 generate de 
vehiculele utilitare uşoare în comparaţie cu automobilele şi ciclurile mai lungi de dezvoltare 
şi producţie necesare, un obiectiv de 135 g CO2/km nu poate fi realizat în mod realist în 
termenul propus. 150 g CO2/km este un obiectiv ambiţios, dar realizabil.

Amendamentul 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 125 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en
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Justificare

Dacă se doreşte realizarea obiectivelor strategiei UE 2020, este esenţial să se crească 
eficienţa privind consumul de carburant a furgonetelor şi a vehiculelor utilitare uşoare 
pentru a se reduce costurile de transport ale întreprinderilor. Măsurile necesare creşterii 
eficienţei privind consumul de carburant şi reducerii emisiilor de CO2 sunt efectiv aceleaşi.   
Constructorii de maşini au militat pentru împiedicarea stabilirii unui grad ambiţios de 
eficienţă privind consumul de carburant/reducerea standardelor privind emisiile de CO2, dar 
depăşesc deja aşteptările legislaţiei pentru 2009. Acest sector va reacţiona în mod pozitiv şi 
inovator odată ce s-au stabilit pentru acesta obiective semnificative de îmbunătăţire şi i s-au 
acordat 10 ani pentru îndeplinirea obiectivelor respective.

Amendamentul 71
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 125 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Un obiectiv de 125 g CO2/km reprezintă o reducere de 38% faţă de nivelurile din 2007. Astfel 
se adaptează legislaţia privind vehiculele utilitare uşoare la reducerea solicitată în cazul 
autoturismelor, pentru care s-a agreat o reducere cu 40% faţă de nivelurile din 2006.
Evaluarea impactului realizată de Comisie demonstrează că un obiectiv de 125 g CO2/km este 
fezabil, chiar şi fără includerea furgonetelor electrice.

Amendamentul 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 125 g
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Un obiectiv pentru 2020 de 125 g CO2/km ar reprezenta o reducere de 38% faţă de nivelurile 
actuale. Acesta ar corespunde mai mult nivelurilor reducerilor în cazul autoturismelor, 
pentru care obiectivul pentru 2020 implică o reducere de 40%. Fezabilitatea din punct de 
vedere tehnic a realizării unui nivel de 125 g CO2/km este susţinută de evaluarea impactului 
realizată de Comisie şi transmite constructorilor mesajul că este nevoie să îşi înnoiască 
parcurile de furgonete.  

Amendamentul 73
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2025, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Nivelul de 135 g CO2/km este un obiectiv pe termen lung ambiţios, momentan dificil de 
realizat din punct de vedere tehnic. Este nevoie de un interval mai lung de timp pentru ca 
acest sector să poată îndeplini obiectivul respectiv. Atunci când se stabilesc obiective, ar 
trebui să se ţină seama de faptul că ciclurile de producţie pentru vehiculele utilitare uşoare 
sunt mai lungi decât în cazul autoturismelor şi că domeniul de aplicare al îmbunătăţirii 
performanţei privind emisiile de CO2 este mult mai mic. 

Amendamentul 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Începând din 2025, prezentul 
regulament stabileşte un obiectiv de 135 g 
CO2/km privind emisiile medii generate de 
vehiculele utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Uniune, în măsura în 
care, în cadrul evaluării realizate în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4), 
Comisia confirmă fezabilitatea acestui 
obiectiv.

Or. de

Justificare

Obiectivele pe termen lung ar trebui stabilite pentru 2020 şi, respectiv, 2025 pentru a crea 
perioade de tranziţie pentru constructori şi pentru a permite implementarea continuă a unor 
tehnologii inovatoare şi prin care se reduce consumul de carburant, reducerea treptată a 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare şi siguranţa planificării pe termen 
lung. Înainte de stabilirea noilor obiective, ar trebui să se verifice fezabilitatea acestora.

Amendamentul 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În vederea promovării vehiculelor cu 
emisii reduse, statele membre sunt 
încurajate să introducă şi alte măsuri 
complementare şi, în special, să 
diferenţieze taxele, impunerile și 
redevențele în funcţie de performanţa 
privind emisiile.  

Or. en
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Justificare

Un obiectiv pentru 2020 de 125 g/km este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic şi ar 
duce la o scădere reală a consumului de carburant pentru utilizatori.

Amendamentul 76
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg, precum şi vehiculelor 
la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare uşoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
pentru prima dată şi care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunităţii
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
uşoare noi”).

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg, precum şi vehiculelor
din categoria N1 la care se extinde 
omologarea de tip în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare noi”).

Or. en

Amendamentul 77
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg, precum şi vehiculelor 
la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg, precum şi vehiculelor
din categoria N1 la care se extinde 
omologarea de tip în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul
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în continuare „vehicule utilitare uşoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
pentru prima dată şi care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunităţii
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
uşoare noi”).

(CE) nr. 715/2007 (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare noi”).

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare ar trebui clarificat şi anume că regulamentul se referă la categoria N1.     

Amendamentul 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg, precum şi vehiculelor 
la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare uşoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
pentru prima dată şi care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunităţii
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
uşoare noi”).

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoriile M2, N1 şi 
N2, conform definiţiei din anexa II la 
Directiva 2007/46/CE, cu o masă de 
referinţă care nu depăşeşte 2 610 kg, 
precum şi vehiculelor la care se extinde 
omologarea de tip în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare noi”).

Or. en

Justificare

Vehiculele din categoriile M2 şi N2, care concurează cu cele din categoria N1, dar cărora nu 
li se aplică alte standarde privind emisiile de CO2, ar trebui incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului act legislativ pentru a se evita apariţia unor lacune de reglementare 
suplimentare. Vehiculele mai uşoare din categoriile N2 şi M2 provin din categoria N1, dar, 
datorită anumitor caracteristici, adică o masă mai mare sau un număr mai mare de locuri, 
sunt considerate vehicule din categoria N2 sau M2.   
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Amendamentul 79
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg, precum şi vehiculelor 
la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare uşoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
pentru prima dată şi care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunităţii
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
uşoare noi”).

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoriile M2, N1 şi 
N2, conform definiţiei din anexa II la 
Directiva 2007/46/CE, cu o masă de 
referinţă care nu depăşeşte 2 610 kg, 
precum şi vehiculelor la care se extinde 
omologarea de tip în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare noi”).

Or. en

Justificare

Vehiculelor din categoriile M2 şi N2 nu li se aplică în prezent standarde privind emisiile de 
CO2. Există pericolul ca unii constructori să crească masa unor vehicule mai grele din 
categoria N1 şi să le omologheze ca vehicule din categoria N2 pentru a evita standardele 
privind emisiile de CO2.

Amendamentul 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg, precum şi vehiculelor 

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoriile M2, N1 şi 
N2, conform definiţiei din anexa II la 
Directiva 2007/46/CE, cu o masă de 
referinţă care nu depăşeşte 2 610 kg, 
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la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare uşoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
pentru prima dată şi care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunităţii
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
uşoare noi”).

precum şi vehiculelor la care se extinde 
omologarea de tip în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare noi”).

Or. en

Justificare

Vehiculele din categoriile M2 şi N2 trebuie incluse în domeniul de aplicare al regulamentului 
pentru a preveni apariţia unor lacune şi a unor stimulări pentru transferarea unor vehicule 
sau pieţe din categoria N1 în aceste categorii.  

Amendamentul 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg, precum şi vehiculelor 
la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare uşoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
pentru prima dată şi care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunităţii
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
uşoare noi”).

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoriile M2, N1 şi 
N2, conform definiţiei din anexa II la 
Directiva 2007/46/CE, cu o masă de 
referinţă care nu depăşeşte 2 610 kg, 
precum şi vehiculelor la care se extinde 
omologarea de tip în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare noi”).

Or. en

Justificare

Pentru a se evita orice lacune de reglementare suplimentare, vehiculele din categoriile M2 şi 
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N2 ar trebui incluse în domeniul de aplicare al acestui act legislativ. 

Amendamentul 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care 
nu depăşeşte 2 610 kg, precum şi 
vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„vehicule utilitare uşoare noi”).

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiţiei din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, precum şi vehiculelor la care 
se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare uşoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
pentru prima dată şi care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunităţii
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
uşoare noi”).

Or. en

Justificare

Excluderea vehiculelor mai grele poate avea un impact semnificativ asupra realizării 
reducerii emisiilor de CO2.

Amendamentul 83
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă 
emisiile unui vehicul utilitar uşor, măsurate 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi specificate ca masa emisiilor 
de CO2 (combinate) în certificatul de 

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă 
emisiile unui vehicul utilitar uşor, măsurate 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi specificate ca masa emisiilor 
de CO2 (combinate) în certificatul de 
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conformitate; conformitate al vehiculului complet sau 
completat;

Or. de

Justificare

Comisia a menţionat deja într-un document neoficial că metoda la care se face referire în 
propunerea de regulament nu este adecvată pentru determinarea emisiilor specifice de CO2
ale vehiculelor completate. În cazul în care vehiculele trec prin etape suplimentare de 
completare, constructorul vehiculului de bază nu poate influenţa emisiile de CO2 ale unor 
astfel de vehicule completate.

Amendamentul 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „contor de înregistrare a consumului 
de carburant” înseamnă un ecran prezent 
pe bord care prezintă în mod constant 
nivelul de carburant utilizat (în l/100 km), 
pe care conducătorul auto trebuie să îl 
vadă cu uşurinţă în timp ce conduce şi 
care nu poate fi oprit.

Or. en

Justificare

Este important ca cei care conduc un vehicul să cunoască consumul real al vehiculului lor, 
consum care adesea este mai ridicat decât consumul măsurat în cadrul ciclului de încercare 
al UE. Un contor pentru consumul de carburant poate contribui la furnizarea acestor 
informaţii, încurajând totodată conducătorii auto să abordeze un stil de condus mai eficient 
din punct de vedere al consumului de carburant. Comisia Europeană pregăteşte în prezent
cerinţe privind instalarea de astfel de dispozitive în autoturisme. Acestea ar trebui să fie 
valabile şi pentru vehiculele utilitare uşoare.
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Amendamentul 85
Elena Oana Antonescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „pată de contact” înseamnă 
ecartamentul mediu al unei maşini 
înmulţit cu ampatamentul, astfel cum se 
specifică în certificatul de conformitate şi 
cum este definită la punctele 2.1 şi 2.3 din 
anexa I la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificare

Este important să se definească pata de contact, care este menţionată în anexa II, partea B, 
punctul 5.

Amendamentul 86
Elena Oana Antonescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „sarcină utilă” înseamnă diferenţa 
dintre masa maximă tehnic admisibilă, 
indicată pe certificatul de conformitate şi 
definită la punctul 2.8 din anexa I la 
Directiva 2007/46/CE, şi masa 
vehiculului.

Or. en

Justificare

Este important să se definească sarcina utilă, care este menţionată în anexa II, partea B, 
punctul 6. Definiţia ar trebui corelată cu Directiva 2007/46/CE.
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Amendamentul 87
Miroslav Ouzký

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „vehicul complet” înseamnă orice 
vehicul care nu trebuie să fie completat 
pentru a îndeplini cerinţele tehnice 
aplicabile din Directiva 2007/46/CE. 

Or. en

Justificare

Propunerea legislativă se referă la vehiculele completate.

Amendamentul 88
Cristian Silviu Buşoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „pată de contact” înseamnă 
ecartamentul unei maşini înmulţit cu 
ampatamentul, astfel cum se specifică în 
certificatul de conformitate şi cum este 
definită la punctele 2.1 şi 2.3 din anexa I 
la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă cu anexa II, partea B, punctele 5 şi 6.

Amendamentul 89
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera gb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „sarcină utilă” înseamnă diferenţa 
dintre masa maximă tehnic admisibilă, în 
conformitate cu anexa III la Directiva 
2007/46/CE, şi masa vehiculului.

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă cu anexa II, partea B, punctele 5 şi 6.

Amendamentul 90
Cristian Silviu Buşoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) „vehicul complet” înseamnă orice 
vehicul care nu trebuie să fie completat 
pentru a îndeplini cerinţele tehnice 
aplicabile din Directiva 2007/46/CE. 

Or. en

Justificare

Propunerea legislativă se referă la vehiculele completate.

Amendamentul 91
Rovana Plumb

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „pată de contact” înseamnă 
ecartamentul mediu al unei maşini 
înmulţit cu ampatamentul, astfel cum se 
specifică în certificatul de conformitate şi 
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cum este definită la punctele 2.1 şi 2.3 din 
anexa I la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificare

Este important să se definească pata de contact, care este menţionată în anexa II, partea B, 
punctul 5.

Amendamentul 92
Rovana Plumb

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „sarcină utilă” înseamnă diferenţa 
dintre masa maximă tehnic admisibilă, 
indicată pe certificatul de conformitate şi 
definită la punctul 2.8 din anexa I la 
Directiva 2007/46/CE, şi masa 
vehiculului.

Or. en

Justificare

Este important să se definească sarcina utilă, care este menţionată în anexa II, partea B, 
punctul 6. Definiţia ar trebui corelată cu Directiva 2007/46/CE.

Amendamentul 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „pată de contact” înseamnă 
ecartamentul unei maşini înmulţit cu 
ampatamentul, astfel cum se specifică în 
certificatul de conformitate şi cum este 
definită la punctele 2.1 şi 2.3 din anexa I 
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la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Amendamentul 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „vehicul complet” înseamnă orice 
vehicul care nu trebuie să fie completat 
pentru a îndeplini cerinţele tehnice 
aplicabile din Directiva 2007/46/CE. 

Or. en

Justificare

Propunerea legislativă se referă la vehiculele completate şi acestea trebuie, prin urmare, să 
fie definite.

Amendamentul 95
Matthias Groote

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul vehiculelor completate, 
constructorii trebuie doar să indice 
emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor 
de bază şi să le respecte, în conformitate 
cu alineatul (1).

Or. de

Justificare

Comisia a menţionat deja într-un document neoficial că metoda la care se face referire în 
propunerea de regulament nu este adecvată pentru determinarea emisiilor specifice de CO2
ale vehiculelor completate. În cazul în care vehiculele trec prin etape suplimentare de 
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completare, constructorul vehiculului de bază nu poate influenţa emisiile de CO2 ale unor 
astfel de vehicule completate.

Amendamentul 96
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. de

Justificare

Regulamentul ar trebui să intre în vigoare în 2012, aşa cum au propus Comisia şi Consiliul în 
2007. Nu există niciun motiv pentru a aştepta până în 2014. Tehnica actuală permite 
atingerea acestor obiective.

Amendamentul 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
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depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere progresivă ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producţie.

Amendamentul 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depăşeşte obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare 
uşoare sunt mult mai lungi decât în cazul autoturismelor, este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi. În ceea ce priveşte vehiculele 
completate, Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip se va aplica tuturor tipurilor de 
vehicule completate abia din mai 2013. 2014 va fi primul an calendaristic complet pentru 
care vor fi disponibile date privind emisiile de CO2 corelate cu masa vehiculelor respective.
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Constructorii vor primi aceste date pentru a evalua impactul acestora asupra emisiilor medii 
aferente în a doua jumătate a lui 2015. Prin urmare, includerea emisiilor generate de 
vehiculele completate nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016.

Amendamentul 99
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2013 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. fr

Justificare

În 2007, Comisia a anunţat obiective intermediare de 175 g CO2/km până în 2012 şi de 160 g 
CO2/km până în 2015. Aceste obiective sunt rezonabile şi ar trebui păstrate pentru a se putea 
demara acum politicile industriale inovatoare de care UE va avea nevoie pentru a îndeplini 
obiectivul de 125 g/km pentru 2020.

Amendamentul 100
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare complete se 



AM\817369RO.doc 59/84 PE442.811v01-00

RO

media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depăşeşte obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. en

Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendamentul 101
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depăşeşte obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. en
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Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendamentul 102
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depăşeşte obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare 
uşoare sunt mult mai lungi decât în cazul autoturismelor, este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi. În ceea ce priveşte vehiculele 
completate, Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip se va aplica tuturor tipurilor de 
vehicule completate abia din mai 2013. 2014 va fi primul an calendaristic complet pentru 
care vor fi disponibile date privind emisiile de CO2 corelate cu masa vehiculelor respective.
Constructorii vor primi aceste date pentru a evalua impactul acestora asupra emisiilor medii 
aferente în a doua jumătate a lui 2015. Prin urmare, includerea emisiilor generate de 
vehiculele completate nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016.
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Amendamentul 103
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depăşeşte obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. en

Amendamentul 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2013 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. en
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Justificare

Pentru ca prezentul regulament să fie conform cu regulamentul privind autoturismele şi 
emisiile de CO2, care intră în vigoare în 2015.

Amendamentul 105
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul stabilirii, pentru fiecare 
constructor, a emisiilor specifice de CO2, 
se iau în considerare următoarele 
procentaje ale vehiculelor utilitare uşoare 
noi ale respectivului constructor 
înmatriculate pe parcursul anului în 
cauză:

eliminat

– 75 % în 2014,
– 80 % în 2015,
-100 % începând din 2016.

Or. de

Justificare

O „perioadă de introducere progresivă” va însemna însă că regulamentul intră în vigoare şi 
mai târziu decât a fost prevăzut. Consecinţa ar fi aceea că, până în 2016, constructorii nu ar 
trebui, practic, să adopte nicio măsură de reducere a emisiilor de CO2.

Amendamentul 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul stabilirii, pentru fiecare
constructor, a emisiilor specifice de CO2,
se iau în considerare următoarele 
procentaje ale vehiculelor utilitare uşoare 
noi ale respectivului constructor 

În scopul evaluării performanţei fiecărui
constructor în conformitate cu articolul 7 
pentru anii 2012 şi 2013, se utilizează un 
obiectiv neobligatoriu privind media 
emisiilor de CO2 de 175 g CO2/km pentru 
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înmatriculate pe parcursul anului în 
cauză:
– 75 % în 2014,
– 80 % în 2015,
– 100 % începând din 2016.

vehiculele utilitare uşoare noi.

Or. en

Justificare

O abordare pe etape creează confuzie pentru cetăţeni şi nu respectă ideea unei legiferări mai 
bune. 

Amendamentul 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Constructorii iau măsurile adecvate 
pentru a reduce treptat media emisiilor de 
CO2 ale vehiculelor utilitare uşoare noi 
înmatriculate în Uniune în vederea 
atingerii obiectivului de 135 g CO2/km în 
2025, luând în considerare – pentru a  
promova inovarea continuă – următoarele 
obiective neobligatorii: 

- 165 g CO2/km în 2019;
- 145 g CO2/km în 2023.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura implementarea permanentă a unor tehnologii inovatoare şi eficiente din 
punct de vedere al consumului de carburant de către constructori, aceştia ar trebui ghidaţi cu 
ajutorul unor obiective orientative.
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Amendamentul 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli,

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 65% în 2015

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare 
uşoare sunt mult mai lungi decât în cazul autoturismelor, este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi. În ceea ce priveşte vehiculele 
completate, Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip se va aplica tuturor tipurilor de 
vehicule completate abia din mai 2013. 2014 va fi primul an calendaristic complet pentru 
care vor fi disponibile date privind emisiile de CO2 corelate cu masa vehiculelor respective.
Constructorii vor primi aceste date pentru a evalua impactul acestora asupra emisiilor medii 
aferente în a doua jumătate a lui 2015. Prin urmare, includerea emisiilor generate de 
vehiculele completate nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016.

Amendamentul 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, eliminat

Or. en

Amendamentul 110
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, eliminat
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Or. fr

Amendamentul 111
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, – 65 % în 2015,

– 75 % în 2016,

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare 
uşoare sunt mult mai lungi decât în cazul autoturismelor, este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi. În ceea ce priveşte vehiculele 
completate, Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip se va aplica tuturor tipurilor de 
vehicule completate abia din mai 2013. 2014 va fi primul an calendaristic complet pentru 
care vor fi disponibile date privind emisiile de CO2 corelate cu masa vehiculelor respective.
Constructorii vor primi aceste date pentru a evalua impactul acestora asupra emisiilor medii 
aferente în a doua jumătate a lui 2015. Prin urmare, includerea emisiilor generate de 
vehiculele completate nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016.

Amendamentul 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, – 75 % în 2015,

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere progresivă ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producţie.
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Amendamentul 113
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, – 65 % în 2014,

Or. en

Justificare

Pentru vehiculele utilitare uşoare noi este nevoie de o perioadă de implementare similară cu 
perioada de trei ani obţinută pentru autoturisme. Etapa de dezvoltare pentru vehiculele 
utilitare uşoare durează aproximativ 7 ani, pe când cea pentru autoturisme durează 5 ani.
Ciclul de producţie al vehiculelor utilitare uşoare durează peste 10 ani, iar cel pentru 
autoturisme poate dura între 5 şi 7 ani.

Amendamentul 114
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, – 65 % în 2015,

Or. en

Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Amendamentul 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, – 75 % în 2016,

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare 
uşoare sunt mult mai lungi decât în cazul autoturismelor, este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi. În ceea ce priveşte vehiculele 
completate, Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip se va aplica tuturor tipurilor de 
vehicule completate abia din mai 2013. 2014 va fi primul an calendaristic complet pentru 
care vor fi disponibile date privind emisiile de CO2 corelate cu masa vehiculelor respective.
Constructorii vor primi aceste date pentru a evalua impactul acestora asupra emisiilor medii 
aferente în a doua jumătate a lui 2015. Prin urmare, includerea emisiilor generate de 
vehiculele completate nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016.

Amendamentul 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, – 75 % în 2013,

Or. en

Justificare

Pentru ca prezentul regulament să fie conform cu regulamentul privind autoturismele şi 
emisiile de CO2, care intră în vigoare în 2015.
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Amendamentul 117
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, – 65 % în 2015,

Or. en

Amendamentul 118
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75 % în 2014, – 75 % în 2015,

Or. en

Justificare

Perioadele de dezvoltare şi producţie pentru vehiculele utilitare uşoare sunt mult mai lungi 
decât în cazul autoturismelor şi necesită o perioadă de adaptare şi una de introducere 
progresivă mai lungi.

Amendamentul 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, eliminat

Or. en
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Amendamentul 120
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, eliminat

Or. fr

Amendamentul 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, – 80 % în 2016,

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere progresivă ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producţie.

Amendamentul 122
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, – 75 % în 2015,

Or. en



PE442.811v01-00 70/84 AM\817369RO.doc

RO

Justificare

Pentru vehiculele utilitare uşoare noi este nevoie de o perioadă de implementare similară cu 
perioada de trei ani obţinută pentru autoturisme. Etapa de dezvoltare pentru vehiculele 
utilitare uşoare durează aproximativ 7 ani, pe când cea pentru autoturisme durează 5 ani.
Ciclul de producţie al vehiculelor utilitare uşoare durează peste 10 ani, iar cel pentru 
autoturisme poate dura între 5 şi 7 ani.

Amendamentul 123
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, – 75 % în 2016,

Or. en

Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendamentul 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, – 80 % în 2017,

Or. en
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Justificare

Având în vedere faptul că perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare 
uşoare sunt mult mai lungi decât în cazul autoturismelor, este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi. În ceea ce priveşte vehiculele 
completate, Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip se va aplica tuturor tipurilor de 
vehicule completate abia din mai 2013. 2014 va fi primul an calendaristic complet pentru 
care vor fi disponibile date privind emisiile de CO2 corelate cu masa vehiculelor respective.
Constructorii vor primi aceste date pentru a evalua impactul acestora asupra emisiilor medii 
aferente în a doua jumătate a lui 2015. Prin urmare, includerea emisiilor generate de 
vehiculele completate nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016.

Amendamentul 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, – 80 % în 2014,

Or. en

Justificare

Pentru ca prezentul regulament să fie conform cu regulamentul privind autoturismele şi 
emisiile de CO2, care intră în vigoare în 2015.

Amendamentul 126
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, – 75 % în 2016,

Or. en
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Amendamentul 127
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, – 80 % în 2017,

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare 
uşoare sunt mult mai lungi decât în cazul autoturismelor, este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi. În ceea ce priveşte vehiculele 
completate, Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip se va aplica tuturor tipurilor de 
vehicule completate abia din mai 2013. 2014 va fi primul an calendaristic complet pentru 
care vor fi disponibile date privind emisiile de CO2 corelate cu masa vehiculelor respective.
Constructorii vor primi aceste date pentru a evalua impactul acestora asupra emisiilor medii 
aferente în a doua jumătate a lui 2015. Prin urmare, includerea emisiilor generate de 
vehiculele completate nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016.

Amendamentul 128
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – a doua liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2015, – 80 % în 2016,

Or. en

Justificare

Perioadele de dezvoltare şi producţie pentru vehiculele utilitare uşoare sunt mult mai lungi 
decât în cazul autoturismelor şi necesită o perioadă de adaptare şi una de introducere 
progresivă mai lungi.
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Amendamentul 129
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % în 2017,

Or. en

Amendamentul 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. eliminat

Or. en

Amendamentul 131
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100% începând din 2016. eliminat

Or. fr

Amendamentul 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3



PE442.811v01-00 74/84 AM\817369RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. – 100 % începând din 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2016, se iau în 
considerare şi vehiculele completate în 
cadrul procesului de stabilire a mediei 
emisiilor specifice de CO2 pentru fiecare 
constructor.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare 
uşoare sunt mult mai lungi decât în cazul autoturismelor, este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi. În ceea ce priveşte vehiculele 
completate, Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip se va aplica tuturor tipurilor de 
vehicule completate abia din mai 2013. 2014 va fi primul an calendaristic complet pentru 
care vor fi disponibile date privind emisiile de CO2 corelate cu masa vehiculelor respective.
Constructorii vor primi aceste date pentru a evalua impactul acestora asupra emisiilor medii 
aferente în a doua jumătate a lui 2015. Prin urmare, includerea emisiilor generate de 
vehiculele completate nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016.

Amendamentul 133
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. – 100 % începând din 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2016, se iau în 
considerare şi vehiculele completate în 
cadrul procesului de stabilire a mediei 
emisiilor specifice de CO2 pentru fiecare 
constructor.

Or. en
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Amendamentul 134
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. – 100 % începând din 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2016, se iau în 
considerare şi vehiculele completate în 
cadrul procesului de determinare a mediei 
emisiilor specifice de CO2 a unui 
constructor.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare 
uşoare sunt mult mai lungi decât în cazul autoturismelor, este nevoie de o perioadă de 
adaptare şi de una de introducere progresivă mai lungi. În ceea ce priveşte vehiculele 
completate, Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip se va aplica tuturor tipurilor de 
vehicule completate abia din mai 2013. 2014 va fi primul an calendaristic complet pentru 
care vor fi disponibile date privind emisiile de CO2 corelate cu masa vehiculelor respective.
Constructorii vor primi aceste date pentru a evalua impactul acestora asupra emisiilor medii 
aferente în a doua jumătate a lui 2015. Prin urmare, includerea emisiilor generate de 
vehiculele completate nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016.

Amendamentul 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. – 100 % începând din 2015.

Or. en

Justificare

Pentru ca prezentul regulament să fie conform cu regulamentul privind autoturismele şi 
emisiile de CO2, care intră în vigoare în 2015.
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Amendamentul 136
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. – 100 % începând din 2018.

Or. en

Justificare

Perioadele de dezvoltare şi de producţie pentru vehiculele utilitare uşoare sunt mult mai lungi 
decât în cazul autoturismelor şi necesită o perioadă de adaptare şi una de introducere 
progresivă mai lungi.

Amendamentul 137
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. – 80 % începând din 2016.

Or. en

Justificare

Pentru vehiculele utilitare uşoare noi este nevoie de o perioadă de implementare similară cu 
perioada de trei ani obţinută pentru autoturisme. Etapa de dezvoltare pentru vehiculele 
utilitare uşoare durează aproximativ 7 ani, pe când cea pentru autoturisme durează 5 ani.
Ciclul de producţie al vehiculelor utilitare uşoare durează peste 10 ani, iar cel pentru 
autoturisme poate dura între 5 şi 7 ani.
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Amendamentul 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

-100 % începând din 2016. -100 % începând din 2017.

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere progresivă ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producţie.

Amendamentul 139
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. – 80 % în 2017.

Or. en

Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Amendamentul 140
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3a

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. – 100 % începând din 2017.

Or. en

Justificare

Pentru vehiculele utilitare uşoare noi este nevoie de o perioadă de implementare similară cu 
perioada de trei ani obţinută pentru autoturisme. Etapa de dezvoltare pentru vehiculele 
utilitare uşoare durează aproximativ 7 ani, pe când cea pentru autoturisme durează 5 ani.
Ciclul de producţie al vehiculelor utilitare uşoare durează peste 10 ani, iar cel pentru 
autoturisme poate dura între 5 şi 7 ani.

Amendamentul 141
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuţa 3a

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 100 % începând din 2016. – 100 % începând din 2018.

Or. en

Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Amendamentul 142
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2016, se iau în 
considerare şi vehiculele completate în 
cadrul procesului de stabilire a mediei 
emisiilor specifice de CO2 pentru fiecare 
constructor.

Or. en

Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendamentul 143
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2016, se iau în 
considerare şi vehiculele completate în 
cadrul procesului de stabilire a mediei 
emisiilor specifice de CO2 pentru fiecare 
constructor.

Or. en
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Justificare

Includerea vehiculelor completate în legislaţie nu ar trebui să se realizeze înainte de 2016, 
deoarece nu există date şi există riscul ca unele date să fie eronate.

Amendamentul 144
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Credite suplimentare eliminat
Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
uşor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km se consideră ca fiind echivalent 
cu:
– 2,5 vehicule utilitare uşoare în 2014,
– 1,5 vehicule utilitare uşoare în 2015,
– 1 vehicul utilitar uşor, începând din 
2016.

Or. de

Justificare

Creditele suplimentare sunt contraproductive. În cele din urmă, acestea duc la creşterea 
emisiilor de CO2 per total, deoarece vehiculele cu consum redus de carburant sunt 
contrabalansate de cele cu consum ridicat de carburant.

Amendamentul 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Limitatoare de viteză

Până în 2015, se introduc limitatoare de 
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viteză pentru a limita viteza maximă a 
vehiculelor din categoriile M2, N1 şi N2  
nou fabricate, astfel cum sunt definite la 
articolul 2, la 110 km/h.

Or. en

Justificare

Eficienţa cu privire la consumul de carburant a furgonetelor şi a vehiculelor utilitare uşoare 
a scăzut în perioada 2001 – 2007, impunând o creştere a costurilor operaţionale ale 
întreprinderilor. Dacă se doreşte realizarea obiectivelor strategiei UE 2020 cu privire la 
creşterea competitivităţii întreprinderilor, reducerea costurilor inutile de transport este 
esenţială. Motoarele instalate în vehiculele întreprinderilor trebuie să fie adaptate scopului 
pentru care sunt folosite vehiculele respective şi nu să fie ultraperfecţionate pentru viteze 
mari, specifice traficului pe autostrăzi. Un limitator de viteză reglat la 110 km/h ar permite 
constructorilor să îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor cu costuri mult mai mici.

Amendamentul 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
În ceea ce priveşte anul calendaristic care 
începe la 1 ianuarie 2014 şi fiecare an  
calendaristic ulterior, fiecare constructor 
de vehicule utilitare uşoare se asigură că 
vehiculele utilitare uşoare produse de 
acesta sunt dotate cu dispozitive de 
limitare a vitezei pentru care viteza 
maximă este fixată la 100km/h.  

Or. en

Justificare

Dispozitivele inteligente de limitare a vitezei vor avea atât efecte directe, cât şi indirecte 
asupra consumului de carburant. Ca efect direct, dacă conducem mai încet, avem nevoie de 
mai puţin carburant. Ca efect indirect, limitarea vitezelor maxime permite optimizarea exactă 
a rulajului la viteza specifică respectivă, ceea ce poate reduce, de asemenea, emisiile. 
Emisiile de CO2 cresc puternic în situaţii dinamice de trafic (opriri şi porniri) şi la viteze mai 
mari de 120 km/h. Se estimează că cea mai mare reducere a emisiilor de CO2 care poate fi 
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realizată cu un dispozitiv inteligent de limitare a vitezei este de aproximativ 15%.  

Amendamentul 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Obiectiv privind emisiile specifice pentru 

vehiculele alimentate cu carburanţi 
alternativi

Pentru a stabili în ce măsură un 
constructor își respectă obiectivul privind 
emisiile specifice prevăzut la articolul 4, 
emisiile specifice de CO2 generate de 
fiecare vehicul conceput să funcționeze cu 
un amestec de benzină și etanol în 
proporție de 85% („E85”), care respectă 
legislația Uniunii sau standardele tehnice 
europene relevante se reduc, până la 31 
decembrie 2015, cu 5%, drept 
recunoaștere a sporirii capacităților 
tehnologice și de reducere a emisiilor 
pentru vehiculele care funcționează pe 
bază de biocarburanți. Această reducere 
se aplică numai dacă cel puțin 30% din 
stațiile de alimentare din statul membru 
în care este înmatriculat vehiculul 
furnizează acest tip de carburant 
alternativ, cu respectarea criteriilor de 
durabilitate pentru biocarburanți 
prevăzute în legislația relevantă a 
Uniunii.

Or. de

Justificare

Dezvoltarea continuă a infrastructurii de distribuţie a biocarburanţilor poate genera reduceri 
importante ale emisiilor de CO2 ale parcului auto pe întregul circuit al carburanţilor de la 
puţul de extracţie la autoturisme. Prin urmare, este necesar să se introducă, prin analogie cu 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, 
o dispoziţie pentru vehiculele utilitare uşoare alimentate cu carburanţi alternativi.
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Amendamentul 148
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Limitatoare de viteză

Începând cu 1 ianuarie 2014, 
constructorii de vehicule utilitare uşoare 
se asigură că toate vehiculele utilitare 
uşoare noi sunt dotate, în conformitate cu 
articolul 2, cu un dispozitiv de limitare a 
vitezei, care limitează viteza acestor 
vehicule la 120 km/h. 

Or. de

Justificare

S-au introdus deja dispozitive de limitare a vitezei pentru toate celelalte categorii de vehicule 
utilitare. Instalarea unor astfel de dispozitive nu prezintă probleme tehnice şi nu implică 
costuri suplimentare semnificative. Prezentul amendament stimulează constructorii în 
vederea producerii unor motoare mai mici şi mai eficiente, care să emită mai puţin CO2. 

Amendamentul 149
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
În ceea ce priveşte anul calendaristic care 
începe la 1 ianuarie 2014 şi fiecare an  
calendaristic ulterior, fiecare constructor 
de vehicule utilitare uşoare se asigură că 
vehiculele utilitare uşoare produse de 
acesta sunt dotate cu dispozitive de 
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limitare a vitezei. Viteza maximă la care 
sunt fixate dispozitivele respective este 
stabilită de statele membre.

Or. en

Justificare

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


