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Amendamentul 150
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5
Credite suplimentare

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:

eliminat

- 2,5 vehicule utilitare uşoare în 2014,
- 1,5 vehicule utilitare uşoare în 2015,
- 1 vehicul utilitar uşor, începând din 
2016.

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare pentru automobilele care generează un nivel extrem de redus de 
emisii de CO2 micşorează în mod semnificativ reducerile emisiilor de CO2. Acest lucru se 
întâmplă deoarece este probabil ca constructorii să-şi reducă eforturile referitoare la 
vehiculele convenţionale. Aceste vehicule convenţionale, totuşi, vor fi conduse mulţi ani de 
acum înainte, astfel încât efectul temporar de sprijinire a vehiculelor cu emisii reduse va fi 
pus în umbră de daunele aduse climatului.

Amendamentul 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5
Credite suplimentare

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 

eliminat
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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. en
Amendamentul 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

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 % 
din nivelul indicativ de emisii specifice de 
CO2 specificat în anexa I se consideră ca 
fiind echivalent cu:

Or. de

Justificare

Pentru a stimula integrarea tehnologiilor ce permit reducerea emisiilor la vehiculele utilitare 
uşoare, trebuie să se stabilească stimulente specifice. De aceea, ar trebui extinse factorul şi 
durata acordării facilităţilor pentru vehiculele utilitare uşoare cu un nivel specific al 
emisiilor de CO2 mai mic de 50% din nivelul emisiilor vehiculelor utilitare uşoare 
comparabile.

Amendamentul 153
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
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uşor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km se consideră ca fiind echivalent 
cu:

uşor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50% 
din obiectivul privind emisiile specifice de 
CO2 ale vehiculului în conformitate cu 
anexa I se consideră ca fiind echivalent cu:

Or. en

Justificare

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendamentul 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

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% 
din obiectivul privind emisiile specifice de 
CO2 ale vehiculului în conformitate cu 
anexa I se consideră ca fiind echivalent cu:

Or. en
Amendamentul 155
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
uşor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mare de 15% 
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din obiectivul privind emisiile sale 
specifice determinat în conformitate cu 
anexa I se consideră ca fiind echivalent 
cu:
- 1,5 vehicule utilitare uşoare în 2014,
- 2 vehicule utilitare uşoare în 2015,
- 2,5 vehicule utilitare uşoare începând cu 
2016.

Or. en

Justificare

Pentru a promova inovaţiile şi pentru a reduce costurile pentru utilizatorii din mediul de 
afaceri, legislaţia ar trebui să încurajeze dezvoltarea unor furgonete şi vehicule utilitare 
uşoare care au un consum mai eficient de combustibil/emisii scăzute de CO2.  În mod similar, 
ar trebui să descurajeze continuarea producţiei celor care au cheltuieli de exploatare ridicate 
şi care emit cantităţi nenecesare de CO2.

Amendamentul 156
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic următor fiecare constructor 
de vehicule utilitare uşoare garantează că 
vehiculele sale utilitare uşoare sunt 
echipate cu dispozitive limitatoare de 
viteză care setează viteza maximă la 
100km/h.

Or. en

Justificare

Conform unor studii ştiinţifice, o limită de viteză, setată la 100 km/h, ar reduce emisiile de 
CO2 ale vehiculelor utilitare uşoare cu până la 8%. De asemenea, o limită de viteză ar 
reduce poluarea sonoră, crescând, în acelaşi timp, siguranţa tuturor utilizatorilor 
drumurilor.

Amendamentul 157
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Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Limite de viteză

Până în 2015 se introduc limite de viteză 
pentru a limita viteza maximă a 
vehiculelor nou fabricate, potrivit 
definiţiei de la articolul 2, la valori care 
descresc odată cu creşterea capacităţii de 
transport.

Or. en
Amendamentul 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 2,5 vehicule utilitare uşoare în 2014, eliminat

Or. en
Amendamentul 159
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 2,5 vehicule utilitare uşoare în 2014, - 2 vehicule utilitare uşoare între 2015 şi 
2025,

Or. en

Justificare

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
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availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendamentul 160
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 2,5 vehicule utilitare uşoare în 2014, - 3,5 vehicule utilitare uşoare în 2014,

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare pot constitui un stimulent pentru dezvoltarea unor vehicule utilitare 
uşoare cu emisii reduse. Costurile de investiţie sunt mai mari şi, prin urmare, este necesar ca 
perioada prevăzută pentru creditele suplimentare să fie extinsă.

Amendamentul 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 2,5 vehicule utilitare uşoare în 2014, – 2 vehicule utilitare uşoare în 2015,

Or. de

Justificare

Pentru a stimula integrarea tehnologiilor ce permit reducerea emisiilor la vehiculele utilitare 
uşoare, trebuie să se stabilească stimulente specifice. De aceea, ar trebui extinse factorul şi 
durata acordării facilităţilor pentru vehiculele utilitare uşoare cu un nivel specific al 
emisiilor de CO2 mai mic de 50% din nivelul emisiilor vehiculelor utilitare uşoare 
comparabile.

Amendamentul 162
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1,5 vehicule utilitare uşoare în 2015, eliminat

Or. en

Justificare

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendamentul 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1,5 vehicule utilitare uşoare în 2015, - 2 vehicule utilitare uşoare între 2015 şi 
2025,

Or. en

Justificare

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendamentul 164
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1,5 vehicule utilitare uşoare în 2015, - 3,5 vehicule utilitare uşoare în 2015,

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare pot constitui un stimulent pentru dezvoltarea unor vehicule utilitare 
uşoare cu emisii reduse. Costurile de investiţie sunt mai mari şi, prin urmare, este necesar ca 
perioada prevăzută pentru creditele suplimentare să fie extinsă.

Amendamentul 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1,5 vehicule utilitare uşoare în 2015, – 2 vehicule utilitare uşoare în 2016,

Or. de

Justificare

Pentru a stimula integrarea tehnologiilor ce permit reducerea emisiilor la vehiculele utilitare 
uşoare, trebuie să se stabilească stimulente specifice. De aceea, ar trebui extinse factorul şi 
durata acordării facilităţilor pentru vehiculele utilitare uşoare cu un nivel specific al 
emisiilor de CO2 mai mic de 50% din nivelul emisiilor vehiculelor utilitare uşoare 
comparabile.

Amendamentul 166
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1 vehicul utilitar uşor, începând din 
2016.

eliminat

Or. en
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Justificare

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendamentul 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1 vehicul utilitar uşor, începând din 
2016.

eliminat

Or. en

Amendamentul 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 1 vehicul utilitar uşor începând din 2016. – 2 vehicule utilitare uşoare în 2017,

– 2 vehicule utilitare uşoare în 2018,
– 2 vehicule utilitare uşoare în 2019,
– 2 vehicule utilitare uşoare în 2020,
– 2 vehicule utilitare uşoare în 2021,
– 2 vehicule utilitare uşoare în 2022,
– 2 vehicule utilitare uşoare în 2023,
– 2 vehicule utilitare uşoare în 2024,
– 1 vehicul utilitar uşor începând din 2025.

Or. de
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Justificare

Pentru a stimula integrarea tehnologiilor ce permit reducerea emisiilor la vehiculele utilitare 
uşoare, trebuie să se stabilească stimulente specifice. De aceea, ar trebui extinse factorul şi 
durata acordării facilităţilor pentru vehiculele utilitare uşoare cu un nivel specific al 
emisiilor de CO2 mai mic de 50% din nivelul emisiilor vehiculelor utilitare uşoare 
comparabile.

Amendamentul 169
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1 vehicul utilitar uşor, începând din 
2016.

- 2,5 vehicule utilitare uşoare, începând 
din 2016.

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare pot constitui un stimulent pentru dezvoltarea unor vehicule utilitare 
uşoare cu emisii reduse. Costurile de investiţie sunt mai mari şi, prin urmare, este necesar ca 
perioada prevăzută pentru creditele suplimentare să fie extinsă.

Amendamentul 170
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1,5 vehicule utilitare uşoare în 2017,

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare pot constitui un stimulent pentru dezvoltarea unor vehicule utilitare 
uşoare cu emisii reduse. Costurile de investiţie sunt mai mari şi, prin urmare, este necesar ca 
perioada prevăzută pentru creditele suplimentare să fie extinsă.
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Amendamentul 171
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuţa 3b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1 vehicul utilitar uşor, începând din 
2018.

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare pot constitui un stimulent pentru dezvoltarea unor vehicule utilitare 
uşoare cu emisii reduse. Costurile de investiţie sunt mai mari şi, prin urmare, este necesar ca 
perioada prevăzută pentru creditele suplimentare să fie extinsă.

Amendamentul 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Informarea

La 1 ianuarie 2014 şi, ulterior, la 
începutul fiecărui an calendaristic, 
fiecare constructor de vehicule utilitare 
uşoare pune la dispoziţia clienţilor 
informaţii privind nivelul mediu de emisii 
specifice de CO2 şi consumul de 
combustibil al modelelor lor de vehicule.

Or. de

Justificare

Pentru majoritatea covârşitoare a clienţilor societăţi comerciale consumul de combustibil al 
vehiculelor este un criteriu esenţial pentru decizia de cumpărare. De aceea, aceste informaţii 
trebuie puse la dispoziţia clienţilor.
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Amendamentul 173
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2012 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A.  Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor 
desemnaţi de aceştia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcţionează în mod transparent.

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2013 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A.  Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor acestora 
desemnaţi din fiecare stat membru. Statele 
membre depun toate eforturile pentru a 
asigura că organismele raportoare 
funcţionează în mod transparent.

Or. en

Justificare

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendamentul 174
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2011 şi pentru fiecare an 
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calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informaţiile privind fiecare 
vehicul utilitar uşor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor 
desemnaţi de aceştia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcţionează în mod transparent.

calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informaţiile privind fiecare 
vehicul utilitar uşor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor 
desemnaţi de aceştia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcţionează în mod transparent.

Or. de

Amendamentul 175
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2012 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor acestora 
desemnaţi din fiecare stat membru. Statele 
membre depun toate eforturile pentru a 
asigura că organismele raportoare 
funcţionează în mod transparent.

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2014 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor acestora 
desemnaţi din fiecare stat membru. Statele 
membre depun toate eforturile pentru a 
asigura că organismele raportoare 
funcţionează în mod transparent.

Or. en

Justificare

În conformitate cu anexa XIX la Directiva 2007/46/CE, data intrării în vigoare pentru noile 
tipuri de vehicule complete din categoria N1 este de 23 aprilie 2013; prin urmare, această 
dispoziţie nu se aplică începând cu 2012. Un sistem precis de monitorizare a CO2 va fi 
disponibil cel mai devreme începând cu 2014, ţinând seama de faptul că sistemele trebuie 
îmbunătăţite iar procedurile de măsurare trebuie revizuite.
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Amendamentul 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2012 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor acestora 
desemnaţi din fiecare stat membru. Statele 
membre depun toate eforturile pentru a 
asigura că organismele raportoare 
funcţionează în mod transparent.

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2013 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor acestora 
desemnaţi din fiecare stat membru. Statele 
membre depun toate eforturile pentru a 
asigura că organismele raportoare 
funcţionează în mod transparent.

Or. en

Justificare

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendamentul 177
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2013, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2015, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 
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menţionate în anexa II partea B cu privire 
la anul calendaristic precedent. Datele se 
transmit în conformitate cu formatul 
precizat în anexa II partea C.

menţionate în anexa II partea B cu privire 
la anul calendaristic precedent. Datele se 
transmit în conformitate cu formatul 
precizat în anexa II partea C.

Or. en

Justificare

Ca urmare a modificărilor introduse de amendamentul la articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul 178
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2013, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 
menţionate în anexa II partea B cu privire 
la anul calendaristic precedent. Datele se 
transmit în conformitate cu formatul 
precizat în anexa II partea C.

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2014, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 
menţionate în anexa II partea B cu privire 
la anul calendaristic precedent. Datele se 
transmit în conformitate cu formatul 
precizat în anexa II partea C.

Or. en

Justificare

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendamentul 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2013, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 
menţionate în anexa II partea B cu privire 
la anul calendaristic precedent. Datele se 
transmit în conformitate cu formatul 
precizat în anexa II partea C.

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2014, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 
menţionate în anexa II partea B cu privire 
la anul calendaristic precedent. Datele se 
transmit în conformitate cu formatul 
precizat în anexa II partea C.

Or. en

Justificare

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendamentul 180
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2013, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 
menţionate în anexa II partea B cu privire 
la anul calendaristic precedent. Datele se 
transmit în conformitate cu formatul 
precizat în anexa II partea C.

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2011, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 
menţionate în anexa II partea B cu privire 
la anul calendaristic precedent. Datele se 
transmit în conformitate cu formatul 
precizat în anexa II partea C.

Or. de
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Amendamentul 181
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ţine un registru central al datelor 
raportate de statele membre în temeiul 
prezentului articol, acest registru fiind pus 
la dispoziţia publicului. Până la 30 iunie 
2013 şi în fiecare an ulterior, Comisia 
calculează pentru fiecare constructor, cu 
titlu provizoriu:

Comisia ţine un registru central al datelor 
raportate de statele membre în temeiul 
prezentului articol, acest registru fiind pus 
la dispoziţia publicului. Până la 30 iunie 
2014 şi în fiecare an ulterior, Comisia 
calculează pentru fiecare constructor, cu 
titlu provizoriu:

Or. en

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să fie în conformitate cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.
Experienţa rezultată în urma aplicării regulamentului privind autoturismele arată dificultăţi 
legate de monitorizare. Este nevoie de prelungirea termenului până la instituirea unui sistem 
de monitorizare, în special dat fiind că în momentul de faţă nu sunt disponibile date complete 
la nivel european referitoare la N1; prin urmare, punctul de pornire este mai problematic 
decât pentru autoturisme.

Amendamentul 182
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ţine un registru central al datelor 
raportate de statele membre în temeiul 
prezentului articol, acest registru fiind pus 
la dispoziţia publicului. Până la 30 iunie 
2013 şi în fiecare an ulterior, Comisia 
calculează pentru fiecare constructor, cu 
titlu provizoriu:

Comisia ţine un registru central al datelor 
raportate de statele membre în temeiul 
prezentului articol, acest registru fiind pus 
la dispoziţia publicului. Până la 30 iunie 
2015 şi în fiecare an ulterior, Comisia 
calculează pentru fiecare constructor, cu 
titlu provizoriu:

Or. en
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Justificare

Ca urmare a modificărilor introduse de amendamentul la articolul 7 alineatele (1) şi (2).

Amendamentul 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ţine un registru central al datelor 
raportate de statele membre în temeiul 
prezentului articol, acest registru fiind pus 
la dispoziţia publicului. Până la 30 iunie 
2013 şi în fiecare an ulterior, Comisia 
calculează pentru fiecare constructor, cu 
titlu provizoriu:

Comisia ţine un registru central al datelor 
raportate de statele membre în temeiul
prezentului articol, acest registru fiind pus 
la dispoziţia publicului. Până la 30 iunie 
2014 şi în fiecare an ulterior, Comisia 
calculează pentru fiecare constructor, cu 
titlu provizoriu:

Or. en

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să însoţească punerea în aplicare a 
regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor. Experienţa 
rezultată în urma aplicării regulamentului privind autoturismele arată dificultăţi legate de 
monitorizare. Este nevoie de prelungirea termenului până la instituirea unui sistem de 
monitorizare, în special dat fiind că în momentul de faţă nu sunt disponibile date complete la 
nivelul UE-27 referitoare la N1; prin urmare, punctul de pornire este mai problematic decât 
pentru autoturisme.

Amendamentul 184
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ţine un registru central al datelor 
raportate de statele membre în temeiul 
prezentului articol, acest registru fiind pus 
la dispoziţia publicului. Până la 30 iunie 
2013 şi în fiecare an ulterior, Comisia 
calculează pentru fiecare constructor, cu 
titlu provizoriu:

Comisia ţine un registru central al datelor 
raportate de statele membre în temeiul 
prezentului articol, acest registru fiind pus 
la dispoziţia publicului. Până la 30 iunie 
2011 şi în fiecare an ulterior, Comisia 
calculează pentru fiecare constructor, cu 
titlu provizoriu:
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Or. de

Amendamentul 185
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Pentru anii calendaristici 2012 şi 2013, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2 
a constructorului respectiv depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

7. Pentru anii calendaristici 2010 şi 2011, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2 
a constructorului respectiv depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Or. deAmendamentul 186
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru anii calendaristici 2012 şi 2013, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2 
a constructorului respectiv depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(7) Pentru anii calendaristici 2014 şi 2015, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2 
a constructorului respectiv depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Or. en

Justificare

Ca urmare a modificărilor introduse de amendamentul la articolul 7 alineatele (1) şi (2).

Amendamentul 187
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru anii calendaristici 2012 şi 2013, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2 
a constructorului respectiv depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(7) Pentru anii calendaristici 2013 şi 2014, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2 
a constructorului respectiv depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Or. en

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să fie în conformitate cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru anii calendaristici 2012 şi 2013, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2 
a constructorului respectiv depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(7) Pentru anii calendaristici 2013 şi 2014, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2 
a constructorului respectiv depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Or. en

Justificare

Din motive legate de coerenţă.

Amendamentul 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) De asemenea, statele membre 
colectează şi raportează, în conformitate cu 
prezentul articol, date cu privire la 
înmatriculările de vehicule din categoriile 
M2 şi N2, astfel cum sunt definite în anexa 
II la Directiva 2007/46/CE, care au o masă 
de referinţă de maximum 2 610 kg, 
precum şi cu privire la vehiculele la care se 
extinde omologarea de tip în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

(10) De asemenea, statele membre 
colectează şi raportează, în conformitate cu 
prezentul articol, date cu privire la 
înmatriculările de vehicule din categoriile 
M2 şi N2, astfel cum sunt definite în anexa 
II la Directiva 2007/46/CE, precum şi cu 
privire la vehiculele la care se extinde 
omologarea de tip în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 190
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea se extinde la vehiculele 
completate.

Or. en

Justificare

În funcţie de soluţia aleasă, este probabil că Directiva-cadru privind omologarea şi sistemul 
curent de monitorizare nu vor furniza o soluţie realistă pentru vehiculele completate, astfel 
cum propune Comisia. Omologarea de tip completă (Directiva 2007/46/CE) se va aplica 
tuturor tipurilor de vehicule completate începând cu mai 2013. Astfel, începând cu ianuarie 
2014, monitorizarea se extinde la vehiculele completate. 2014 va fi primul an calendaristic 
complet în care se monitorizează şi colectează datele privind emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate în conformitate cu noua procedură disponibilă.



PE442.834v01-00 24/86 AM\817674RO.doc

RO

Amendamentul 191
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea se extinde la vehiculele 
completate.

Or. en

Justificare

În funcţie de soluţia aleasă, este probabil că Directiva-cadru privind omologarea şi sistemul 
curent de monitorizare nu vor furniza o soluţie aplicabilă pentru vehiculele completate, astfel 
cum propune Comisia. Omologarea de tip completă (Directiva 2007/46/CE) se va aplica 
tuturor tipurilor de vehicule completate începând cu mai 2013. Astfel, începând cu ianuarie 
2014, monitorizarea se extinde la vehiculele completate. 2014 va fi primul an calendaristic 
complet în care se monitorizează şi colectează datele privind emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate în conformitate cu noua procedură disponibilă.

Amendamentul 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea se extinde la vehiculele 
completate.

Or. en

Justificare

Omologarea de tip completă (Directiva 2007/46/CE) se va aplica tuturor tipurilor de vehicule 
completate doar începând cu mai 2013. Astfel, începând cu ianuarie 2014, monitorizarea se 
extinde la vehiculele completate. 2014 va fi primul an calendaristic complet în care se 
monitorizează şi colectează datele privind emisiile de CO2 şi masa vehiculelor completate în 
conformitate cu noua procedură disponibilă.
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Amendamentul 193
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Primele pe emisiile suplimentare sunt 
similare celor plătite în alte sectoare în 
cadrul schemei UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS).

Or. en

Justificare

Primele pe emisiile suplimentare sunt complet disproporţionate sub forma propusă şi nu sunt 
nicidecum comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar afecta extrem de mult sectorul, 
ameninţându-i competitivitatea şi viabilitatea. Primele actuale pe emisiile suplimentare ar fi 
echivalente cu 480 EUR/t în 2015, în timp ce o comparaţie cu alte sectoare arată că, în cazul 
UE ETS, primele sunt de 15 EUR/t; penalizările suplimentare ETS sunt de 100 EUR/t (în caz 
de nerespectare); şi, în cazul Directivei privind achiziţiile publice ecologice, sunt de 30-40 
EUR/t (costurile externe pe durata de viață pentru CO2).

Amendamentul 194
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
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plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Primele pe emisiile suplimentare sunt 
similare celor plătite în alte sectoare în 
cadrul schemei UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS).

Or. en

Justificare

Primele pe emisiile suplimentare sunt complet disproporţionate sub forma propusă şi nu sunt 
nicidecum comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar afecta extrem de mult sectorul, 
ameninţându-i competitivitatea şi viabilitatea. Primele pe emisiile suplimentare propuse de 
Comisie ar fi echivalente cu 480 EUR/t în 2015, în timp ce o comparaţie cu alte sectoare 
acoperite de UE ETS, primele sunt de 15 EUR/t, penalizările suplimentare ETS fiind de 100 
EUR/t în caz de nerespectare; Directiva privind achiziţiile publice ecologice, în schimb, a 
stabilit că preţul CO2 este de 30-40 EUR/t (costurile externe pe durata de viață pentru CO2).

Amendamentul 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ab dem 1. Pentru perioada care începe 
la 1 ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Or. de
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Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele ce vor fi vândute în 2014 în prezent se află deja în stadiul de dezvoltare sau de 
producţie. Prin analogie, prima pentru emisiile suplimentare ar trebui percepută de-abia cu 
începere de la 1 ianuarie 2015.

Amendamentul 196
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Or. de

Amendamentul 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2013 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.
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Or. en

Justificare

Pentru a alinia prezentul regulament cu Regulamentul privind autoturismele şi CO2, care 
intră în vigoare în 2015.

Amendamentul 198
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prima pentru emisiile suplimentare 
menţionată la alineatul (1) se calculează 
cu ajutorul formulei de mai jos:

eliminat

(a) din 2014 până în 2018:
(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.
(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
3 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.
(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
1 g CO2/km dar nu mai mult de 
2 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.
(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:
Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.
(b) începând din 2019:
(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare uşoare noi.
Unde, în sensul prezentului articol:
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„emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame pe kilometru cu care 
media emisiilor specifice de CO2 a unui 
constructor - ţinând seama de reducerile 
emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor 
inovatoare aprobate în conformitate cu 
articolul 11 – a depăşit obiectivul acestuia 
privind emisiile specifice în anul
calendaristic sau într-o parte a anului 
calendaristic în care se aplică obligaţia 
menţionată la articolul 4, rotunjit la cea 
mai apropiată a treia zecimală; and
„numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi” înseamnă numărul de vehicule 
utilitare uşoare noi al căror constructor 
este şi care au fost înmatriculate în 
perioada respectivă, în conformitate cu 
criteriile de introducere treptată prevăzute 
la articolul 4.

Or. en

Justificare

Primele pe emisiile suplimentare sunt complet disproporţionate sub forma propusă şi nu sunt 
nicidecum comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar afecta extrem de mult sectorul, 
ameninţându-i competitivitatea şi viabilitatea. Primele actuale pe emisiile suplimentare ar fi 
echivalente cu 480 EUR/t în 2015, în timp ce o comparaţie cu alte sectoare arată că, în cazul 
UE ETS, primele sunt de 15 EUR/t; penalizările suplimentare ETS sunt de 100 EUR/t (în caz 
de nerespectare); şi, în cazul Directivei privind achiziţiile publice ecologice, sunt de 30-40 
EUR/t (costurile externe pe durata de viață pentru CO2).

Amendamentul 199
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prima pentru emisiile suplimentare 
menţionată la alineatul (1) se calculează 
cu ajutorul formulei de mai jos:

eliminat

(a) din 2014 până în 2018:
(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:
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((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.
(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
3 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.
(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
1 g CO2/km dar nu mai mult de 
2 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.
(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:
Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.
(b) începând din 2019:
(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Justificare

Primele pe emisiile suplimentare sunt complet disproporţionate sub forma propusă şi nu sunt 
nicidecum comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar afecta extrem de mult sectorul, 
ameninţându-i competitivitatea şi viabilitatea. Primele pe emisiile suplimentare propuse de 
Comisie ar fi echivalente cu 480 EUR/t în 2015, în timp ce o comparaţie cu alte sectoare 
acoperite de UE ETS, primele sunt de 15 EUR/t, penalizările suplimentare ETS fiind de 100 
EUR/t în caz de nerespectare; Directiva privind achiziţiile publice ecologice, în schimb, a 
stabilit că preţul CO2 este de 30-40 EUR/t (costurile externe pe durata de viață pentru CO2).

Amendamentul 200
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2018: (a) Din 2014

(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
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de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Justificare

Primele pe emisiile suplimentare trebuie să reflecte costurile marginale determinate de 
respectarea normelor.

Amendamentul 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2018: (a) din 2015 până în 2018:

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele ce vor fi vândute în 2014 în prezent se află deja în stadiul de dezvoltare sau de 
producţie. Prin analogie, prima pentru emisiile suplimentare ar trebui percepută de-abia cu 
începere de la 1 ianuarie 2015.

Amendamentul 202
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2018: (a) din 2012 până în 2018:

Or. de

Amendamentul 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2018: (a) Din 2014

Or. en

Justificare

Primele pe emisiile suplimentare trebuie să reflecte costurile marginale ale investiţiei pentru 
fiecare gram suplimentar pentru a asigura mai degrabă respectarea normelor decât plata de 
penalizări. O analiză condusă de Regatul Unit sugerează că o structură modulată a primelor 
ar avea drept consecinţă atingerea obiectivului doar după 2016, şi posibil nu înainte de 2020.

Amendamentul 204
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 - litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:

eliminat

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.

Or. de

Amendamentul 205
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 - litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:

eliminat

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.

Or. en
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Amendamentul 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 - litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

(i) (Emisii suplimentare × 120 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Amendamentul 207
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 - litera a – punctul i – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 209
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i – liniuţa 1



PE442.834v01-00 34/86 AM\817674RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

((Emisii suplimentare – 3) × 95 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. de

Justificare

Prima pentru emisiile suplimentare de CO2 ale vehiculelor utilitare uşoare ar trebui să aibă 
un cuantum comparabil cu cel al autoturismelor, deoarece o penalitate mai aspră nu ar avea 
sens decât dacă emisiile de CO2 ale celor două categorii de vehicule ar acţiona diferit asupra 
mediului.

Amendamentul 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

((Emisii suplimentare – 3) × 95 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. de

Justificare

Penalităţile pentru producătorii care nu reuşesc să-şi reducă emisiile de CO2 pentru vehicule 
utilitare uşoare ar trebui să fie în concordanţă cu alte texte legislative similare în domeniul 
autovehiculelor. Propunerea Comisiei nu conţine nicio justificare pentru fixarea unor 
penalităţi mai mari în cazul vehiculelor din categoria N1.

Amendamentul 211
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 - litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
3 g CO2/km:

eliminat

((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
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noi.

Or. de

Justificare

Scopul penalităţilor este acela de a împiedica depăşirea valorilor limită. În unele studii, 
Comisia a tras concluzia că abia o penalitate de 120 euro pe gram poate să ofere siguranţa 
că producătorii vor face investiţii. Reducerea penalităţilor pentru primele 3 grame va face ca 
producătorii să prefere să plătească penalităţile decât să facă investiţii corespunzătoare 
pentru reducerea emisiilor de CO2.

Amendamentul 212
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
3 g CO2/km:

eliminat

((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.

Or. en

Amendamentul 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) 
× numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

((Emisii suplimentare – 2) × 95 € + 20 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Justificare

„Coridorul penalizărilor” propus de Comisie va duce la un număr semnificativ de cazuri de 
nerespectare a normelor până în 2019. Prezentul amendament urmăreşte creşterea într-o 
oarecare măsură a sumelor menţionate în coridorul penalizărilor pentru a creşte gradul de 
respectare a legii, oferind, în acelaşi timp, o oarecare flexibilitate pentru constructori pentru 
ca aceştia să poată câştiga experienţă privind sistemul.

Amendamentul 215
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
3 g CO2/km:

eliminat

((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. de

Justificare

Scopul penalităţilor este acela de a împiedica depăşirea valorilor limită. În unele studii, 
Comisia a tras concluzia că abia o penalitate de 120 euro pe gram poate să ofere siguranţa 
că producătorii vor face investiţii. Reducerea penalităţilor pentru primele 3 grame va face ca 
producătorii să prefere să plătească penalităţile decât să facă investiţii corespunzătoare 
pentru reducerea emisiilor de CO2.
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Amendamentul 216
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendment

(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
1 g CO2/km dar nu mai mult de 
2 g CO2/km:

eliminat

((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Amendamentul 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
1 g CO2/km dar nu mai mult de 
2 g CO2/km:

eliminat

((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Amendamentul 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iii – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

((Emisii suplimentare – 1) × 60 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en
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Justificare

„Coridorul penalizărilor” propus de Comisie va duce la un număr semnificativ de cazuri de 
nerespectare a normelor până în 2019. Prezentul amendament urmăreşte creşterea într-o 
oarecare măsură a sumelor menţionate în coridorul penalizărilor pentru a creşte gradul de 
respectare a legii, oferind, în acelaşi timp, o oarecare flexibilitate pentru constructori pentru 
ca aceştia să poată câştiga experienţă privind sistemul.

Amendamentul 219
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:

eliminat

Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.

Or. de

Justificare

Scopul penalităţilor este acela de a împiedica depăşirea valorilor limită. În unele studii, 
Comisia a tras concluzia că abia o penalitate de 120 euro pe gram poate să ofere siguranţa 
că producătorii vor face investiţii. Reducerea penalităţilor pentru primele 3 grame va face ca 
producătorii să prefere să plătească penalităţile decât să facă investiţii corespunzătoare 
pentru reducerea emisiilor de CO2.

Amendamentul 220
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:

eliminat

Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en
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Amendamentul 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:

eliminat

Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Amendamentul 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:

eliminat

Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Amendamentul 223
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iv a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv a) (Emisii suplimentare × 120 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. de

Justificare

Scopul penalităţilor este acela de a împiedica depăşirea valorilor limită. În unele studii, 
Comisia a tras concluzia că abia o penalitate de 120 euro pe gram poate să ofere siguranţa 
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că producătorii vor face investiţii.

Amendamentul 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iv – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.

Emisii suplimentare × 15 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Justificare

„Coridorul penalizărilor” propus de Comisie va duce la un număr semnificativ de cazuri de 
nerespectare a normelor până în 2019. Prezentul amendament urmăreşte creşterea într-o 
oarecare măsură a sumelor menţionate în coridorul penalizărilor pentru a creşte gradul de 
respectare a legii, oferind, în acelaşi timp, o oarecare flexibilitate pentru constructori pentru 
ca aceştia să poată câştiga experienţă privind sistemul.

Amendamentul 225
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând din 2019: eliminat
(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare uşoare noi.

Or. en

Amendamentul 226
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare uşoare noi.

(Emisii suplimentare × 95 €) × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.
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Or. de

Justificare

Prima pentru emisiile suplimentare de CO2 ale vehiculelor utilitare uşoare ar trebui să aibă 
un cuantum comparabil cu cel al autoturismelor, deoarece o sancţiune mai aspră nu ar avea 
sens decât dacă emisiile de CO2 ale celor două categorii de vehicule ar acţiona diferit asupra 
mediului.

Amendamentul 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare uşoare noi.

(Emisii suplimentare × 95 €) × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.

Or. de

Justificare

Penalităţile pentru producătorii care nu reuşesc să-şi reducă emisiile de CO2 pentru vehicule 
utilitare uşoare ar trebui să fie în concordanţă cu alte texte legislative similare în domeniul 
autovehiculelor. Propunerea Comisiei nu conţine nicio justificare pentru fixarea unor 
penalităţi mai mari în cazul vehiculelor din categoria N1.

Amendamentul 228
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Unde, în sensul prezentului articol: eliminat
„emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame pe kilometru cu care 
media emisiilor specifice de CO2 a unui 
constructor - ţinând seama de reducerile 
emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor 
inovatoare aprobate în conformitate cu 
articolul 11 – a depăşit obiectivul acestuia 
privind emisiile specifice în anul 
calendaristic sau într-o parte a anului 
calendaristic în care se aplică obligaţia 
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menţionată la articolul 4, rotunjit la cea 
mai apropiată a treia zecimală; and
„numărul de vehicule utilitare uşoare 
noi” înseamnă numărul de vehicule 
utilitare uşoare noi al căror constructor 
este şi care au fost înmatriculate în 
perioada respectivă, în conformitate cu 
criteriile de introducere treptată prevăzute 
la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 229
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabileşte metode de colectare 
a primelor pentru emisiile suplimentare 
menţionate la alineatul (1).

eliminat

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 13 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Primele pe emisiile suplimentare sunt complet disproporţionate sub forma propusă şi nu sunt 
nicidecum comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar afecta extrem de mult sectorul, 
ameninţându-i competitivitatea şi viabilitatea. Primele actuale pe emisiile suplimentare ar fi 
echivalente cu 480 EUR/t în 2015, în timp ce o comparaţie cu alte sectoare arată că, în cazul 
UE ETS, primele sunt de 15 EUR/t; penalizările suplimentare ETS sunt de 100 EUR/t (în caz 
de nerespectare); şi, în cazul Directivei privind achiziţiile publice ecologice, sunt de 30-40 
EUR/t (costurile externe pe durata de viață pentru CO2).

Amendamentul 230
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte metode de colectare a 
primelor pentru emisiile suplimentare 
menţionate la alineatul (1).

eliminat

Or. en
Amendamentul 231
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 13 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Primele pe emisiile suplimentare sunt complet disproporţionate sub forma propusă şi nu sunt 
nicidecum comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar afecta extrem de mult sectorul, 
ameninţându-i competitivitatea şi viabilitatea. Primele pe emisiile suplimentare propuse de 
Comisie ar fi echivalente cu 480 EUR/t în 2015, în timp ce o comparaţie cu alte sectoare 
acoperite de UE ETS, primele sunt de 15 EUR/t, penalizările suplimentare ETS fiind de 100 
EUR/t în caz de nerespectare; Directiva privind achiziţiile publice ecologice, în schimb, a 
stabilit că preţul CO2 este de 30-40 EUR/t (costurile externe pe durata de viață pentru CO2).

Amendamentul 232
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sumele obţinute din plata primelor 
pentru emisiile suplimentare sunt 
considerate ca venit la bugetul general al 
Uniunii Europene.

eliminat
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Or. en

Justificare

Primele pe emisiile suplimentare sunt complet disproporţionate sub forma propusă şi nu sunt 
nicidecum comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar afecta extrem de mult sectorul, 
ameninţându-i competitivitatea şi viabilitatea. Primele actuale pe emisiile suplimentare ar fi 
echivalente cu 480 EUR/t în 2015, în timp ce o comparaţie cu alte sectoare arată că, în cazul 
UE ETS, primele sunt de 15 EUR/t; penalizările suplimentare ETS sunt de 100 EUR/t (în caz 
de nerespectare); şi, în cazul Directivei privind achiziţiile publice ecologice, sunt de 30-40 
EUR/t (costurile externe pe durata de viață pentru CO2).

Amendamentul 233
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sumele obţinute din plata primelor 
pentru emisiile suplimentare sunt 
considerate ca venit la bugetul general al 
Uniunii Europene.

eliminat

Or. en

Amendamentul 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Informaţia din autoturism destinată 

conducătorilor
Începând cu 1 ianuarie 2012, 
constructorii care solicită omologarea de 
tip pentru autovehiculele N1 astfel cum 
este definit în Directiva 2007/46/CE, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007, echipează toate autovehiculele 
cu un contor al consumului de 
combustibil.

Or. en
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Justificare

Este important ca şoferii să cunoască consumul real de combustibil al vehiculului lor, care 
adesea este mai ridicat decât consumul măsurat în cadrul ciclului de testare al UE. Un contor 
al consumului de combustibil poate ajuta la furnizarea acestor informaţii şi, în acelaşi timp, 
poate încuraja şoferii să folosească un stil de conducere care determină un consum mai mic 
de combustibil. În momentul de faţă, Comisia Europeană elaborează cerinţe pentru ca 
autoturismele să fie echipate cu asemenea dispozitive. Acestea ar trebui să fie obligatorii şi în 
cazul vehiculelor utilitare uşoare.

Amendamentul 235
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2013 şi până la 
data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, 
Comisia publică o listă care conţine, pentru 
fiecare constructor:

(1) Până la 31 octombrie 2015 şi până la 
data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, 
Comisia publică o listă care conţine, pentru 
fiecare constructor:

Or. en

Justificare

Ca urmare a modificărilor introduse de amendamentul la articolul 7 alineatele (1) şi (2).

Amendamentul 236
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2013 şi până la 
data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, 
Comisia publică o listă care conţine, pentru 
fiecare constructor:

(1) Până la 31 octombrie 2014 şi până la 
data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, 
Comisia publică o listă care conţine, pentru 
fiecare constructor:

Or. en

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Publicarea ar trebui să fie în conformitate cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.
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Amendamentul 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2013 şi până la 
data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, 
Comisia publică o listă care conţine, pentru 
fiecare constructor:

(1) Până la 31 octombrie 2014 şi până la 
data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, 
Comisia publică o listă care conţine, pentru 
fiecare constructor:

Or. en

Amendamentul 238
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând de la 31 octombrie 2014, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerinţele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.

(2) Începând de la 31 octombrie 2015, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerinţele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.

Or. en

Justificare

Ca urmare a modificărilor introduse de amendamentul la articolul 7 alineatele (1) şi (2).

Amendamentul 239
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând de la 31 octombrie 2014, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerinţele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.

(2) Începând de la 31 octombrie 2016, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerinţele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.
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Or. en

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Publicarea ar trebui să fie în conformitate cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Începând de la 31 octombrie 2014, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerinţele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.

2. Începând de la 31 octombrie 2015, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerinţele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele ce vor fi vândute în 2014 în prezent se află deja în stadiul de dezvoltare sau de 
producţie. Prin analogie, prima pentru emisiile suplimentare ar trebui percepută de-abia cu 
începere de la 1 ianuarie 2015.

Amendamentul 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea unui furnizor sau a
unui constructor, se analizează reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin 
intermediul utilizării de tehnologii 
inovatoare. Contribuţia totală a acestor 
tehnologii la reducerea obiectivului 
privind emisiile specifice al unui 
constructor poate fi de cel mult 7 g 

eliminat
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CO2/km.

Or. en

Justificare

Ciclul de testare trebuie revizuit pentru a ţine seama viitoarele eco-inovaţii şi pentru a 
reflecta mai bine condiţiile de condus reale.

Amendamentul 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea unui furnizor sau a unui 
constructor, se analizează reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin intermediul 
utilizării de tehnologii inovatoare.
Contribuţia totală a acestor tehnologii la 
reducerea obiectivelor privind emisiile 
specifice ale unui producător poate fi de 
cel mult 7 g CO2/km.

(1) La solicitarea unui furnizor sau a unui 
constructor, se analizează reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin intermediul 
utilizării de tehnologii inovatoare.

Or. de

Justificare

Pentru reducerea emisiilor de CO2, ar trebui să se mizeze mai mult pe un sistem de 
stimulente, decât pe penalităţi. Nu există niciun motiv concret pentru limitarea contribuţiei 
inovaţiilor ecologice recunoscute şi autorizate la reducerea emisiilor de CO2.

Amendamentul 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziţii detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziţii detaliate se 

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziţii detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziţii detaliate 
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bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

sunt în conformitate cu dispoziţiile 
stabilite în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 şi se bazează pe următoarele 
criterii privind tehnologiile inovatoare:

Or. en

Justificare

După cum precizează articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind 
autoturismele, până în 2010 Comisia adoptă dispoziţii detaliate privind o procedură de 
aprobare a acestor tehnologii inovatoare. Dispoziţiile referitoare la procedura de aprobare, 
care în momentul de faţă sunt discutate pentru autoturisme, ar trebui aplicate şi în cazul 
vehiculelor utilitare uşoare. Nu ar trebui să se facă nicio diferenţă între eco-inovaţiile pentru 
autoturisme şi cele pentru vehiculele utilitare uşoare şi nu ar trebui să existe vreo diferenţă în 
ceea ce priveşte procedura de aprobare. Ar trebui evitată duplicarea muncii.

Amendamentul 244
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziţii detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziţii detaliate se 
bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziţii detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziţii detaliate 
sunt în conformitate cu dispoziţiile 
stabilite în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 şi se bazează pe următoarele 
criterii privind tehnologiile inovatoare:

Or. en

Justificare

După cum precizează articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind 
autoturismele, până în 2010 Comisia adoptă dispoziţii detaliate privind o procedură de 
aprobare a acestor tehnologii inovatoare. Dispoziţiile referitoare la procedura de aprobare, 
care în momentul de faţă sunt discutate pentru autoturisme, ar trebui aplicate şi în cazul 
vehiculelor utilitare uşoare. Nu ar trebui să se facă nicio diferenţă între eco-inovaţiile pentru 
autoturisme şi cele pentru vehiculele utilitare uşoare şi nu ar trebui să existe vreo diferenţă în 
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ceea ce priveşte procedura de aprobare. Ar trebui evitată duplicarea muncii.

Amendamentul 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziţii detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziţii detaliate se 
bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziţii detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziţii detaliate 
sunt în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 12 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi se 
bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

Or. de

Justificare

Normele de aplicare pentru recunoaşterea inovaţiilor ecologice ar trebui să fie în acord cu 
dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 443/2009 (privind emisiile de CO2 ale autoturismelor) 
pentru a evita aplicarea a două proceduri diferite şi, implicit, costuri mai mari.

Amendamentul 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste norme de aplicare respectă 
următoarele principii:
(a) actualizarea periodică a listei Uniunii 
cu inovaţiile ecologice autorizate asigură 
armonizarea inovaţiilor ecologice pe 
teritoriul Uniunii şi aplicarea efectivă a 
acestor tehnologii de către autorităţile 
statelor membre responsabile cu 
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omologarea de tip;
(b) autorităţile statelor membre 
responsabile cu omologarea de tip 
evaluează şi autorizează utilizarea 
inovaţiilor ecologice şi eventuala 
contribuţie la reducerea emisiilor de CO2, 
astfel încât fiecare model de vehicul să 
poată fi asociat cu un pachet de inovaţii 
ecologice specific;
(c) Comisia decide în legătură cu cererea 
furnizorului sau producătorului în termen 
de şase luni de la primirea cererii;
(d) o tehnologie este autorizată ca inovaţie 
ecologică în cazul în care contribuţiile 
aduse la reducerea emisiilor de CO2 sunt 
măsurabile în procent de cel mult 40% în 
timpul ciclului de omologare;
(e) o tehnologie este autorizată ca inovaţie 
ecologică în cazul în care contribuţiile 
aduse la reducerea emisiilor de CO2 sunt 
mai mari de 0,2 g/km;

Or. de

Justificare

Cu toate că legiuitorul a stabilit reglementări obligatorii în privinţa recunoaşterii inovaţiilor 
ecologice în Regulamentul (CE) nr. 443/2009 (privind emisiile de CO2 ale autoturismelor), 
până în prezent Comisia nu a prezentat nicio procedură cu privire la recunoaşterea 
inovaţiilor ecologice. Pentru a evita un vid asemănător în cazul vehiculelor utilitare uşoare 
este necesară stabilirea unor specificaţii mai precise pentru elaborarea procedurii de 
recunoaştere.

Amendamentul 247
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Publicitate

Materialul publicitar pentru un vehicul 
care intră în sfera de aplicare a prezentei 
legislaţii furnizează utilizatorilor finali, în 
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cazurile în care se divulgă informaţii 
referitoare la detaliile tehnice, la energie 
sau la preţ, informaţiile necesare 
referitoare la performanţa energetică a 
vehiculului.

Or. en

Justificare

Este de importanţă capitală ca clienţii, în special IMM-urile, să fie informaţi cu privire la 
performanţa energetică a vehiculului utilitar uşor pe care l-ar putea achiziţiona. Formularea 
prezentului amendament se bazează pe textul aprobat pentru revizuirea Directivei privind 
etichetarea energetică, adăugând doar specificaţiile tehnice, care sunt adesea folosite în 
materialul publicitar referitor la vehiculele utilitare uşoare.

Amendamentul 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 octombrie 2016 şi, ulterior, la 
fiecare trei ani, se adoptă măsuri de 
modificare a anexei I în vederea ajustării 
valorii M0, menţionată în respectiva 
anexă, la masa medie a vehiculelor 
utilitare uşoare noi din cei trei ani 
calendaristici precedenţi.

eliminat

Or. en

Justificare

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.
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Amendamentul 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri intră în vigoare pentru 
prima dată la 1 ianuarie 2018 şi, ulterior, 
la fiecare trei ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 251
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la 1 ianuarie 2018, Comisia 
finalizează revizuirea obiectivului privind 
emisiile specifice  din anexa I şi a 
derogărilor de la articolul 10, în vederea 
definirii:
- modalităţilor de realizare în mod 
rentabil, începând cu 2025, a obiectivului 
pe termen lung de 145 g CO2/km; şi a
- detaliilor privind implementarea 
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obiectivelor respective, inclusiv prima 
pentru emisiile suplimentare.
Pe baza acestei revizuiri şi a evaluării 
impactului asociat, care include o 
evaluare generală a impactului asupra 
industriei auto şi a industriilor conexe, 
Comisia prezintă, după caz, o propunere 
de modificare a prezentului regulament, 
într-un mod care să fie cât mai neutru 
posibil din punct de vedere concurenţial, 
echitabil din punct de vedere social şi 
durabil.
Comisia Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
European privind măsurile respective, 
destinate să modifice elemente esenţiale 
ale prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Obiectivul pe termen lung propus de 135 g/km în 2020 este total nerealist şi nu este rezonabil 
să se facă o evaluare a impactului pornind de la această cifră. Este necesar un studiu de 
impact cuprinzător înainte de a fixa o valoare a obiectivului pe termen lung sau o dată.

Amendamentul 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la 1 ianuarie 2018, Comisia 
finalizează revizuirea obiectivului privind 
emisiile specifice  din anexa I şi a 
derogărilor de la articolul 10, în vederea 
definirii:
- modalităţilor de realizare în mod 
rentabil, începând cu 2025, a obiectivului 
pe termen lung de 145 g CO2/km; şi a
- detaliilor privind implementarea 
obiectivelor respective, inclusiv prima 
pentru emisiile suplimentare.
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Pe baza acestei revizuiri şi a evaluării 
impactului asociat, care include o 
evaluare generală a impactului asupra 
industriei auto şi a industriilor conexe, 
Comisia prezintă, după caz, o propunere 
de modificare a prezentului regulament, 
într-un mod care să fie cât mai neutru 
posibil din punct de vedere concurenţial, 
echitabil din punct de vedere social şi 
durabil.
Comisia Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
European privind măsurile respective, 
destinate să modifice elemente esenţiale 
ale prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile mai ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 ale vehiculelor 
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 până în 
2020. Acest obiectiv ar avea ca efect creşterea preţurilor cu amănuntul cu mai bine de 
5 000 EUR şi dispariţia unor clase specifice de vehicule (de exemplu, clasa III). Primul studiu 
efectuat în numele Comisiei a arătat că un obiectiv de 160g/km este un obiectiv ambiţios dar 
fezabil de reducere a emisiilor de CO2.

Amendamentul 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 2013, Comisia încheie 
revizuirea obiectivelor privind emisiile 
specifice de CO2 din anexa I şi a 
derogărilor de la articolul 10, în vederea 
definirii:

Până la 1 ianuarie 2013, Comisia 
evaluează implementarea obiectivelor 
privind emisiile specifice de CO2 din 
anexa I şi a derogărilor de la articolul 10, 
în vederea definirii:

Or. en

Justificare

Constructorilor trebuie să li se asigure siguranţa investiţiilor pentru obiectivul din 2020.
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Amendamentul 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului de 135 
g CO2/km, sub rezerva confirmării 
fezabilităţii acestuia pe baza rezultatelor 
actualizate ale evaluării impactului; şi

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului de 150 
g CO2/km, sub rezerva confirmării 
fezabilităţii acestuia pe baza rezultatelor 
actualizate ale evaluării impactului; şi

Or. de

Justificare

Având în vedere costurile ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 ale vehiculelor 
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 avut la dispoziţie. 150 g CO2/Km este un obiectiv realist dar şi realizabil în acelaşi 
timp.

Amendamentul 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod 
rentabil, până în anul 2020, a obiectivului
de 135 g CO2/km, sub rezerva confirmării 
fezabilităţii acestuia pe baza rezultatelor 
actualizate ale evaluării impactului; şi

– să se stabilească dacă se poate realiza în 
mod rentabil, până în anul 2020, un 
obiectiv de 160 g CO2/km şi, până în anul 
2025 un obiectiv pe termen lung de 135 g 
CO2/km pe baza rezultatelor actualizate ale 
evaluării impactului; şi

Or. de

Justificare

Stabilirea valorilor exacte pentru obiectivele pe termen lung , precum şi includerea 
vehiculelor utilitare uşoare din categoriile N2 şi M2 în sfera prezentului regulament trebuie 
să facă obiectul unui studiu de impact corespunzător care să confirme fezabilitatea acestora.
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Amendamentul 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului de 
135 g CO2/km, sub rezerva confirmării 
fezabilităţii acestuia pe baza rezultatelor 
actualizate ale evaluării impactului; şi

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului de 125 
g CO2/km, sub rezerva confirmării 
fezabilităţii acestuia pe baza rezultatelor 
actualizate ale evaluării impactului; şi

Or. en

Justificare

Pentru a putea atinge obiectivele UE 2020 este esenţial să creştem randamentul energetic al 
furgonetelor şi al vehiculelor utilitare uşoare pentru a reduce costurile de transport din 
sector.    Măsurile necesare pentru creşterea randamentului energetic şi pentru reducerea 
emisiilor de CO2 sunt practic aceleaşi.   Constructorii de maşini au dus campanii pentru a 
împiedica stabilirea unor standarde ambiţioase legate de randamentul energetic/reducerea 
CO2, dar deja depăşesc cerinţele legislaţiei din 2009.  Sectorul va răspunde pozitiv şi 
inovator după ce i se stabilesc obiective semnificative de îmbunătăţire a performanţelor şi i se 
dau 10 ani pentru a le atinge.

Amendamentul 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 135 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 160 g CO2/km, începând cu 2020;
şi

Or. en

Justificare

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
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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). The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target.

Amendamentul 258
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe 
termen lung de 135 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
începând cu 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 160 g CO2/km; şi

Or. en

Justificare

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Amendamentul 259
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe 
termen lung de 135 g CO2/km, sub rezerva 

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
începând cu 2020, a obiectivului pe termen 
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confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

lung de 160 g CO2/km; şi

Or. en

Justificare

Justification The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is 
not reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive 
impact assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension 
of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the 
regulation. N2 and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with 
reference mass below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The 
extension to those vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and 
thus can only be considered for any long-term target. The possible extension of the scope of 
the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an 
dramatic impact on the vehicle manufacturers.

Amendamentul 260
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe 
termen lung de 135 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
începând cu 2025, a obiectivului pe termen 
lung de 135 g CO2/km; şi

Or. en

Justificare

Obiectivul propus pe termen lung de 135 g CO2/km în 2020 este nerealist şi nu este rezonabil 
ca evaluarea impactului să se bazeze pe o astfel de cifră. Este necesar un studiu de impact 
cuprinzător înainte de a fixa o valoare a obiectivului pe termen lung sau o dată.

Amendamentul 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1



PE442.834v01-00 60/86 AM\817674RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 135 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

- modalităţile de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 125 g CO2/km; şi

Or. en

Amendamentul 262
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 135 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

- modalităţile de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 125 g CO2/km; şi

Or. en

Amendamentul 263
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 135 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

- modalităţile de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 125 g CO2/km; şi

Or. en
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Justificare

Este esenţial ca obiectivele propuse să fie obligatorii din punct de vedere juridic şi precise. În 
cazul în care obiectivele de reducere din regulament sunt condiţionate de confirmarea 
fezabilităţii lor, producătorii nu ar beneficia de siguranţă în materie de investiţii şi de 
planificare.

Amendamentul 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 135 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

- modalităţile de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 125 g CO2/km; şi

Or. en

Justificare

Valoarea planificată de 125 g CO2/km pentru 2020 ar presupune o reducere de 38% în 
comparaţie cu nivelurile curente. Aceasta ar fi mai aproape de nivelul reducerii pentru 
autoturisme, în cazul cărora obiectivul pentru 2020 prevede o reducere de 40%. Fezabilitatea 
tehnică de a atinge nivelul de 125 g CO2/km este sprijinită de evaluarea de impact a Comisiei 
şi trimite un semnal puternic constructorilor să inoveze parcul de furgonete.

Amendamentul 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 135 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

- modalităţile de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung de 125 g CO2/km; şi
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Or. en

Amendamentul 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestei reexaminări şi a evaluării 
impactului aferente, care include o 
evaluare globală a impactului asupra 
industriei auto şi asupra industriilor care 
depind de aceasta, dacă este cazul Comisia

Pe baza analizei şi a evaluării impactului 
aferente, care include o evaluare globală a 
impactului asupra industriei auto şi asupra 
industriilor care depind de aceasta, 
Comisia

Or. en

Amendamentul 267
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestei reexaminări şi a evaluării 
impactului aferente, care include o 
evaluare globală a impactului asupra 
industriei auto şi asupra industriilor care 
depind de aceasta, dacă este cazul,
Comisia

Pe baza acestei reexaminări, dacă este 
cazul, Comisia

Or. en

Justificare

Este esenţial ca obiectivele propuse să fie obligatorii din punct de vedere juridic şi precise. În 
cazul în care obiectivele de reducere din regulament sunt condiţionate de confirmarea 
fezabilităţii lor, producătorii nu ar beneficia de siguranţă în materie de investiţii şi de 
planificare.

Amendamentul 268
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât 
mai neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial, echitabil din punct de 
vedere social şi sustenabil,

eliminat

Or. en

Justificare

Este esenţial ca obiectivele propuse să fie obligatorii din punct de vedere juridic şi precise. În 
cazul în care obiectivele de reducere din regulament sunt condiţionate de confirmarea 
fezabilităţii lor, producătorii nu ar beneficia de siguranţă în materie de investiţii şi de 
planificare.

Amendamentul 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial, echitabil din punct de vedere 
social şi sustenabil,

- înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial, echitabil din punct de vedere 
social şi sustenabil şi care corespunde 
obiectivului UE de a reduce emisiile cu 
80-90% până în 2050 comparativ cu 
nivelurile din 1990,

Or. en

Justificare

Este important să se includă în legislaţie o referinţă la contextul mai larg al obiectivelor 
climatice ale UE. La revizuirea legislaţiei ar trebui să se ţină seama de ultimele obiective ale 
UE.

Amendamentul 270
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial, echitabil din punct de vedere 
social şi sustenabil,

– înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial, echitabil din punct de vedere 
social şi sustenabil şi în acord cu 
obiectivul UE de a reduce emisiile până în 
2050 cu 80-95% faţă de nivelul din 1990.

Or. de

Justificare

Este important să se sublinieze faptul că acest text legislativ face parte din strategia UE 
pentru combaterea schimbărilor climatice. În cazul în care se confirmă obiectivul de 135 
g/km, acesta ar trebui inclus şi în angajamentul Uniunii Europene cu privire la climă. La 11 
martie, Consiliul European a confirmat încă o dată obiectivul de reducere a emisiilor.

Amendamentul 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– înaintează o propunere de modificare a
prezentului regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial, echitabil din punct de vedere 
social şi sustenabil,

– adoptă norme detaliate cu privire la 
modalităţile de punere în aplicare a 
cerinţelor prezentului regulament într-un 
mod cât mai neutru posibil din punct de 
vedere concurenţial, echitabil din punct de 
vedere social şi sustenabil,

Or. en

Amendamentul 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– confirmă includerea în prezentul 
regulament a vehiculelor din categoriile N2 

– prezintă o propunere privind includerea 
în prezentul regulament a vehiculelor din 
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şi M2, astfel cum sunt definite în anexa II 
la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de 
referinţă de maximum 2 610 kg, precum şi 
a vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

categoriile N2 şi M2, astfel cum sunt 
definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, care au o masă de referinţă de 
maximum 2 610 kg, precum şi a 
vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007, cu referire la obiectivul pe 
termen lung, începând cu anul 2020.

Or. de

Justificare

Stabilirea valorilor exacte pentru obiectivele pe termen lung , precum şi includerea 
vehiculelor utilitare uşoare din categoriile N2 şi M2 în sfera prezentului regulament trebuie 
să facă obiectul unui studiu de impact corespunzător care să confirme fezabilitatea acestora.

Amendamentul 273
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- confirmă includerea în prezentul 
regulament a vehiculelor din categoriile N2 
şi M2, astfel cum sunt definite în anexa II 
la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de 
referinţă de maximum 2 610 kg, precum şi 
a vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

- identifică modalităţile unei posibile 
includeri în prezentul regulament a 
vehiculelor din categoriile N2 şi M2, astfel 
cum sunt definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, care au o masă de referinţă de 
maximum 2 610 kg, precum şi a 
vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 pentru obiectivul pe termen 
lung.

Or. en

Justificare

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
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vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Amendamentul 274
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- confirmă includerea în prezentul 
regulament a vehiculelor din categoriile N2 
şi M2, astfel cum sunt definite în anexa II 
la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de 
referinţă de maximum 2 610 kg, precum şi 
a vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

- identifică modalităţile unei posibile 
includeri în prezentul regulament a 
vehiculelor din categoriile N2 şi M2, astfel 
cum sunt definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, care au o masă de referinţă de 
maximum 2 610 kg, precum şi a 
vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
715/2007 pentru obiectivul pe termen 
lung.

Or. en

Justificare

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Amendamentul 275
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- confirmă includerea în prezentul - identifică modalităţile unei posibile 
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regulament a vehiculelor din categoriile N2 
şi M2, astfel cum sunt definite în anexa II 
la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de 
referinţă de maximum 2 610 kg, precum şi 
a vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

includeri în prezentul regulament a 
vehiculelor din categoriile N2 şi M2, astfel 
cum sunt definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, care au o masă de referinţă de 
maximum 2 610 kg, precum şi a 
vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 pentru obiectivul pe termen 
lung.

Or. en

Amendamentul 276
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- confirmă includerea în prezentul 
regulament a vehiculelor din categoriile N2 
şi M2, astfel cum sunt definite în anexa II 
la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de 
referinţă de maximum 2 610 kg, precum şi 
a vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

- identifică modalităţile unei posibile 
includeri în prezentul regulament a 
vehiculelor din categoriile N2 şi M2, astfel 
cum sunt definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, care au o masă de referinţă de 
maximum 2 610 kg, precum şi a 
vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 pentru obiectivul pe termen 
lung.

Or. en

Amendamentul 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare menţionată la articolul 13 
alineatul (2), în măsura în care procedura 
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rămâne compatibilă cu tratatele 
modificate.

Or. en

Amendamentul 278
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

Comisia Europeană face o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Amendamentul 279
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

Comisia Europeană face o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.
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Or. en

Justificare

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Amendamentul 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

Comisia Europeană face o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 281
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

Comisia Europeană face o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 282
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 2018, Comisia 
finalizează revizuirea obiectivului privind 
emisiile specifice  din anexa I şi a
derogărilor de la articolul 10, în vederea 
definirii:
- modalităţilor de realizare în mod 
rentabil, începând cu 2025, a obiectivului 
pe termen lung de 145 g CO2/km; şi a
- detaliilor privind implementarea 
obiectivelor respective, inclusiv prima 
pentru emisiile suplimentare.
Pe baza acestei revizuiri şi a evaluării 
impactului asociat, care include o 
evaluare generală a impactului asupra 
industriei auto şi a industriilor conexe, 
Comisia prezintă, după caz, o propunere 
de modificare a prezentului regulament, 
într-un mod care să fie cât mai neutru 
posibil din punct de vedere concurenţial, 
echitabil din punct de vedere social şi 
durabil.
Comisia Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
European privind măsurile respective, 
destinate să modifice elemente esenţiale 
ale prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile mai ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 ale vehiculelor 
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 până în 
2020. Acest obiectiv ar avea ca efect creşterea preţurilor cu amănuntul cu mai bine de 
5 000 EUR şi dispariţia unor clase specifice de vehicule (de exemplu, clasa III). Primul studiu 
efectuat în numele Comisiei a arătat că un obiectiv de 160g/km este un obiectiv ambiţios dar 
fezabil de reducere a emisiilor de CO2.
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Amendamentul 283
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 2018, Comisia 
finalizează revizuirea obiectivului privind 
emisiile specifice  din anexa I şi a 
derogărilor de la articolul 10, în vederea 
definirii:
- modalităţilor de realizare în mod 
rentabil, începând cu 2025, a obiectivului 
pe termen lung de 145 g CO2/km; şi a
- detaliilor privind implementarea 
obiectivelor respective, inclusiv prima 
pentru emisiile suplimentare.
Pe baza acestei reexaminări şi a evaluării 
impactului aferente, care include o 
evaluare globală a impactului asupra 
industriei auto şi asupra industriilor care 
depind de aceasta, dacă este cazul, 
Comisia
- înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât 
mai neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial, echitabil din punct de 
vedere social şi sustenabil.
Comisia Europeană face o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
European cu privire la măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
esenţiale din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

A long-term target is important to drive enironmental 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 
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out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target in 2020 is an ambitious but 
feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of 
€3800 per vehicle).

Amendamentul 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Stabilirea valorilor exacte pentru obiectivele pe termen lung , precum şi includerea 
vehiculelor utilitare uşoare din categoriile N2 şi M2 în sfera prezentului regulament trebuie 
să facă obiectul unui studiu de impact corespunzător care să confirme fezabilitatea acestora.

Amendamentul 285
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până în 2015, Comisia reexaminează 
metoda de determinare a emisiilor
specifice de CO2 ale vehiculelor complete
din anexa II partea B punctul 7 şi, dacă 
este cazul, prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului o propunere de 
modificare a anexei II.

(7) Până în 2011, Comisia instituie o 
procedură pentru a obţine valorile 
reprezentative ale emisiilor de CO2 şi 
masa vehiculelor completate în vederea 
monitorizării.

Or. en

Justificare

Ar trebui să-i revină Comisiei responsabilitatea de a veni cu o soluţie adecvată înainte de 
adoptarea unei propuneri legislative. Propunerea Comisiei prevede realizarea unui obiectiv 
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privind emisiile de CO2 începând cu 2014. Vehiculele completate reprezintă aproximativ 15-
16% din piaţa vehiculelor utilitare uşoare. Din cauza cotei de piaţă ridicate şi a impactului 
necunoscut în prezent asupra parcului producătorilor de echipamente originale, trebuie 
determinată cât mai curând posibil o procedură adecvată pentru a obţine cât mai curând 
posibil valori reprezentative ale emisiilor de CO2 şi ale masei vehiculelor completate.

Amendamentul 286
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până în 2015, Comisia reexaminează 
metoda de determinare a emisiilor
specifice de CO2 ale vehiculelor complete
din anexa II partea B punctul 7 şi, dacă
este cazul, prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului o propunere de 
modificare a anexei II.

(7) Până în 2011, Comisia instituie o 
procedură pentru a obţine valorile 
reprezentative ale emisiilor de CO2 şi 
masa vehiculelor completate în vederea 
monitorizării.

Or. en

Justificare

Găsirea unei soluţii adecvate înainte de adoptarea unei propuneri legislative ar trebui să 
intre în responsabilităţile Comisiei. Propunerea Comisiei prevede realizarea unui obiectiv 
privind emisiile de CO2 începând cu 2014. Vehiculele completate reprezintă aproximativ 15-
16% din piaţa vehiculelor utilitare uşoare. Din cauza cotei de piaţă ridicate şi a impactului 
necunoscut în prezent asupra parcului producătorilor de echipamente originale, trebuie 
determinată cât mai curând posibil o procedură adecvată pentru a obţine cât mai curând 
posibil valori reprezentative ale emisiilor de CO2 şi ale masei vehiculelor completate.

Amendamentul 287
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Până în 2015, Comisia reexaminează 
metoda de determinare a emisiilor 
specifice de CO2 ale vehiculelor complete 
din anexa II partea B punctul 7 şi, dacă 
este cazul, prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului o propunere de 

7. Până în 2011, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului o 
propunere cu privire la o metodă de 
determinare a emisiilor specifice de CO2 
ale vehiculelor completate.
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modificare a anexei II.

Or. de

Justificare

Comisia a precizat deja într-un document de lucru că metoda menţionată în propunerea de 
regulament pentru determinarea emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate nu 
este corespunzătoare şi ar trebui să prezinte cât mai curând posibil o procedură de 
verificare.

Amendamentul 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până în 2015, Comisia reexaminează 
metoda de determinare a emisiilor
specifice de CO2 ale vehiculelor complete
din anexa II partea B punctul 7 şi, dacă 
este cazul, prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului o propunere de 
modificare a anexei II.

(7) Până în 2011, Comisia instituie o 
procedură pentru a obţine valorile 
reprezentative ale emisiilor de CO2 şi 
masa vehiculelor completate în vederea 
monitorizării.

Or. en

Justificare

Găsirea unei soluţii adecvate înainte de adoptarea unei propuneri legislative ar trebui să 
intre în responsabilităţile Comisiei. Propunerea Comisiei prevede realizarea unui obiectiv 
privind emisiile de CO2 începând cu 2014. Vehiculele completate reprezintă aproximativ 15-
16% din piaţa vehiculelor utilitare uşoare. Din cauza cotei de piaţă ridicate şi a impactului 
necunoscut în prezent asupra parcului producătorilor de echipamente originale, trebuie 
determinată cât mai curând posibil o procedură adecvată pentru a obţine cât mai curând 
posibil valori reprezentative ale emisiilor de CO2 şi ale masei vehiculelor completate.

Amendamentul 289
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Text proposed by the Commission Amendment

(7) Până în 2015, Comisia reexaminează (7) Până în 2011, Comisia instituie o 
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metoda de determinare a emisiilor
specifice de CO2 ale vehiculelor complete
din anexa II partea B punctul 7 şi, dacă 
este cazul, prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului o propunere de 
modificare a anexei II.

procedură pentru a obţine valorile 
reprezentative ale emisiilor de CO2 şi 
masa vehiculelor completate în vederea 
monitorizării.

Or. en

Justificare

Găsirea unei soluţii adecvate înainte de adoptarea unei propuneri legislative ar trebui să 
intre în responsabilităţile Comisiei. Propunerea Comisiei prevede realizarea unui obiectiv 
privind emisiile de CO2 începând cu 2014. Vehiculele completate reprezintă aproximativ 15-
16% din piaţa vehiculelor utilitare uşoare. Din cauza cotei de piaţă ridicate şi a impactului 
necunoscut în prezent asupra parcului producătorilor de echipamente originale, trebuie 
determinată cât mai curând posibil o procedură adecvată pentru a obţine cât mai curând 
posibil valori reprezentative ale emisiilor de CO2 şi ale masei vehiculelor completate.

Amendamentul 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Modificări ale Directivei 92/6/CEE

Directiva 92/6/CEE a Consiliului1 se 
modifică după cum urmează, care 
produce efecte începând cu...*:
(1) Articolul 1 se înlocuieşte cu textul 
următor:
„În înţelesul prezentei directive, 
„autovehicul” înseamnă orice vehicul 
dotat cu un motor de propulsie, care 
aparţine categoriei M2, M3, N1, N2 sau 
N3, destinat circulaţiei rutiere, având cel 
puţin patru roţi şi putând atinge prin 
construcţie o viteză maximă mai mare de 
25 km/h.
Categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3 se 
înţeleg ca fiind cele definite în anexa II la 
Directiva 70/156/CEE(*).”.
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(2) La articolul 2, primul paragraf se 
înlocuieşte cu textul următor:
„Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca autovehiculele din categoriile 
N1, N2, M2 şi M3 prevăzute la articolul 1 
să poată circula pe căi rutiere numai dacă 
sunt echipate cu un dispozitiv limitator de 
viteză reglat astfel încât viteza lor să nu 
poată depăşi 100 de kilometri pe oră.”
____________
*JO: un an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.
____________
1 JO L 57, 2.3.1992, p. 27.

Or. en

Amendamentul 291
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul a – primul rând

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2017: (a) din 2012 până în 2017:

Or. en

Justificare

Intrarea în vigoare a regulamentului ar trebui să revină la 2012 în conformitate cu 
propunerea Comisiei şi Consiliului din 2007.

Amendamentul 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul a – primul rând

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2017: (a) din 2015 până în 2017:

Or. de
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Justificare

Acest amendament este necesar ca urmare a amendamentului prin care se propune amânarea 
pentru anul 2015 a datei de începere a procesului de introducere treptată.

Amendamentul 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul a – primul rând

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2017: eliminat

Or. en

Amendamentul 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul a – rândul al doilea

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice orientative de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

Emisiile specifice orientative de CO2 = 
165 + a × (M – M0)

Or. en

Justificare

Pentru a creşte securitatea investiţiilor, ar trebui ca obiectivul pe termen lung pentru 2020 să 
prezinte certitudine juridică.

Amendamentul 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul a – primul rând

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice orientative de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

Emisiile specifice orientative de CO2 = 
160 + a × (M – M0)

Or. en



PE442.834v01-00 78/86 AM\817674RO.doc

RO

Justificare

Pentru a putea atinge obiectivele UE 2020 este esenţial să creştem randamentul energetic al 
furgonetelor şi al vehiculelor utilitare uşoare pentru a reduce costurile de transport din 
sector.  Măsurile necesare pentru creşterea randamentului energetic şi pentru reducerea 
emisiilor de CO2 sunt practic aceleaşi.   Constructorii de vehicule susţin în public că 
obiectivul Comisiei pentru 2016 este „dificil de atins”, dar în privat admit că ar putea fi mult 
mai ambiţios.

Amendamentul 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul a – rândul al doilea

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice orientative de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 = 175 + a x (M 
– M0)

Or. en

Amendamentul 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând din 2018: eliminat
Emisiile specifice orientative de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (1)
a = 0,093

Or. en

Justificare

Consultantul Comisiei a susţinut că probabilitatea creşterii masei este considerată a fi 
semnificativ mai scăzută în cazul vehiculelor comerciale uşoare decât în cazul autoturismelor 
deoarece creşterea masei medii duce la costuri semnificativ mai mari pentru atingerea 
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obiectivului. În plus, aplicarea procedurii de corectare a masei din 2018 şi din trei în trei ani 
după acea dată duce la o adaptare frecventă a obiectivului, care nu corespunde cu termenele 
de care au nevoie constructorii de furgonete. Astfel, creșterea autonomă a masei nu mai 
trebuie luată în considerare.

Amendamentul 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul b – rândul al doilea

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice orientative de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

Emisiile specifice orientative de CO2 = 
160 + a × (M – M0)

Or. en

Justificare

Pentru a putea atinge obiectivele UE 2020 este esenţial să creştem randamentul energetic al 
furgonetelor şi al vehiculelor utilitare uşoare pentru a reduce costurile de transport din 
sector.  Măsurile necesare pentru creşterea randamentului energetic şi pentru reducerea 
emisiilor de CO2 sunt practic aceleaşi.   Constructorii de vehicule susţin în public că 
obiectivul Comisiei pentru 2016 este „dificil de atins”, dar în privat admit că ar putea fi mult 
mai ambiţios.

Amendamentul 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) începând din 2020:
Emisiile specifice orientative de CO2 = 
125 + a × (M – M0)
Unde:
M = masa vehiculului (kg) sau un alt 
parametru de utilitate adoptat în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (1)
a = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (4)
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Or. en

Amendamentul 300
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2011 şi pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar uşor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2014 şi pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar uşor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

Or. en

Amendamentul 301
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2011 şi pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar uşor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2013 şi pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar uşor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

Or. en

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să fie în conformitate cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2011 şi pentru fiecare an ulterior, statele 

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2013 şi pentru fiecare an ulterior, statele 
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membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar uşor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar uşor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

Or. en

Amendamentul 303
Matthias Groote

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 1 – subpunctul b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tipul, varianta şi versiunea; (b) tipul, varianta şi versiunea, inclusiv 
pentru vehiculele completate;

Or. de

Justificare

Propunerea de compromis a Comisiei cu privire la vehiculele completate nu este suficient de 
clară sau, mai exact, ar putea să creeze un stimulent pentru producători în sensul reorientării 
producţiei spre vehiculele completate. Ar trebui introduse clauze de protecţie, de exemplu, un 
control al procentului reprezentat de vehiculele completate.

Amendamentul 304
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2011 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină, pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici:

(3) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină, pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici:

Or. en

Amendamentul 305
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2011 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină, pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici:

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2013 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină, pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici:

Or. en

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să fie în conformitate cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2011 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină, pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici:

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2013 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină, pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici:

Or. en

Amendamentul 307
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 3 – subpunctul d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru fiecare variantă a fiecărei 
versiuni a fiecărui tip de vehicul utilitar 
uşor nou:

(d) pentru fiecare versiune a fiecărei 
variante a fiecărui tip de vehicul utilitar 
uşor nou:

Or. en
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Justificare

Ca urmare a modificărilor introduse de amendamentul la articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul 308
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 3 – subpunctul d – liniuţa ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) emisiile specifice de CO2; (ii) emisiile specifice de CO2 şi cota de 
reducere a emisiilor datorată 
tehnologiilor inovatoare în conformitate 
cu articolul 11;

Or. en

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să fie în conformitate cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul A – punctul 3 – subpunctul d – liniuţa ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) emisiile specifice de CO2; (ii) emisiile specifice de CO2 şi cota de 
reducere a emisiilor datorată 
tehnologiilor inovatoare în conformitate 
cu articolul 11;

Or. en

Amendamentul 310
Matthias Groote

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul B – punctul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuţia pe versiuni a vehiculelor (4) Distribuţia pe versiuni a vehiculelor 
utilitare uşoare noi, inclusiv procentul de 
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utilitare uşoare noi vehicule completate

Or. de

Justificare

Propunerea de compromis a Comisiei cu privire la vehiculele completate nu este suficient de 
clară sau, mai exact, ar putea să creeze un stimulent pentru producători în sensul reorientării 
producţiei spre vehiculele completate. Ar trebui introduse clauze de protecţie, de exemplu, un 
control al procentului reprezentat de vehiculele completate.

Amendamentul 311
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul B – punctul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcina utilă a vehiculului se defineşte ca 
diferenţa dintre masa încărcată maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic în 
temeiul anexei III la Directiva 2007/46/CE 
şi masa vehiculului.

Sarcina utilă a vehiculului se defineşte ca 
diferenţa dintre masa încărcată maxim 
admisibilă din punct de vedere tehnic,
menţionată în certificatul de conformitate 
şi definită la secţiunea 2.8 din anexa I la 
Directiva 2007/46/CE în temeiul anexei III 
la Directiva 2007/46/CE, şi masa 
vehiculului..

Or. en

Justificare

Pentru o mai bună corelare cu Directiva 2007/46/CE.

Amendamentul 312
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul B – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Emisiile specifice ale vehiculelor 
complete

eliminat

Emisiile specifice ale vehiculelor complete 
se determină în conformitate cu 
Directiva 2004/3/CE. În cazul în care 
valoarea respectivă nu este disponibilă, 
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emisiile specifice ale unui vehicul complet 
se stabilesc ca fiind egale cu cea mai mare 
valoare dintre emisiile specifice ale
tuturor vehiculelor complete care 
reprezintă acelaşi tip de vehicul ca 
vehiculul incomplet pe baza căruia este 
fabricat vehiculul complet şi care au fost 
înmatriculate în UE în cursul aceluiaşi an 
de monitorizare, unde „tip de vehicul” 
este definit în conformitate cu articolul 3 
din Directiva 2007/46/CE. Dacă există 
mai mult de trei valori diferite de emisii 
specifice ale tuturor vehiculelor complete, 
valoarea utilizată este cea de-a doua ca 
mărime.

Or. en

Justificare

Comisia Europeană a înaintat acest amendament recomandat la propunerea iniţială întrucât 
propunerea iniţială a Comisiei nu oferea o soluţie realistă.

Amendamentul 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Anexa 2 – titlul B – punctul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice ale vehiculelor 
complete se determină în conformitate cu 
Directiva 2004/3/CE. În cazul în care 
valoarea respectivă nu este disponibilă, 
emisiile specifice ale unui vehicul complet 
se stabilesc ca fiind egale cu cea mai mare 
valoare dintre emisiile specifice ale 
tuturor vehiculelor complete care 
reprezintă acelaşi tip de vehicul ca 
vehiculul incomplet pe baza căruia este 
fabricat vehiculul complet şi care au fost 
înmatriculate în UE în cursul aceluiaşi an 
de monitorizare, unde „tip de vehicul” 
este definit în conformitate cu articolul 3 
din Directiva 2007/46/CE. Dacă există 
mai mult de trei valori diferite de emisii 
specifice ale tuturor vehiculelor complete, 

În cazul vehiculelor construite în etape 
producătorul vehiculului completat este 
responsabil pentru întreg vehiculul.
Pentru prelevarea parametrilor 
determinanţi pentru prezenta directivă, şi 
anume emisiile de CO2 şi masa de 
referinţă a vehiculului, ar putea fi necesar 
ca constructorul vehiculului incomplet să 
îşi asume răspunderea în legătură cu 
respectarea obiectivelor privind emisiile 
de CO2, în temeiul prezentei directive. În 
acelaşi timp, constructorului vehiculului 
incomplet nu trebuie să i se impună o 
povară prea mare.
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valoarea utilizată este cea de-a doua ca 
mărime.

Constructorul vehiculului completat 
transmite organismelor de monitorizare 
competente (constructorul vehiculului 
incomplet, Comisia, autorităţile naţionale 
de înmatriculare) masa de referinţă a 
vehiculului completat precum şi, dacă este 
cunoscută, valoarea emisiilor de CO2 a 
vehiculului completat sau, dacă aceasta 
nu este cunoscută, valoarea omologată a 
emisiilor de CO2 a vehiculului incomplet 
corespunzătoare masei de referinţă.
Pentru acest proces, Comisia trebuie să 
demareze adaptarea Directivei 
2007/46/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 5 septembrie 2007 de 
stabilire a unui cadru pentru omologarea 
autovehiculelor şi remorcilor acestora, 
precum şi a sistemelor, componentelor şi 
unităţilor tehnice separate destinate 
vehiculelor respective (Directivă-cadru)1

până la 31.12.2011. Pentru a asigura 
validitatea procesului prezentat, Comisia 
ar trebui să valideze şi, dacă este cazul, să 
ajusteze acest proces în primul an 
calendaristic după intrarea în vigoare a 
prezentei directive. Includerea completă a 
vehiculelor construite în etape între 
vehiculele care fac obiectul respectării 
obiectivelor de reducere se poate face 
numai după intrarea în vigoare a 
adaptării menţionate.
1 JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

Or. de

Justificare

Propunerea prezentată de Comisie nu ia în calcul cerinţele aferente omologării vehiculelor 
incomplete, nici relaţiile de afaceri existente între constructorul vehiculului incomplet şi cel 
al vehiculului completat. Includerea corectă a valorilor emisiilor de CO2 şi a maselor de 
referinţă ale vehiculelor incomplete/completate nu trebuie să ducă la împovărarea excesivă a 
constructorului vehiculului incomplet.


