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Amendamentul 18
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Introducerea unui obiectiv 
suplimentar de 50 g CO2/km pentru 
anul 2025 va contribui la asigurarea 
faptului că eficiența consumului de 
carburant al autoturismelor va continua 
să se îmbunătățească după 2020, că 
economia va fi mai puțin vulnerabilă în 
fața șocurilor provocate de prețurile 
petrolului și că vehiculele cu emisii foarte 
scăzute de carbon vor pătrunde pe piață 
într-un număr mare, pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor stabilite în Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 20501, prezentată de 
Comisie.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Justificare

În iunie 2012, Bundestagul german i-a solicitat guvernului federal să sprijine o poziție 
europeană ambițioasă de 50 g/km în 2025, prin care s-ar sprijini obiective mai ambițioase și 
urgent necesare la nivel european în domeniul climei.

Amendamentul 19
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este nevoie să se introducă un 
obiectiv suplimentar de 60 g CO2/km 
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pentru 2025 pentru a garanta un cadru de 
politică previzibil pentru producătorii de 
autoturisme în cadrul procesului necesar 
de îmbunătățire continuă a eficienței 
carburanților pentru autoturisme după 
2020, în conformitate cu decarbonizarea 
sectorului transporturilor ca parte a 
obiectivelor Uniunii în domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament 
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dezvoltarea în continuare a pieței 
mondiale a tehnologiilor avansate care 
urmărește îmbunătățirea eficienței 
autoturismelor este compatibilă cu 
inițiativa emblematică privind utilizarea 
eficientă a resurselor în Europa din 
cadrul strategiei Europa 2020 care 
sprijină trecerea la o economie eficientă 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și cu emisii scăzute de carbon 
în vederea obținerii unei creșteri 
sustenabile. Pentru a stimula și mai mult 
inovarea în acest domeniu, în prezentul 
regulament ar trebui stabilit un obiectiv 
pe termen lung pentru anul 2025.

Or. en

Justificare

Se estimează că necesitatea de a produce vehicule mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de carburanți în UE va crea 110 000 de locuri de muncă până în anul 2030, în 
special în industria chimică și cea electronică (McKinsey). Un obiectiv de 70g/km în 2025 ar 
asigura faptul că investițiile în sisteme de propulsie alternative ar continua și ar crea locuri 
de muncă suplimentare în domeniul tehnologiilor de vârf în Europa.
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Amendamentul 21
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru ca sistemul să fie echitabil din 
punct de vedere social și sustenabil, 
începând din 2025 nu ar trebui să existe 
parametrul de utilitate și panta.

Or. en

Justificare

Pătrunderea pe piață într-o măsură tot mai mare a tehnologiilor pentru emisii foarte scăzute 
de carbon ale vehiculelor înseamnă că parametrul de utilitate și panta devin inutile, întrucât 
producătorii pot ajunge la emisii egale cu zero.

Amendamentul 22
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Prezentul regulament ar trebui să 
recunoască potențialele efecte negative pe 
care le poate avea asupra industriei 
introducerea unui obiectiv pentru 2025 la 
o dată ulterioară, întrucât acest lucru ar 
afecta fiabilitatea planificării necesare în 
vederea atingerii unui obiectiv ambițios 
pentru 2025. 

Or. en

Justificare

Producătorii urmăresc o fiabilitate în planificare pentru mulți ani în avans. Cunoștințele 
privind reducerile fezabile de CO2 sunt disponibile pe scară largă, iar legiuitorul ar trebui, 
prin urmare, să garanteze faptul că investițiile în vehicule cu emisii scăzute sunt rentabile.
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Amendamentul 23
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se precizeze că, pentru a 
verifica respectarea obiectivului de 95g de 
CO2/km, emisiile de CO2 ar trebui să 
continue să fie măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce privește 
emisiile provenind de la vehiculele ușoare 
pentru pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor10 și cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia, 
precum și cu ajutorul tehnologiilor 
inovatoare.

(2) Este necesar să se precizeze că, pentru a 
verifica respectarea obiectivului de 95g de 
CO2/km, emisiile de CO2 ar trebui să 
continue să fie măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce privește 
emisiile provenind de la vehiculele ușoare 
pentru pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor10 și cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia, 
precum și cu ajutorul tehnologiilor 
inovatoare. Totuși, studiile realizate de 
Comisie au arătat că procedurile de 
testare pentru măsurarea emisiilor de CO2
în temeiul regulamentului respectiv nu i-
au împiedicat pe producători să apeleze 
din ce în ce mai mult la flexibilități, ceea 
ce a condus la presupuse reduceri ale 
emisiilor de CO2, care nu pot fi puse pe 
seama îmbunătățirilor tehnologice și care 
nu pot fi realizate în condiții de drum 
reale. Prin urmare, Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007 ar trebui să fie revizuit de 
urgență pentru a garanta faptul că 
procedurile de testare reflectă în mod 
adecvat comportamentul real al 
autoturismelor în ceea ce privește emisiile 
de CO2.

Or. en
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Amendamentul 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propunere de regulament 
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se precizeze că, pentru a 
verifica respectarea obiectivului de 95g de 
CO2/km, emisiile de CO2 ar trebui să 
continue să fie măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce privește 
emisiile provenind de la vehiculele ușoare 
pentru pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor și cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia, 
precum și cu ajutorul tehnologiilor 
inovatoare.

(2) Este necesar să se precizeze că, pentru a 
verifica respectarea obiectivului de 95g de 
CO2/km, emisiile de CO2 ar trebui să 
continue să fie măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce privește 
emisiile provenind de la vehiculele ușoare 
pentru pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor și cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia, 
precum și cu ajutorul tehnologiilor 
inovatoare. Cu toate acestea, studiile 
efectuate de Comisie au demonstrat că 
procedurile de testare utilizate pentru 
măsurarea emisiilor de CO2 în 
conformitate cu regulamentul în cauză i-
au împiedicat pe producători să apeleze 
din ce în ce mai mult la flexibilități, ceea 
ce a condus la presupuse reduceri ale
emisiilor de CO2 care nu pot fi puse pe 
seama progreselor tehnologice și care nu 
pot fi realizate în condiții de drum reale. 
Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și NEDC (New European 
Driving Cycle - noul ciclu european de 
condus) ar trebui să fie modificate de 
urgență, cel târziu până la sfârșitul anului 
2014, pentru a garanta faptul că 
procedurile de testare reflectă în mod 
adecvat comportamentul real al 
vehiculelor în ceea ce privește emisiile de 
CO2. Următorul pas ar trebui să fie 
incorporarea în legislația Uniunii, cât mai 
curând posibil după finalizarea sa, a 
procedurii de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare 
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(WLTP), care este în curs de elaborare în 
cadrul Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite. 
Comisia ar trebui să analizeze dacă este 
necesar să se completeze WLTP, prin 
introducerea unor dispoziții suplimentare, 
în momentul integrării sale în legislația 
Uniunii pentru a garanta că procedurile 
de testare reflectă în mod adecvat emisiile 
generate de condusul în condiții de drum 
reale. 

Or. de

Justificare

Consumatorii ar trebui să poată avea încredere în cifrele de consum indicate de producători.  
Ciclul de testare curent oferă o gamă largă de flexibilități, dar nu reflectă realitatea. WLTP 
va aduce îmbunătățiri, dar va dura un timp până să fie finalizat. Prin urmare, NEDC ar 
trebui revizuit înainte de introducerea WLTP. În plus, ar trebui să se analizeze posibilitatea 
de a combina WLTP cu dispoziții suplimentare ale UE, dat fiind că un ciclu global nu poate 
reflecta cum trebuie situația din UE.

Amendamentul 25
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Respectarea de către producători a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivelul Uniunii. 
Producătorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se ajustează în funcție de măsura în 
care producătorii nu își respectă 
obiectivele. Această primă ar trebui să 
crească în timp. Pentru a oferi un 
stimulent suficient pentru luarea unor 
măsuri de reducere a emisiilor specifice 
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de CO2 ale autoturismelor, prima ar 
trebui să reflecte costurile tehnologice și 
costurile marginale maxime probabile ale 
respectării prezentului Regulament. 
Sumele obținute din plata primelor pentru 
emisiile suplimentare ar trebui 
considerate ca venituri la bugetul general 
al Uniunii.

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare trebuie stabilite la un nivel care să asigure că toți 
producătorii respectă regulamentul. Pentru a oferi un stimulent suficient pentru luarea unor 
măsuri de reducere a emisiilor specifice de CO2 ale autoturismelor, prima ar trebui să 
reflecte costurile marginale maxime probabile ale producătorilor individuali pe baza 
costurilor tehnologice.

Amendamentul 26
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Costurile estimate ale atingerii 
obiectivului de 95 g CO2/km în 2020 sunt 
semnificativ mai scăzute decât 
previziunile inițiale. Atingerea 
obiectivului respectiv este considerată 
fezabilă, astfel încât nu se consideră 
necesară o introducere treptată pentru 
data aplicării prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Analiza de fond pentru Comisia Europeană a arătat că atingerea obiectivului de 95 de grame 
este fezabilă în 2020, astfel încât nu este necesară o introducere treptată.
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Amendamentul 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament 
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prețurile ridicate și creșterea 
continuă a prețurilor la combustibilii 
fosili și, în special, la petrol reprezintă o 
amenințare la adresa redresării 
economice, a securității energetice și a 
accesibilității la prețuri rezonabile a 
energiei în Europa. Șocurile petroliere pot 
conduce la recesiuni profunde, la 
reducerea competitivității și la creșterea 
ratei șomajului. Reducerea dependenței 
noastre de petrol, în special prin 
construirea de autorisme mai eficiente și 
mai sustenabile, trebuie să fie deci o 
prioritate.

Or. it

Amendamentul 28
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Având în vedere costurile ridicate ale 
cercetării și dezvoltării și ale producției 
per unitate pe care le reprezintă primele 
generații de vehicule cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, este indicat să se 
accelereze și să se faciliteze, în mod 
temporar și într-o măsură limitată, 
procesul introducerii acestora pe piața 
Uniunii în stadiile lor inițiale de 
comercializare.

eliminat

Or. en
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Justificare

Creditele suplimentare reduc rigoarea obiectivului specific privind emisiile pentru 
producători, acordând subvenții pentru vânzarea de vehicule cu emisii mai mici de 35 g/km 
CO2. Faptul că vehiculele electrice sunt actualmente considerate drept vehicule fără emisii în 
temeiul prezentului regulament constituie deja un stimulent substanțial, întrucât emisiile „de 
la sursa de combustibil la vehicul” ale vehiculelor electrice depășesc cu mult nivelul de 
0 g CO2/km. Creditele suplimentare accentuează denaturarea emisiilor medii specifice de 
CO2 și afectează integritatea ecologică a prezentului regulament. În consecință acestea ar 
trebui respinse.

Amendamentul 29
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Având în vedere costurile ridicate ale 
cercetării și dezvoltării și ale producției 
per unitate pe care le reprezintă primele 
generații de vehicule cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, este indicat să se 
accelereze și să se faciliteze, în mod 
temporar și într-o măsură limitată, 
procesul introducerii acestora pe piața 
Uniunii în stadiile lor inițiale de 
comercializare.

eliminat

Or. fr

Justificare

Creditele suplimentare ar putea pune în pericol obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 și 
ar trebui să fie prin urmare eliminate.

Amendamentul 30
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Având în vedere costurile ridicate ale 
cercetării și dezvoltării și ale producției per 
unitate pe care le reprezintă primele 
generații de vehicule cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, este indicat să se 
accelereze și să se faciliteze, în mod 
temporar și într-o măsură limitată, procesul 
introducerii acestora pe piața Uniunii în 
stadiile lor inițiale de comercializare.

(3) Având în vedere costurile ridicate ale 
cercetării și dezvoltării și ale producției per 
unitate pe care le reprezintă primele 
generații de vehicule cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, este indicat să se 
accelereze și să se faciliteze, în mod 
temporar și într-o măsură limitată, procesul 
introducerii acestora pe piața Uniunii în 
stadiile lor inițiale de comercializare, 
considerând aceste vehicule ca având 
emisii egale cu zero până în anul 2025.

Or. en

Amendamentul 31
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Având în vedere costurile ridicate ale 
cercetării și dezvoltării și ale producției per 
unitate pe care le reprezintă primele 
generații de vehicule cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, este indicat să se
accelereze și să se faciliteze, în mod 
temporar și într-o măsură limitată, 
procesul introducerii acestora pe piața 
Uniunii în stadiile lor inițiale de 
comercializare.

(3) Având în vedere costurile ridicate ale 
cercetării și dezvoltării și ale producției per 
unitate pe care le reprezintă primele 
generații de vehicule cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, este indicat să se
stabilească încă de pe acum o valoare-
limită pentru 2025, pentru a oferi 
certitudine în planificare.

Or. de

Justificare

Prin contabilizarea multiplă a vehiculelor cu emisii foarte scăzute de CO2, valoarea-limită 
aferentă perioadei de după 2020 ar fi mai puțin strictă, fapt care ar fi contrar obiectivului 
regulamentului. Introducerea unei valori-limită pentru 2025 ar spori și gradul de pătrundere 
pe piață al vehiculelor cu emisii foarte scăzute de carbon, fără ca valoarea-limită pentru 
2020 să devină mai puțin strictă, astfel încât ar trebui să se opteze pentru această abordare și 
nu pentru acordarea de credite suplimentare pe baza unei contabilizări multiple.
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Amendamentul 32
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu toate că utilizarea unor anumiți 
carburanți alternativi poate oferi reduceri 
semnificative ale emisiilor de CO2 din 
perspectiva întregului ciclu de viață, a fost 
recunoscut faptul că emisiile de CO2
rezultate din producția acestor carburanți 
alternativi pot fi mai mari decât în cazul 
carburanților tradiționali. Prin urmare, 
emisiile în aval ale tuturor vehiculelor, 
inclusiv ale celor propulsate de carburanți 
alternativi, ar trebui luate în considerare 
odată cu creșterea cotei lor pe piață. 
Pentru perioada de după 2025, Comisia ar 
trebui deci să introducă metode de 
măsurare care țin seama de emisiile de 
gaze cu efect de seră în aval.

Or. en

Amendamentul 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propunere de regulament 
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a accelera adoptarea de piață 
a vehiculelor cu emisii extrem de scăzute 
de carbon și/sau a vehiculelor electrice 
este necesar să se dezvolte în întreaga 
Uniune o infrastructură adecvată pentru 
furnizarea de carburanți alternativi și de 
electricitate pentru vehicule, inclusiv o 
rețea densă de puncte de încărcare în 
toate locurile corespunzătoare unde sunt 
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parcate numeroase mașini electrice timp 
de mai multe ore, cum ar fi parcările de 
tip „park and ride”. O prioritate ar trebui 
să fie aceea ca mașinile electrice să 
înmagazineze surplusul de energie 
electrică generată pe bază de energie 
eoliană și/sau solară. În plus, în toată 
Europa ar trebui introduse numere de 
înmatriculare ce pot fi înlocuite, astfel 
încât să fie posibilă o utilizare mai amplă 
a mașinilor electrice pentru navetiști pe 
distanțe scurte. 

Or. de

Justificare

Mașinile electrice sunt deosebit de utile pentru înmagazinarea surplusului de energie 
electrică generată pe bază de energie eoliană și/sau solară. Însă infrastructura necesară nu 
există. În plus, introducerea numerelor de înmatriculare ce pot fi înlocuite, asemenea celor 
folosite în Germania și Austria, ar putea fi un stimulent pentru cumpărarea unei mașini 
electrice de dimensiuni mici pentru naveta (zilnică), păstrându-se totodată o mașină mai 
mare pentru deplasările întregii familii.

Amendamentul 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de regulament 
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere impactul 
disproporționat pe care îl are asupra 
micilor producători obligația de a respecta 
cerințele specifice privind emisiile, 
definite în funcție de utilitatea 
vehiculului, sarcina administrativă mare 
pe care o creează procedura de derogare 
și beneficiile marginale în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de CO2 ale 
vehiculelor vândute de acești constructori, 
producătorii care reprezintă mai puțin de 
500 de autoturisme noi pe an sunt excluși 
din domeniul de aplicare al obiectivului 
privind emisiile specifice și de la prima 

eliminat
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pentru emisiile suplimentare.

Or. en

Amendamentul 35
Sophie Auconie

Propunere de regulament 
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere impactul 
disproporționat pe care îl are asupra 
micilor producători obligația de a respecta 
cerințele specifice privind emisiile, definite 
în funcție de utilitatea vehiculului, sarcina 
administrativă mare pe care o creează 
procedura de derogare și beneficiile 
marginale în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2 ale vehiculelor vândute 
de acești constructori, producătorii care 
reprezintă mai puțin de 500 de autoturisme 
noi pe an sunt excluși din domeniul de 
aplicare al obiectivului privind emisiile 
specifice și de la prima pentru emisiile 
suplimentare.

(4) Având în vedere impactul 
disproporționat pe care îl are asupra 
micilor producători obligația de a respecta 
cerințele specifice privind emisiile, definite 
în funcție de utilitatea vehiculului, sarcina 
administrativă mare pe care o creează 
procedura de derogare și beneficiile 
marginale în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2 ale vehiculelor vândute 
de acești constructori, producătorii care 
reprezintă mai puțin de 1 000 de 
autoturisme noi pe an sunt excluși din 
domeniul de aplicare al obiectivului 
privind emisiile specifice și de la prima 
pentru emisiile suplimentare.

Or. fr

Amendamentul 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de regulament 
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Procedura de acordare a derogărilor 
pentru micii producători ar trebui 
simplificată pentru a permite o mai mare 
flexibilitate în ceea ce privește termenele 
de depunere a cererilor de derogare de 
către producători și deciziile Comisiei de a 

eliminat
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o acorda.

Or. en

Amendamentul 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Procedura de acordare a derogărilor 
pentru producătorii de nișă ar trebui să 
continue în 2020. Cu toate acestea, pentru 
a garanta faptul că efortul de reducere a 
emisiilor cerut producătorilor de nișă este 
în concordanță cu cel al marilor 
producători, începând cu anul 2020 
trebuie să se aplice un obiectiv cu 45% 
mai mic decât media emisiilor specifice 
ale producătorilor de nișă în 2007.

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Phil Bennion

Propunere de regulament 
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Procedura de acordare a derogărilor 
pentru producătorii de nișă ar trebui să 
continue în 2020. Cu toate acestea, pentru a 
garanta faptul că efortul de reducere a 
emisiilor cerut producătorilor de nișă este 
în concordanță cu cel al marilor 
producători, începând cu anul 2020 trebuie 
să se aplice un obiectiv cu 45% mai mic 
decât media emisiilor specifice ale 
producătorilor de nișă în 2007.

(6) Procedura de acordare a derogărilor 
pentru producătorii de nișă ar trebui să 
continue în 2020. Cu toate acestea, pentru a 
garanta faptul că efortul de reducere a 
emisiilor cerut producătorilor de nișă este 
în concordanță cu cel al marilor 
producători, începând cu anul 2020 trebuie 
să se aplice un obiectiv cu 45% mai mic 
decât media emisiilor specifice ale 
producătorilor de nișă în 2007. Ar trebui 
stabilite obiective echivalente pentru 2025.
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Or. en

Amendamentul 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de regulament 
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Întrucât este necesar să i se ofere 
industriei de automobile suficient timp și 
o siguranță a planificării, precum și o 
certitudine în privința investițiilor, în 
prezentul regulament ar trebui stabilit un 
obiectiv orientativ pentru reducerea 
emisiilor de CO2 până în 2025.

Or. en

Amendamentul 40
Mario Pirillo

Propunere de regulament 
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații pentru perioada de 
după 2020. Aceste indicații ar trebui să se 
bazeze pe o evaluare a ratei de reducere 
necesare în conformitate cu obiectivele 
climatice pe termen lung ale Uniunii și a 
implicațiilor pentru dezvoltarea 
tehnologiilor rentabile de reducere a 
emisiilor de CO2 pentru autoturisme. Prin 
urmare, este de dorit ca aceste aspecte să 
fie reexaminate, Comisia să înainteze un 
raport și, după caz, să se facă propuneri 
pentru obiectivele pentru perioada de după 
2020.

(7) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații pentru perioada de 
după 2020. Aceste indicații ar trebui să se 
bazeze pe o evaluare a ratei de reducere 
necesare în conformitate cu obiectivele 
climatice pe termen lung ale Uniunii și a 
implicațiilor pentru dezvoltarea 
tehnologiilor rentabile de reducere a 
emisiilor de CO2 pentru autoturisme. Prin 
urmare, este de dorit ca aceste aspecte să 
fie reexaminate, Comisia să înainteze un 
raport și, după caz, să se facă propuneri 
pentru obiectivele pentru perioada de după 
2020. Raportul ar trebui să ia în 
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considerare emisiile de CO2 generate pe 
durata întregului ciclu de viață al 
vehiculului (inclusiv în faza de producție 
și în faza post-utilizare).

Or. it

Amendamentul 41
Karin Kadenbach

Propunere de regulament 
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii, o evaluare a 
evoluției globale a emisiilor de CO2 
aferente celor trei etape ale ciclului de 
viață al autoturismelor, producție, 
utilizare și scoatere din uz, și implicațiile
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

Or. de

Justificare

Reducerea emisiilor generate de autoturisme în etapa de utilizare ar putea crește impactul 
ecologic al etapelor de producție și de reciclare din cadrul ciclului de viață. Evoluția 
emisiilor generate de autoturisme pe durata întregului ciclu de viață ar trebui, prin urmare, 
determinată aproximativ, astfel încât propunerile de contramăsuri să poată fi elaborate în 
timp util în cazul unei creșteri semnificative a emisiilor totale.
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Amendamentul 42
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament 
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament poate fi
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare și 
implicațiile sale pentru dezvoltarea 
tehnologiilor rentabile de reducere a 
emisiilor de CO2 pentru autoturisme. Prin 
urmare, este de dorit ca aceste aspecte să 
fie reexaminate, Comisia să înainteze un 
raport și, după caz, să se facă propuneri 
pentru obiectivele pentru perioada de după 
2020. Obiectivele pe termen lung ale UE 
în privința reducerilor depind de 
încheierea unui acord global referitor la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 

Or. pl

Amendamentul 43
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se
determine un nou obiectiv de reducere a 
emisiilor de CO2 pentru perioada de după 
2020. Acest obiectiv ar trebui să se bazeze 
pe o evaluare a ratei de reducere necesare 
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evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

în conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme.

Or. fr

Amendamentul 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de regulament 
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru
perioada de după 2020.

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit să 
se stabilească un obiectiv pentru 2025 în 
prezentul regulament, iar Comisia să 
înainteze un raport referitor la obiectivele 
privind emisiile de CO2 ale 
autoturismelor noi pentru anul 2030 și
perioada ulterioară.

Or. en

Justificare

Este important să se transmită un semnal politic clar producătorilor de autoturisme cu 
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privire la necesitatea unor reduceri continue ale emisiilor și să se ofere o siguranță în 
planificare și o certitudine legată de investiții în industria automobilelor și a componentelor.
Ciclurile de producție în cazul autoturismelor sunt de 5-7 ani, iar în cazul camionetelor 
depășește 10 ani (ACEA). Prin urmare, este esențial să se convină de pe acum un obiectiv 
pentru 2025 și să se stabilească un termen pentru modificarea obiectivului pentru 2030. 

Amendamentul 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de regulament 
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se
stabilească un obiectiv de reducere a 
emisiilor de CO2 pentru perioada de după 
2020. Acest obiectiv ar trebui să se bazeze 
pe o evaluare a ratei de reducere necesare 
în conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme.

Or. en

Amendamentul 46
Sophie Auconie

Propunere de regulament 
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
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inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia
să înainteze un raport și, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate de îndată 
ce noile proceduri de testare au fost 
stabilite și dezvoltările tehnologice în curs 
de derulare au fost mai bine înțelese. 
Comisia va prezenta apoi un raport și, 
după caz, face propuneri pentru obiectivele 
pentru perioada de după 2020.

Or. fr

Amendamentul 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament 
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile 
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020. Raportul respectiv 
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perioada de după 2020. ar trebui să ia în considerare emisiile de 
CO2 pe toată durata ciclului de viață al 
autoturismelor (inclusiv fabricarea și 
sfârșitul ciclului de viață).

Or. en

Amendamentul 48
Christofer Fjellner

Propunere de regulament 
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Ecoinovațiile joacă un rol important 
în îmbunătățirea performanței în materie 
de emisii a autoturismelor noi. 
Mecanismul actual de stimulare a 
ecoinovațiilor nu funcționează adecvat, în 
principal din cauza condițiilor stabilite în 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 725/2011 al Comisiei din 25 iulie 2011 
de stabilire a unei proceduri de aprobare 
și de certificare a tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la reducerea emisiilor de 
CO2 generate de automobile, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1.  În vederea optimizării și 
simplificării procedurii de aprobare a 
tehnologiilor inovatoare ca ecoinovații, 
Comisia ar trebui să modifice 
regulamentul respectiv.
____________________
1 JO L 194, 26.7.2011, p. 19.

Or. en

Amendamentul 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt
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Propunere de regulament 
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Întrucât este esențial să li se 
furnizeze consumatorilor informații 
corecte și veridice cu privire la emisiile de 
CO2 și consumul de carburant pentru ca 
aceștia să poată face alegeri în cunoștință 
de cauză, ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită evaluării acestor doi parametri. 
În prezent, emisiile vehiculelor în condiții 
de drum reale diferă foarte mult de 
valorile măsurate în timpul ciclului de 
testare a emisiilor. În consecință, trebuie 
elaborat cât mai curând cu putință un 
ciclu de testare care să furnizeze rezultate
mai corecte.

Or. it

Amendamentul 50
Mario Pirillo

Propunere de regulament 
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Pentru ca emisiile specifice de CO2 
indicate pentru autoturismele noi să fie 
aduse mai aproape de valoarea reală a 
emisiilor generate în condiții normale de 
utilizare, Comisia ar trebui să se asigure 
că noua procedură de testare la nivel 
mondial a vehiculelor utilitare ușoare 
(World Light-Duty Test Cycle – WLTC/P) 
este finalizată cât mai curând posibil, 
astfel încât să poată fi adoptată la nivel 
european până la sfârșitul anului 2014 și 
să fie introdusă în ianuarie 2017.

Or. it
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Amendamentul 51
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă nu este 
încă finalizată. Având în vedere cele de 
mai sus, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în 
anexa I ar trebui să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigoare comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure – WLTP) în 
cadrul Comisiei Economice pentru Europa 
a Organizației Națiunilor Unite, care ar 
trebui integrată, după finalizare, în 
legislația Uniunii. În momentul integrării 
sale în legislația Uniunii, Comisia ar 
trebui să analizeze necesitatea de a 
completa WLTP cu dispoziții 
suplimentare, în special în ceea ce 
privește punerea în aplicare a prezentului 
regulament, pentru a garanta că 
procedurile de testare reflectă în mod 
adecvat emisiile generate de condusul în 
condiții de drum reale. Până la finalizarea 
WLTP, anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008. În cazul în care procedurile 
de testare sunt modificate, limitele stabilite 
în anexa I ar trebui să fie adaptate pentru a 
se asigura o rigoare comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

Or. en

Amendamentul 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt
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Propunere de regulament 
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă nu este 
încă finalizată. Având în vedere cele de 
mai sus, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în 
anexa I ar trebui să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigoare comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă nu este 
încă finalizată. Având în vedere cele de 
mai sus, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în 
anexa I ar trebui să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigoare comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule. În 
consecință, dacă WLTP nu este adoptat 
până în 2014, Comisia ar trebui să 
modifice, cât se poate de repede, 
procedurile UE de măsurare prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 pentru a 
ține seama de emisiile reale de CO2 ale 
vehiculelor în condiții de drum.

Or. it

Amendamentul 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Propunere de regulament 
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă nu este 
încă finalizată. Având în vedere cele de 
mai sus, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în 
anexa I ar trebui să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigoare comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă nu este 
încă finalizată. Având în vedere cele de 
mai sus, precum și faptul că ciclul actual 
de testare este insuficient, ar trebui 
dezvoltat rapid un nou ciclu de testare 
care să reflecte emisiile reale ale 
autoturismelor, excluzându-se 
interpretările divergente și discordanțele 
dintre statele membre. Până la adoptarea 
noului ciclu de testare, anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 stabilește 
limitele de emisii pentru anul 2020, 
măsurate în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 și cu anexa XII la 
Regulamentul (CE) nr. 692/2008. În cazul 
în care procedurile de testare sunt 
modificate, limitele stabilite în anexa I ar 
trebui să fie adaptate pentru a se asigura o 
rigoare comparabilă pentru producători și 
clase de vehicule.

Or. en

Amendamentul 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament 
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regulamentul solicită Comisiei să (8) Regulamentul solicită Comisiei să 
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efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă nu este 
încă finalizată. Având în vedere cele de 
mai sus, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în 
anexa I ar trebui să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigoare comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure – WLTP) în 
cadrul Comisiei Economice pentru Europa 
a Organizației Națiunilor Unite, însă nu 
este încă finalizată. Având în vedere cele 
de mai sus, anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. Pentru a asigura faptul că 
prezentul regulament determină 
reducerea preconizată a emisiilor, 
procedura de testare ar trebui modificată 
de la 1 ianuarie 2016 în WLTP. De îndată 
ce WLTP se aplică în 2016 în sensul 
prezentului regulament, limitele stabilite 
în anexa I ar trebui să fie adaptate pentru a 
se asigura o rigoare comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

Or. en

Justificare

Este general acceptat faptul că ciclul de testare actual nu reflectă în mod corect condițiile de 
drum reale. Elaborarea noii proceduri WLTP este destul de avansată și se preconizează că 
aceasta va fi finalizată în 2014. Aceasta va aborda multe dintre problemele testului NEDC 
actual. Noul ciclu și procedurile WLTP ar trebui deci să fie adoptate cu începere din 2016.

Amendamentul 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propunere de regulament 
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regulamentul solicită Comisiei să (8) Regulamentul solicită Comisiei să 
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efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă nu este 
încă finalizată. Având în vedere cele de 
mai sus, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în 
anexa I ar trebui să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigoare comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă nu este 
încă finalizată. Având în vedere cele de 
mai sus, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. Ciclul de testare ar trebui însă 
încorporat în legislația Uniunii cât mai 
curând posibil după finalizarea sa.  
Comisia ar trebui să analizeze dacă este 
necesar să se completeze WLTP, prin 
introducerea unor dispoziții suplimentare, 
în momentul integrării sale în legislația 
Uniunii pentru a garanta că procedurile 
de testare reflectă în mod adecvat emisiile 
generate de condusul în condiții de drum 
reale. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în 
anexa I ar trebui să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigoare comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

Or. de

Justificare

Consumatorii ar trebui să poată avea încredere în cifrele de consum indicate de producători.  
Ciclul de testare curent oferă o gamă largă de flexibilități, dar nu reflectă realitatea. WLTP 
va aduce îmbunătățiri, dar va dura un timp până să fie finalizat. În plus, ar trebui să se 
analizeze posibilitatea de a combina WLTP cu dispoziții suplimentare ale UE, dat fiind că un 
ciclu global nu poate reflecta cum trebuie situația din UE.

Amendamentul 56
Rebecca Harms



PE506.077v01-00 30/110 AM\928120RO.doc

RO

Propunere de regulament 
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a oferi un stimulent suficient 
pentru introducerea unor îmbunătățiri în 
vederea reducerii emisiilor specifice de 
CO2 ale autoturismelor, prima pentru 
emisiile suplimentare ar trebui să fie 
adaptată astfel încât să reflecte costurile 
tehnologice și costurile marginale 
maxime probabile ale respectării 
prezentului Regulament.

Or. en

Amendamentul 57
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Unii carburanți alternativi oferă 
reduceri semnificative ale emisiilor de 
CO2, însă în prezent se admite tot mai des 
că dacă se ia în considerare întregul ciclu 
de viață, emisiile de CO2 asociate cu 
acești carburanți alternativi ar putea fi 
mai ridicate decât cele asociate cu 
carburanții tradiționali. Prin urmare, ar 
trebui să se țină seama de emisiile tuturor 
carburanților alternativi care sunt legate 
de generarea în aval a energiei, întrucât 
cota de piață a acestor carburanți este în 
creștere.

Or. de

Justificare

Regulamentul 443/2009 privește numai gazele de eșapament ale vehiculului, însă nu și 
emisiile generate în cadrul procesului de generare a energiei electrice sau a hidrogenului 
folosit de așa-numitele vehicule fără emisii, cu toate că nivelul real al emisiilor ar putea fi 
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mult mai ridicat. În vederea asigurării faptului că producătorii aleg sistemele de propulsie cu 
cel mai scăzut nivel de emisii totale, prezentul regulament ar trebui să ia în considerare toate 
emisiile din aval, cum se procedează în cele mai multe cazuri în SUA.

Amendamentul 58
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament 
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În Foaia de parcurs pentru trecerea 
la o economie competitivă cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon până în 2050 
se recomandă un obiectiv de reducere cu 
54%-67% pentru sectorul transporturilor 
per ansamblu. Pentru a încuraja industria 
de automobile să reducă și mai mult 
emisiile vehiculelor nou înregistrate și 
pentru a permite comparații între 
diferitele opțiuni de măsurare și de 
parametri, este necesară o abordare pe 
termen lung în cadrul căreia să se 
stabilească noi obiective pentru perioada 
de după 2020. Respectivele obiective ar 
trebui să susțină rolul de lider pe care îl 
ocupă Uniunea în domeniul vehiculelor 
cu emisii scăzute de CO2 pe plan 
internațional, să promoveze cercetarea și 
dezvoltarea în acest domeniul și 
acceptarea de către consumatori și de 
către piață a vehiculelor cu emisii scăzute, 
respectând totodată criteriile unui preț
accesibil și al echității sociale. Comisia ar 
trebui să prezinte un calendar detaliat 
pentru analizarea și dezbaterea tuturor 
aspectelor și luarea unei decizii împreună 
cu toate părțile interesate relevante în 
vederea stabilirii unui obiectiv pentru 
perioada de după 2020 cel târziu până în 
2017, astfel încât industria să aibă 
suficient timp pentru a se conforma 
acestui obiectiv.

Or. en
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Amendamentul 59
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii 
masei vehiculului și procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii 
masei vehiculului și a amprentei la sol și 
procedura de testare reglementară utilizată 
pentru măsurarea emisiilor specifice de 
CO2 menționate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007. Este deosebit de important ca, 
pe parcursul activităților pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propunere de regulament 
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii 
masei vehiculului și procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii 
masei vehiculului și a amprentei la sol și 
procedura de testare reglementară utilizată 
pentru măsurarea emisiilor specifice de 
CO2 menționate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007. Este deosebit de important ca, 
pe parcursul activităților pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. de

Justificare

Valorile-limită pentru CO2 ar trebui să țină seama și de valoarea utilitară a unei mașini. Aici 
nu există o legătură directă între masă și valoarea utilitară.  Amprenta la sol a unui vehicul, 
adică ecartamentul înmulțit cu suprafața dintre cele patru pneuri, permite o mai bună 
aproximare a valorii utilitare. Și în SUA amprenta la sol este folosită ca parametru de 
utilitate. În plus, folosirea amprentei la sol ca parametru ar combate tendința producerii unor 
mașini tot mai grele și ar încuraja producătorii să proiecteze modele cu o masă mai mică.

Amendamentul 61
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii
masei vehiculului și procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii
amprentei la sol și procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Justificare

Masa autoturismului nu este un indicator bun al utilității acestuia și, prin urmare, nu ar 
trebui utilizată pentru a stabili obiective de emisii specifice. Dimpotrivă, amprenta la sol 
(ecartament x ampatament) este un parametru de utilitate mai bun: are un caracter mai 
neutru, mai stabil și reflectă mai bine utilitatea autoturismului. Cumpărătorii de autoturisme 
aleg un autoturism în funcție de dimensiunea acestuia, și nu în funcție de masă. O 
reglementare bazată pe amprenta la sol ar recompensa producătorii pentru eforturile lor de a 
reduce masa autoturismelor pe care le produc.

Amendamentul 62
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii 
masei vehiculului și procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii 
masei vehiculului și a amprentei la sol și 
procedura de testare reglementară utilizată 
pentru măsurarea emisiilor specifice de
CO2 menționate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007. Este deosebit de important ca, 
pe parcursul activităților pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 63
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia a evaluat disponibilitatea 
datelor privind amprenta la sol și 
utilizarea acestora ca parametru de
utilitate în formulele prevăzute în anexa I. 
Aceste date sunt disponibile, iar utilizarea 
lor potențială a fost examinată în 
evaluarea impactului; pe baza respectivei 

eliminat
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evaluări, s-a concluzionat că parametrul 
de utilitate utilizat în formula pentru 2020 
ar trebui să fie masa. Cu toate acestea, în 
viitoarea reexaminare ar trebui să se aibă 
în vedere reducerea costului și avantajele 
legate de utilizarea amprentei la sol ca 
parametru de utilitate.

Or. fr

Amendamentul 64
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia a evaluat disponibilitatea
datelor privind amprenta la sol și utilizarea 
acestora ca parametru de utilitate în 
formulele prevăzute în anexa I. Aceste date 
sunt disponibile, iar utilizarea lor potențială 
a fost examinată în evaluarea impactului;
pe baza respectivei evaluări, s-a 
concluzionat că parametrul de utilitate
utilizat în formula pentru 2020 ar trebui să 
fie masa. Cu toate acestea, în viitoarea 
reexaminare ar trebui să se aibă în vedere 
reducerea costului și avantajele legate de 
utilizarea amprentei la sol ca parametru 
de utilitate.

(14) Comisia a evaluat disponibilitatea 
datelor privind amprenta la sol și utilizarea 
acestora ca parametru de utilitate în 
formulele prevăzute în anexa I. Aceste date 
sunt disponibile, iar utilizarea lor potențială 
a fost examinată în evaluarea impactului. 
În plus, în special pe baza costurilor mai 
reduse, masa ca parametru de utilitate ar 
trebui să fie înlocuită cu amprenta la sol.

Or. en

Amendamentul 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propunere de regulament 
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia a evaluat disponibilitatea (14) Comisia a evaluat disponibilitatea 
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datelor privind amprenta la sol și utilizarea 
acestora ca parametru de utilitate în 
formulele prevăzute în anexa I. Aceste date 
sunt disponibile, iar utilizarea lor potențială 
a fost examinată în evaluarea impactului; 
pe baza respectivei evaluări, s-a 
concluzionat că parametrul de utilitate 
utilizat în formula pentru 2020 ar trebui să 
fie masa. Cu toate acestea, în viitoarea 
reexaminare ar trebui să se aibă în vedere
reducerea costului și avantajele legate de 
utilizarea amprentei la sol ca parametru de 
utilitate.

datelor privind amprenta la sol și utilizarea 
acestora ca parametru de utilitate în 
formulele prevăzute în anexa I. Aceste date 
sunt disponibile, iar utilizarea lor potențială 
a fost examinată în evaluarea impactului. 
Rezultatul a fost că parametrul de utilitate 
utilizat în formula pentru 2020 ar trebui să 
fie masa, dat fiind că producătorii și-au 
planificat strategiile de asigurare a 
conformității până în 2020 pe baza 
folosirii în continuare a parametrului 
curent. Cu toate acestea, reducerea costului 
și avantajele legate de utilizarea amprentei 
la sol ar justifica folosirea sa ca parametru 
de utilitate începând din 2025. Prin 
urmare, pentru a asigura o viitoare 
tranziție fără obstacole de la masă la 
amprenta la sol, ar trebui să se introducă 
o formulă bazată pe amprenta la sol, pe 
care producătorii o pot utiliza începând 
din 2016 de ca alternativă la formula 
bazată pe masă.

Or. de

Justificare

Folosirea amprentei la sol ca parametru de utilitate ar combate tendința producerii unor 
vehicule tot mai grele și ar încuraja producătorii să proiecteze modele cu o masă mai mică, 
în prezent neexistând stimulente în acest sens.

Amendamentul 66
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Comisia ar trebui să ia în 
considerare noi modalități care să permită 
realizarea obiectivului pe termen lung, în 
special panta curbei, parametrul de 
utilitate și sistemul primei pentru emisiile 
suplimentare. Pentru ca sistemul să fie 
echitabil din punct de vedere social și 
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sustenabil, începând din 2025 nu ar trebui 
să existe parametrul de utilitate și panta.

Or. en

Justificare

Pătrunderea pe piață într-o măsură tot mai mare a tehnologiilor pentru emisii foarte scăzute 
de carbon ale vehiculelor înseamnă că parametrul de utilitate și panta devin inutile, întrucât 
producătorii pot ajunge la emisii egale cu zero.

Amendamentul 67
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un obiectiv, 
aplicabil începând cu anul 2020 parcului de 
mașini noi, de a atinge o medie a emisiilor 
de 95 g CO2/km, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și cu ajutorul 
tehnologiilor inovatoare .

Prezentul regulament stabilește un obiectiv, 
aplicabil începând cu anul 2020 parcului de 
mașini noi, de a atinge o medie a emisiilor 
de 80 g CO2/km, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.

Or. en

Amendamentul 68
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un obiectiv, Prezentul regulament stabilește un obiectiv, 
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aplicabil începând cu anul 2020 parcului de 
mașini noi, de a atinge o medie a emisiilor 
de 95 g CO2/km, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și cu ajutorul 
tehnologiilor inovatoare .

aplicabil începând cu anul 2020 parcului de 
mașini noi, de a atinge o medie a emisiilor 
de 70 g CO2/km, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și cu ajutorul 
tehnologiilor inovatoare.

Or. en

Justificare

În iunie 2012, Bundestagul german i-a solicitat guvernului federal să sprijine o poziție 
europeană ambițioasă de 70 g/km în 2020, prin care s-ar sprijini obiective mai ambițioase 
urgent necesare la nivel european în domeniul climei.

Amendamentul 69
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un obiectiv, 
aplicabil începând cu anul 2020 parcului de 
mașini noi, de a atinge o medie a emisiilor 
de 95 g CO2/km, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și cu ajutorul 
tehnologiilor inovatoare .

Prezentul regulament stabilește un obiectiv, 
aplicabil începând cu anul 2020 parcului de 
mașini noi, de a atinge o medie a emisiilor 
de 95 g CO2/km, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

Revizuirea legislativă în curs ar trebui să se concentreze asupra obiectivului privind emisiile 
medii de CO2 ale noii flote de autoturisme. Tehnologiile inovatoare ar trebui să fie și sunt 
reglementate în cadrul unui alt act legislativ, Regulamentul 725/2011, care nu este în curs de 
revizuire.
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Amendamentul 70
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
paragraf:
„Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv, aplicabil începând cu anul 2025 
parcului de mașini noi, de a atinge o 
medie a emisiilor de 60 g CO2/km, 
măsurat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia, precum și 
cu anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008”.

Or. en

Amendamentul 71
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1, după al doilea 
paragraf se introduce următorul 
paragraf:
„Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv, aplicabil începând cu anul 2025 
parcului de mașini noi, de a atinge o 
medie a emisiilor de 50 g CO2/km, 
măsurat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu anexa XII la 
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Regulamentul (CE) nr. 692/2008, precum 
și cu măsurile de punere în aplicare a 
acestuia, și utilizând tehnologii 
inovatoare”.

Or. de

Justificare

Ar trebui stabilit încă de pe acum un obiectiv obligatoriu privind emisiile de CO2 pentru anul 
2015. Prin aceasta se vor stabili stimulente pe termen lung pentru dezvoltarea unor vehicule 
cu un consum redus. Valoarea-limită pentru 2020 ar putea fi atinsă deja de acum cu o flotă 
formată din modele cu un consum redus disponibile în prezent în toate categoriile de 
vehicule.

Amendamentul 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
paragraf:
„Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv, aplicabil începând cu anul 2025 
parcului de mașini noi, de a atinge o 
medie a emisiilor de 65 g CO2/km, 
măsurat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia, precum și 
cu anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, precum și cu ajutorul 
tehnologiilor inovatoare”.

Or. en

Amendamentul 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
paragraf:
„Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv, aplicabil începând cu anul 2025 
parcului de mașini noi, de a atinge o 
medie a emisiilor de 70 g CO2/km, 
măsurat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia, precum și 
cu anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008”.

Or. en

Amendamentul 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
paragraf:
„Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv, aplicabil începând cu anul 2025 
parcului de mașini noi, de a atinge o 
medie a emisiilor de 70 g CO2/km, 
măsurat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia, precum și 
cu anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008”.

Or. en
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Justificare

Se estimează că necesitatea de a produce vehicule mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de carburanți în UE va crea 110 000 de locuri de muncă până în anul 2030, în 
special în industria chimică și cea electronică (McKinsey). Creșterea eficienței carburanților 
folosiți în vehicule permite realizarea unor economii anuale substanțiale de către șoferi.

Amendamentul 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1, după al doilea 
paragraf se introduce următorul 
paragraf:
„Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește pentru parcul de 
autoturisme noi un obiectiv de a atinge o 
medie a emisiilor cuprinsă între 
65 g CO2/km și 75 g CO2/km, astfel cum 
se menționează la articolul 13 
alineatul (5).”

Or. de

Justificare

Este important să se stabilească obiectivele din timp, pentru a-i oferi industriei siguranță în 
planificare. Totodată, însă, este greu să se stabilească încă de pe acum ce obiectiv ar fi 
adecvat. Prin urmare, ar fi util să se indice un interval în care se va încadra obiectivul care 
urmează să fie stabilit în timp util.  Numeroase studii și experți consideră că obiectivele 
situate în intervalul 65 – 75 g CO2/km sunt realiste.

Amendamentul 76
Mario Pirillo

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
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Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1, după al doilea 
paragraf se introduce următorul 
paragraf:
„Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv, aplicabil începând cu anul 2025 
parcului de mașini noi, de a atinge o 
medie a emisiilor în intervalul de 
65 - 75 g CO2/km, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu anexa XII la 
Regulamentul (CE) nr. 692/2008 și cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia. 
Înainte de stabilirea acestui obiectiv, 
Comisia realizează o evaluare de impact 
axată pe fezabilitatea tehnologică și 
asimilarea noilor mașini pe piață.”

Or. it

Amendamentul 77
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
paragraf:
„Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește pentru parcul de 
autoturisme noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor de 60 g CO2/km, 
măsurată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia.”
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Or. fr

Justificare

Producătorii de vehicule trebui să aibă obiective ambițioase pe termen lung. Prin urmare, 
pare să fie necesar un obiectiv ambițios pentru anul 2025.

Amendamentul 78
Mario Pirillo

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1, după al doilea 
paragraf se introduce următorul 
paragraf:
„Începând de la 1 ianuarie 2017, pentru 
măsurarea emisiilor de CO2 ale 
autoturismelor noi se folosește procedura 
de testare la nivel mondial a vehiculelor 
utilitare ușoare (World Light-Duty Test 
Cycle – WLTC/P) în locul procedurilor de 
testare stabilite în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și al 
măsurilor de punere în aplicare a 
acestuia.”

Or. it

Amendamentul 79
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Se inserează următorul articol:
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„Articolul 1a
Parametrul de utilitate și panta
Pentru ca sistemul să fie echitabil din 
punct de vedere social și sustenabil, 
începând din 2025 nu există parametrul 
de utilitate și panta.”

Or. en

Justificare

Pătrunderea pe piață într-o măsură tot mai mare a tehnologiilor pentru emisii foarte scăzute 
de carbon ale vehiculelor înseamnă că parametrul de utilitate și panta devin inutile, întrucât 
producătorii pot ajunge la emisii egale cu zero.

Amendamentul 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La articolul 2, se adaugă următorul 
alineat (4):

eliminat

(4) Articolul 4, articolul 8 alineatul (4) 
literele (b) și (c), articolul 9 și articolul 10 
alineatul (1) literele (a) și (c) nu se aplică 
în cazul unui producător care produce, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 500 de autoturisme 
noi înmatriculate în UE în anul 
calendaristic precedent.

Or. en

Amendamentul 81
Sophie Auconie

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 2
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Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolul 4, articolul 8 alineatul (4) 
literele (b) și (c), articolul 9 și articolul 10 
alineatul (1) literele (a) și (c) nu se aplică 
în cazul unui producător care produce, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 500 de autoturisme 
noi înmatriculate în UE în anul 
calendaristic precedent.

(4) Articolul 4, articolul 8 alineatul (4) 
literele (b) și (c), articolul 9 și articolul 10 
alineatul (1) literele (a) și (c) nu se aplică 
în cazul unui producător care produce, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 1 000 de autoturisme 
noi înmatriculate în UE în anul 
calendaristic precedent.

Or. fr

Amendamentul 82
Chris Davies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 3 alineatul (1), litera (f) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(f) "emisiile specifice de CO2" 
înseamnă emisiile de CO2 ale unui 
autoturism, măsurate în conformitate cu 
noua procedură de testare la nivel 
mondial a autoturismelor și utilitarelor 
ușoare (WLTP). În cazul autoturismelor 
care nu sunt supuse omologării de tip în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007, "emisiile specifice de CO2" 
înseamnă emisiile de CO2 măsurate în 
conformitate cu procedurile de 
măsurare prevăzute pentru autoturisme 
de Regulamentul (CE) nr. 692/2008 sau 
în conformitate cu procedurile adoptate 
de Comisie în vederea stabilirii emisiilor 
de CO2 ale autoturismelor de acest tip;
în vederea aplicării dispozițiilor de la 
prezenta literă, modificările procedurilor 
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de măsurare prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și în Regulamentul 
(CE) nr. 692/2008 care intră în vigoare de 
la 1 ianuarie 2016 se aplică din anul 
respectiv.”

Or. en

Justificare

Este general acceptat faptul că ciclul de testare actual nu reflectă în mod corect condițiile de 
drum reale. Elaborarea noii proceduri WLTP este destul de avansată și se preconizează că 
aceasta va fi finalizată în 2014. Aceasta va aborda multe dintre problemele testului NEDC 
actual. Noul ciclu și procedurile WLTP ar trebui deci să fie adoptate cu începere din 2016.

Amendamentul 83
Mario Pirillo

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3 alineatul (1), litera (f) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(f) "emisiile specifice de CO2" 
înseamnă emisiile de CO2 ale unui 
autoturism, măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și 
specificate ca emisii masice (combinate) 
de CO2 în certificatul de conformitate. 
În cazul autoturismelor care nu sunt 
supuse omologării de tip în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007, 
"emisiile specifice de CO2" înseamnă 
emisiile de CO2 măsurate în 
conformitate cu procedurile de 
măsurare prevăzute pentru autoturisme 
de Regulamentul (CE) nr. 692/2008 sau 
în conformitate cu procedurile adoptate 
de Comisie în vederea stabilirii emisiilor 
de CO2 ale autoturismelor de acest tip;
în vederea aplicării dispozițiilor de la 
prezenta literă, ciclul de testare WLTP se 
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utilizează în locul procedurilor de 
măsurare menționate mai sus, cu începere 
de la 1 ianuarie 2017.”

Or. it

Amendamentul 84
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 4 se inserează următorul 
paragraf:
„La evaluarea conformității cu obiectivul 
de 95 g CO2/km se va ține seama de 100% 
din noile autoturisme ale fiecărui 
producător înregistrate în anul în cauză.”

Or. en

Justificare

Analiza de fond pentru Comisia Europeană a arătat că atingerea obiectivului de 95 de grame 
este fezabilă în 2020, astfel încât nu este necesară o introducere treptată.

Amendamentul 85
Chris Davies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 5 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 5
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Credite suplimentare pentru obiectivul 
de 95 g CO2/km
1. Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
care generează o cantitate de emisii 
specifice de CO2 mai mică de 35 g 
CO2/km se consideră ca fiind echivalent 
cu 1,3 autoturisme în perioada 2020-2023 
și cu 1 autoturism în perioada de după 
2024.
1a. Creșterea obiectivului privind emisiile 
pentru fiecare producător rezultată în 
urma calculării creditelor suplimentare 
este limitată la 2 g CO2/km.
1b. Nu este posibilă transferarea parțială 
sau integrală a creditelor suplimentare 
neutilizate de la un an calendaristic la 
altul.”

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare pot fi utilizate pentru a compensa cheltuielile aferente dezvoltării de 
vehicule cu emisii scăzute de carbon, dar acestea ar trebui să fie limitate pentru a preveni 
slăbirea obiectivului.

Amendamentul 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 5 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 5
Credite suplimentare
(1) Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
care generează o cantitate de emisii 
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specifice de CO2 mai mică de 50 % din 
obiectivul privind emisiile specifice ale 
fiecărui producător în temeiul prezentului 
regulament se consideră ca fiind 
echivalent cu:
- 3,5 vehicule în 2012;
- 3,5 vehicule în 2013;
- 2,5 vehicule în 2014;
- 2,5 vehicule în 2015;
- 2,5 vehicule în 2016;
- 2,5 vehicule în 2017;
- 2 vehicule în 2018;
- 2 vehicule în 2019;
- 2 vehicule în 2020.
(1a) O calculare multiplă în conformitate 
cu alineatul (1) se efectuează numai în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 ale unui producător nu depășește în 
anul calendaristic în cauză obiectivul 
privind emisiile specifice cu mai mult de 
15 %.
(1b) Între 2016 și 2020, producătorii pot 
acumula creditele suplimentare prevăzute 
la alineatul (1) prin înscrierea lor în 
registrul menționat la articolul 8 alineatul 
(3a). Creditele suplimentare excedentare 
se înscriu automat în registru.
(1c) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2023, producătorii pot solicita 
Comisiei să ia în considerare, parțial sau 
integral, creditele suplimentare acumulate 
conform alineatului (1b) pentru 
calcularea emisiilor specifice medii de 
CO2.”

Or. de

Justificare

Producătorilor ar trebui să li se ofere stimulente pentru reducerea cât mai mult cu putință a 
emisiilor de CO2 ale autoturismelor noi. În acest sens, normele inflexibile nu ajută deloc. În 
schimb, vehiculele care ajută un producător să se situeze mult sub obiectivul său ar trebui să 
fie incluse în sistemul de stimulente, cu scopul de a promova inovațiile favorabile climei.
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Întrucât reducerile emisiilor sunt deseori realizate în salturi (de exemplu când se introduc noi 
tipuri de motoare), producătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a acumula credite 
suplimentare.

Amendamentul 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 5 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 5
Credite suplimentare
(1) Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
care generează o cantitate de emisii 
specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km se consideră ca fiind echivalent 
cu:
- 3,5 vehicule în 2012;
- 3,5 vehicule în 2013;
- 2,5 vehicule în 2014;
- 2,5 vehicule în 2015;
- 2,5 vehicule în 2016;
- 2,5 vehicule în 2017;
- 2 vehicule în 2018;
- 2 vehicule în 2019;
- 1 vehicul în 2020.
(1a) O calculare multiplă în conformitate 
cu alineatul (1) se efectuează numai în 
cazul în care (pe baza coeficienților de 
multiplicare) media emisiilor specifice de 
CO2 ale unui producător nu depășește 
obiectivul privind emisiile specifice cu mai 
mult de 2 g.
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(1b) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2019, producătorii pot solicita 
Comisiei să ia în considerare creditele 
suplimentare acumulate conform 
alineatului (3) pentru calcularea emisiilor 
specifice medii de CO2.”

Or. de

Justificare

Creditele suplimentare au fost introduse ca o măsură temporară în 2009 pentru a facilita și 
accelera introducerea vehiculelor cu emisii foarte scăzute de carbon. Acest instrument poate 
fi menținut, însă el nu trebuie să fie folosit pentru a relaxa obiectivul global. Din acest motiv, 
ar trebui stabilit un plafon pentru creditele suplimentare, astfel încât să fie clar ce implicații 
există pentru obiectivul global.  Acest amendament impune eliminarea articolului 5a.

Amendamentul 88
Jo Leinen

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 5 se adaugă următorul 
paragraf:
„Aplicarea coeficienților de multiplicare 
nu poate avea drept rezultat creșterea 
nivelului obiectivului privind emisiile 
specifice cu mai mult de 2 g CO2/km.”

Or. en

Amendamentul 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 – paragraful 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) La articolul 5 se adaugă următorul 
paragraf:
„Creditele suplimentare aplicate în 
temeiul articolului 5 nu pot fi acumulate 
pentru a fi luate în considerare după 
2020.”

Or. en

Amendamentul 90
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După articolul 5 se introduce 
următorul articol:

eliminat

Articolul 5 a
Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km
(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. en
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Justificare

Pentru a stimula dezvoltarea și comercializarea autoturismelor cu emisii scăzute, UE ar 
trebui să stabilească obiective ambițioase privind emisiile de CO2 în perioada de după 2020, 
în loc să slăbească obiectivul privind emisiile pentru 2020 prin contabilizarea unor vehicule 
virtuale. Premisa emisiilor egale cu zero în cazul vehiculelor electrice și cu hidrogen oferă 
deja avantaje acestor tehnologii prin ignorarea emisiilor în aval.

Amendamentul 91
Chris Davies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După articolul 5 se introduce 
următorul articol:

eliminat

Articolul 5 a
Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km
(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. en

Amendamentul 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După articolul 5 se introduce 
următorul articol:

eliminat

„Articolul 5 a
Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km
(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. de

Amendamentul 93
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km

Sistemul de bonus-malus pentru 
vehiculele cu emisii foarte scăzute de 
carbon conform pieței

(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 

1. Recunoscând dezavantajul inițial al 
costurilor ridicate pe care le implică 



AM\928120RO.doc 57/110 PE506.077v01-00

RO

cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

inovarea și dezvoltarea pentru 
producătorii care efectuează investiții în 
vehiculele cu emisii foarte scăzute de 
carbon, obiectivul în materie de carbon 
menționat la articolul 4 pentru fiecare 
producător este adaptat după cum 
urmează:
(a) pentru fiecare procent întreg cu care 
cota de vehicule cu emisii foarte scăzute 
nou vândute din flota unui producător se 
situează sub cota de piață medie a 
Uniunii, obiectivul în materie de CO2 al 
producătorului în cauză este redus cu 2 g 
CO2/km.
(b) pentru fiecare procent întreg cu care 
cota de vehicule cu emisii foarte scăzute 
nou vândute din flota unui producător se 
situează peste cota de piață medie a 
Uniunii, obiectivul în materie de CO2 al 
producătorului în cauză este majorat cu 2 
g CO2/km.

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

2. Statele membre publică numărul de 
vehicule cu emisii foarte scăzute ale 
fiecărui producător până la data de 28 
februarie a fiecărui an pentru anul 
calendaristic precedent.”

Or. en

Amendamentul 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După articolul 5 se introduce 
următorul articol:

eliminat

„Articolul 5 a
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Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km
(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. de

Amendamentul 95
Judith A. Merkies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După articolul 5 se introduce 
următorul articol:

eliminat

„Articolul 5 a
Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km
(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 



AM\928120RO.doc 59/110 PE506.077v01-00

RO

aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. en

Amendamentul 96
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După articolul 5 se introduce 
următorul articol:

eliminat

„Articolul 5 a
Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km
(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. fr

Justificare

Creditele suplimentare ar putea pune în pericol obiectivul de reducere a emisiilor de CO2; ele 
trebuie eliminate.
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Amendamentul 97
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După articolul 5 se introduce 
următorul articol:

eliminat

„Articolul 5 a
Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km
(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare reduc rigoarea obiectivului specific privind emisiile pentru 
producători, acordând subvenții pentru vânzarea de vehicule cu emisii mai mici de 35 g/km 
CO2. Faptul că vehiculele electrice sunt actualmente considerate drept vehicule fără emisii în
temeiul prezentului regulament constituie deja un stimulent substanțial, întrucât emisiile „de 
la sursa de combustibil la vehicul” ale vehiculelor electrice depășesc cu mult nivelul de 
0 g CO2/km. Creditele suplimentare accentuează denaturarea emisiilor medii specifice de 
CO2 și afectează integritatea ecologică a prezentului regulament. În consecință acestea ar 
trebui respinse.
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Amendamentul 98
Christofer Fjellner

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 35 g CO2/km
va fi considerat echivalent cu 1,3
autoturisme în perioada dintre 2020 și 2023 
și cu 1 autoturism în perioada de după 
2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 50 g CO2/km
va fi considerat echivalent cu 1,5
autoturisme în perioada dintre 2015 și 
2025.

Folosirea totală sau parțială a creditelor 
acumulate se poate face în orice an în 
perioada 2016-2025.

Or. en

Amendamentul 99
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 35 g 
CO2/km va fi considerat echivalent cu 1,3 
autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2 în perioada dintre 2020 și 2023, 
fiecare autoturism nou cu emisii specifice 
de CO2 mai mici de 35 g CO2/km va fi 
considerat echivalent cu:

– 1,3 autoturisme în cazul producătorilor 
ale căror vânzări de vehicule noi cu emisii 
specifice mai mici de 35 g CO2/km 
reprezintă între 2% și 3% din volumul 
total al vânzărilor anuale;
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– 1,5 autoturisme în cazul producătorilor 
ale căror vânzări de vehicule noi cu emisii 
specifice mai mici de 35 g CO2/km 
reprezintă între 3% și 4% din volumul 
total al vânzărilor anuale;
– 1,7 autoturisme în cazul producătorilor 
ale căror vânzări de vehicule noi cu emisii 
specifice mai mici de 35 g CO2/km 
reprezintă mai mult de 4% din volumul 
total al vânzărilor anuale.

Or. it

Amendamentul 100
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 35 g 
CO2/km va fi considerat echivalent cu 1,3 
autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de
50 g CO2/km sau ale cărui emisii sunt cu 
50 % mai mici decât valoarea CO2 
prevăzută de obiectivul privind emisiile 
specifice stabilit în formula din anexa I, 
cu un plafon de 70 g CO2/km, este
considerat echivalent cu 2 autoturisme 
începând din 2016. Creditele acumulate 
pot fi utilizate integral sau parțial în
oricare an din perioada dintre 2016 și 
2025.

Or. fr

Amendamentul 101
Elena Oana Antonescu
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 35 g 
CO2/km va fi considerat echivalent cu 1,3
autoturisme în perioada dintre 2020 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 care sunt mai mici de 50
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 2
autoturisme începând din 2016.

Or. en

Amendamentul 102
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 35 g 
CO2/km va fi considerat echivalent cu 1,3 
autoturisme în perioada dintre 20202 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de
50 g CO2/km sau ale cărui emisii sunt cu 
50 % mai mici decât valoarea CO2 
prevăzută de obiectivul privind emisiile 
specifice stabilit în formula din anexa I, 
cu un plafon de 70 g CO2/km este
considerat echivalent cu 1,5 autoturisme 
începând din 2016.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește stabilirea unui sistem ambițios de credite suplimentare care ar 
încuraja industria de automobile să investească în vehicule cu emisii scăzute.
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Amendamentul 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 35 g 
CO2/km va fi considerat echivalent cu 1,3 
autoturisme în perioada dintre 20202 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 50 g 
CO2/km va fi considerat echivalent cu 1,3 
autoturisme în perioada dintre 20202 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

Or. fr

Justificare

Pentru a diminua costurile de utilizare a vehiculelor pentru cetățeni și pentru ca obiectivele 
de mediu stabilite în prezenta propunere să poată fi îndeplinite, creditele suplimentare trebuie 
să reprezinte un stimulent efectiv pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de vehicule curate 
(electrice, hibride etc.). Plafonul de 35 g CO2/km propus exclude tehnologii care în prezent 
sunt considerate curate și care răspund cererii din partea consumatorilor. Prin urmare, acest 
plafon ar trebui majorat.

Amendamentul 104
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

eliminat
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Or. en

Amendamentul 105
Mario Pirillo

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

eliminat

Or. it

Amendamentul 106
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 107
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

eliminat

Or. en

Amendamentul 108
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

eliminat

Or. en

Amendamentul 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto



AM\928120RO.doc 67/110 PE506.077v01-00

RO

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

eliminat

Or. fr

Justificare

Pentru a diminua costurile de utilizare a vehiculelor pentru cetățeni și pentru ca obiectivele 
de mediu stabilite în prezenta propunere să poată fi îndeplinite, creditele suplimentare trebuie 
să reprezinte un stimulent efectiv pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de vehicule curate 
(electrice, hibride etc.). Eliminarea plafonului propus va determina producătorii să crească 
la maximum numărul de vehicule curate introduse pe piață și va aborda chestiunea prețului 
carburanților pentru consumatori.

Amendamentul 110
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou) 
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
„2a. Aplicarea coeficienților de 
multiplicare nu poate avea drept rezultat 
creșterea nivelului obiectivului privind 
emisiile specifice cu mai mult de 2 g 
CO2/km.”

Or. en
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Amendamentul 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
„2b. Creditele suplimentare în 
conformitate cu articolul 5 nu pot fi 
acumulate pentru a fi luate în considerare 
după 2020.”

Or. en

Amendamentul 112
Mario Pirillo

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 5 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 5a, după alineatul (2) se 
introduce următorul alineat:
„2a. Până la data de 28 februarie a 
fiecărui an de după anul în care intră în 
vigoare prezentul regulament, Comisia 
stabilește dacă volumul total al creditelor 
suplimentare acordate modifică 
substanțial obiectivul în materie de emisii 
stabilit la articolul 1. Dacă obiectivul 
respectiv este redus cu mai mult de 2 g 
CO2/km, coeficientul de multiplicare 
stabilit la primul paragraf de la articolul 5 
din prezentul regulament se stabilește la 1 
autoturism pentru anul în cauză.” 
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Or. it

Amendamentul 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) După articolul 7 se adaugă 
următorul articol:
„Articolul 7a
Conformitatea în funcționare
1. Dispozițiile referitoare la conformitatea 
în funcționare garantează atât emisiile 
reale de CO2, cât și consumul real de 
carburant al autoturismelor noi pe durata 
de viață normală a vehiculelor în condiții 
normale de utilizare. 
2. Pentru toate autoturismele noi, 
conformitatea în funcționare în ceea ce 
privește emisiile de CO2 se stabilește în 
cadrul unui raport de testare întocmit de 
un organism terț certificat și independent.
3. Dacă emisiile de CO2 măsurate în 
timpul testării care reflectă condițiile 
normale de utilizare sunt cu peste 4% mai 
mari decât emisiile specifice de CO2 
comunicate de producător în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (2) din 
regulament, Comisia recalculează emisiile 
specifice de CO2 pentru producătorul în 
cauză pe baza valorii respective.” 

Or. it

Amendamentul 114
Chris Davies
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 8 alineatul (4), al treilea 
paragraf se modifică după cum urmează:
„Acest registru și notificarea trebuie să 
fie disponibile publicului. Informațiile 
înregistrate de fiecare stat membru în 
temeiul alineatului (1) trebuie să fie 
disponibile public indiferent dacă sunt 
incluse în registru sau nu.”

Or. en

Justificare

Procesul de monitorizare și de raportare este esențial pentru determinarea conformității cu 
obiectivele în materie de emisii. Publicul ar trebui să aibă posibilitatea să urmărească 
procesul și să participe la acesta în fiecare etapă.

Amendamentul 115
Chris Davies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) La articolul 8 se inserează următorul 
alineat:
„4a. În cazurile în care, în urma 
verificării conformității producției, un stat 
membru, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (3) din Directiva 2007/46/CE, 
constată că emisiile de CO2 ale unui 
vehicul de producție deviază în mod 
semnificativ de tipul omologat, devierea 
respectivă se raportează Comisiei, 
împreună cu datele detaliate specificate în 
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anexa II la prezentul regulament și se 
publică în conformitate cu articolul 10. 
Emisiile specifice de CO2 pentru tipul de 
vehicul în cazul căruia a fost constatată o 
deviere sunt ajustate, ținând seama de 
deviere, pentru calcularea emisiilor 
specifice medii de CO2 în anul 
calendaristic următor. Comisia își 
modifică Regulamentul (UE) nr. 
1014/20101 de monitorizare cu dispoziții 
corespunzătoare care să asigure 
conformitatea cu prezentul alineat.”
_________
1 JO L 293, 11.11.2010, p. 15.

Or. en

Justificare

Este general acceptat faptul că ciclul de testare actual nu reflectă în mod corect condițiile de 
drum reale. Prin urmare, informațiile furnizate consumatorilor nu sunt corecte și creează 
confuzii. Trebuie luate măsuri pentru a asigura faptul că evaluările efectuate reflectă mai 
bine emisiile din lumea reală. Aceste măsuri vor fi necesare și după adoptarea noii proceduri 
de testare la nivel mondial a autoturismelor și utilitarelor ușoare.

Amendamentul 116
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 8 se inserează următorul 
alineat:
„4a. În cazurile în care, în urma 
verificării conformității producției, un stat 
membru, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (3) din Directiva 2007/46/CE, 
constată că emisiile de CO2 ale unui 
vehicul de producție deviază în mod 
semnificativ de tipul omologat, devierea 
respectivă este raportată Comisiei, 
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împreună cu datele detaliate specificate în 
anexa II la prezentul regulament.
Emisiile specifice de CO2 pentru tipul de 
vehicul în cazul căruia a fost constatată o 
deviere sunt ajustate corespunzător la 
calcularea emisiilor specifice medii de 
CO2 în anul calendaristic următor.”

Or. en

Amendamentul 117
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) La articolul 8 se inserează următorul 
alineat:
„4b. Comisia monitorizează valorile reale 
raportate ale emisiilor de CO2 pentru 
fiecare tip de vehicul și producător 
utilizând cele mai bune surse de 
informații disponibile și publică în 
rapoartele sale anuale de monitorizare 
situația acestor valori comparativ cu 
valorile de la omologarea de tip.”

Or. en

Amendamentul 118
Chris Davies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 4 c (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) La articolul 8 alineatul (5), al doilea 
paragraf se modifică după cum urmează:
Comisia analizează orice notificare din 
partea producătorilor și, până la data de 
31 octombrie, confirmă sau modifică 
calculele provizorii realizate în 
conformitate cu alineatul (4). Notificările 
transmise de producători și confirmările 
sau modificările efectuate de Comisie în 
temeiul prezentului alineat, precum și 
notificările transmise de Comisie în 
temeiul alineatului (6) sunt disponibile 
public.”

Or. en

Justificare

Procesul de monitorizare și de raportare este esențial pentru determinarea conformității cu 
obiectivele în materie de emisii. Publicul ar trebui să aibă posibilitatea să urmărească 
procesul și să participe la acesta în fiecare etapă.

Amendamentul 119
Thomas Ulmer

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 8 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia adoptă norme detaliate
privind procedurile de monitorizare și 
raportare a datelor în temeiul prezentului 
articol și privind aplicarea anexei II, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2).

(9) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
14a privind procedurile de monitorizare și 
raportare a datelor în temeiul prezentului 
articol și privind aplicarea anexei II.

Or. en
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Amendamentul 120
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 9 alineatul (2), litera (b) 
se înlocuiește cu următorul text:
„din 2009:
(Emisiile suplimentare × 130 EUR/g 
CO2/km) × numărul de autoturisme noi.

Or. en

Amendamentul 121
Thomas Ulmer

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă modalitățile de 
colectare a primelor pentru emisiile 
suplimentare menționate la alineatul (1)
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 14 alineatul (2).

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
14a în ceea ce privește modalitățile de 
colectare a primelor pentru emisiile 
suplimentare menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 122
Rebecca Harms
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 7 – litera a a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (4), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Un producător care produce, împreună 
cu toate întreprinderile sale asociate, 
între 10 000 și 100 000 de autoturisme 
noi înmatriculate în fiecare an 
calendaristic în Uniune, poate prezenta o 
cerere de derogare de la obiectivul 
privind emisiile specifice calculat în 
conformitate cu anexa I.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o reducere generală treptată a emisiilor de CO2 în cadrul parcului de 
autovehicule, derogarea pentru producătorii de nișă se reduce, începând din 2020, la 
100 000 de autovehicule până în 2030.

Amendamentul 123
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 7 – litera c a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) La alineatul (4) al doilea paragraf se 
adaugă următoarea literă:
„(ca) dacă aplicarea se referă la litera (d) 
din anexa I punctul 1, un obiectiv care 
reprezintă o reducere de 65% față de 
media emisiilor specifice de CO2 în 2007 
sau, în cazul în care mai multe 
întreprinderi asociate depun o singură 
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cerere, o reducere de 65% față de media 
calculată între valorile medii ale emisiilor 
specifice de CO2 ale fiecăreia dintre 
aceste întreprinderi în 2007.”

Or. en

Amendamentul 124
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„La solicitarea unui furnizor sau a unui 
producător, se ține seama de reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin 
intermediul utilizării tehnologiilor 
inovatoare.
Analiza tehnologiilor trebuie să includă 
cel puțin un raport de verificare întocmit 
de un serviciu tehnic, astfel cum este 
menționat la articolul 7 din Regulamentul 
(UE) nr. 725/2011.
Contribuția totală a acestor tehnologii la 
reducerea obiectivelor privind emisiile 
specifice ale unui producător poate fi de 
cel mult 4 g CO2/km per vehicul.”

Or. en

Justificare

Deși ecoinovațiile promovează și încurajează inovarea în sectorul automobilelor, acestea 
prezintă o imagine falsă despre condusul în lumea reală, creând astfel confuzie în mintea 
consumatorilor și o transparență insuficientă în ceea ce privește nivelul emisiilor de CO2 
aferente unui producător.
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Amendamentul 125
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 12 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„La solicitarea unui furnizor sau a unui 
producător, se ține seama de reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin 
intermediul utilizării tehnologiilor 
inovatoare. Contribuția totală a acestor 
tehnologii la reducerea obiectivelor 
privind emisiile specifice ale unui 
producător poate fi de cel mult 3 g 
CO2/km.”

Or. fr

Amendamentul 126
Mario Pirillo

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„La solicitarea unui furnizor sau a unui 
producător, se ține seama de reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin 
intermediul utilizării tehnologiilor 
inovatoare.
Aceste tehnologii se iau în considerare 
numai dacă metodologia utilizată pentru 
evaluarea lor poate genera rezultate 
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verificabile, repetabile și comparabile.
Contribuția totală a acestor tehnologii la 
reducerea obiectivelor privind emisiile 
specifice ale unui constructor poate fi de 
cel mult 7 g CO2/km.
Contribuția respectivă este atribuită 
fiecărui producător proporțional cu 
procentul de vehicule din flota sa în care 
este folosită tehnologia inovatoare în 
cauză.”

Or. it

Amendamentul 127
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 12 – alineatul 2 – prima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă dispoziții detaliate privind 
o procedură de aprobare a tehnologiilor 
inovatoare menționate la alineatul (1) prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2) din prezentul regulament.

Comisia adoptă dispoziții detaliate privind 
o procedură de aprobare a tehnologiilor 
inovatoare menționate la alineatul (1) prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2) din prezentul regulament. 
Crearea unor „locuri de muncă verzi” în 
Uniunea Europeană se consideră un 
factor pozitiv în cadrul procesului de 
aprobare a tehnologiilor inovatoare sau a 
pachetelor tehnologice inovatoare.

Or. pt

Amendamentul 128
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera -a (nouă)
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Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„2. Până la 31 octombrie 2014 și, 
ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă 
măsuri de modificare a anexei I, pentru 
ajustarea valorii F0, menționată în 
respectiva anexă, la amprenta la sol
medie a autoturismelor noi din cei trei 
ani calendaristici anteriori.”

Or. en

Justificare

Masa autoturismului nu este un indicator bun al utilității acestuia și, prin urmare, nu ar 
trebui utilizată pentru a stabili obiective de emisii specifice. Dimpotrivă, amprenta la sol 
(ecartament x ampatament) este un parametru de utilitate mai bun: are un caracter mai 
neutru, mai stabil și reflectă mai bine utilitatea autoturismului. Cumpărătorii de autoturisme 
aleg un autoturism în funcție de dimensiunea acestuia, și nu în funcție de masă. O 
reglementare bazată pe amprenta la sol ar recompensa producătorii pentru eforturile lor de a 
reduce masa autoturismelor pe care le produc.

Amendamentul 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera -a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Până la 31 octombrie 2014 și, 
ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă 
măsuri de modificare a anexei I, pentru 
ajustarea valorilor M0 și F0, menționate
în respectiva anexă, la masa medie și 
respectiv la amprenta la sol a 
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autoturismelor noi din cei trei ani 
calendaristici anteriori.”

Or. de

Justificare

Folosirea amprentei la sol ca parametru de utilitate ar combate tendința producerii unor 
vehicule tot mai grele și ar încuraja producătorii să proiecteze modele cu o masă mai mică, 
în prezent neexistând stimulente în acest sens.

Amendamentul 130
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera -a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„2. Până la 31 octombrie 2014 și, 
ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă 
măsuri de modificare a anexei I, pentru 
ajustarea valorii F0, menționată în 
respectiva anexă, la amprenta la sol
medie a autoturismelor noi din cei trei 
ani calendaristici anteriori.”

Or. en

Amendamentul 131
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera -a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„2. Până la 31 octombrie 2014 și, 
ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă 
măsuri de modificare a anexei I, pentru 
ajustarea valorii F0, menționată în 
respectiva anexă, la amprenta la sol
medie a autoturismelor noi din cei trei 
ani calendaristici anteriori.”

Or. fr

Amendamentul 132
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera a a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (3), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„3. Începând cu 2012, Comisia 
efectuează o evaluare de impact cu 
scopul de a revizui până în 2014, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, 
procedurile de măsurare a emisiilor de 
CO2 după cum se prevede în 
regulamentul menționat. Comisia 
prezintă, în special, propuneri 
corespunzătoare în vederea adaptării 
procedurilor astfel încât acestea să 
reflecte în mod adecvat performanțele 
reale în materie de emisii de CO2 ale 
autoturismelor. Procedurile revizuite ar 
trebui să se aplice cel târziu din 2017. 
Comisia garantează că aceste proceduri 
sunt ulterior revizuite în mod periodic.”
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Or. fr

Amendamentul 133
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera a a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (3), se adaugă următorul 
paragraf:
„Pentru a asigura că emisiile în condiții 
de condus reale sunt reflectate în mod 
corect și că valorile CO2 măsurate sunt 
strict comparabile, Comisia, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, 
garantează că elementele din procedura 
de testare care au o influență 
semnificativă asupra emisiilor de CO2 
măsurate sunt definite în mod strict 
pentru a preveni utilizarea unor 
flexibilități ale ciclului de testare de către 
producători.
În cazul în care se permit variații ale 
factorilor din cadrul procedurii de testare 
generale care influențează emisiile de 
CO2 măsurate, Comisia se asigură că este 
încorporat un calcul de ajustare pentru 
fiecare dintre variabilele respective din 
cadrul procedurilor de testare, care se 
folosește pentru ajustarea valorilor 
măsurate astfel încât să fie compensate 
variațiile factorilor, iar prin aceasta să fie 
normalizate emisiile măsurate.”

Or. en

Amendamentul 134
Rebecca Harms
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera a b (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) La alineatul (3), se adaugă următorul 
paragraf:
„Pentru a verifica dacă emisiile de CO2 
ale vehiculelor de producție sunt 
conforme cu valorile tipului omologat, se 
garantează că valorile aerodinamice și 
cele privind rezistența la rulare sunt 
obținute pentru vehiculul în cazul căruia 
se verifică conformitatea producției.”

Or. en

Justificare

Dovezile experimentale sugerează că adesea nu este posibil să se obțină în cazul unui 
vehiculul de producție aceleași valori ca și cele obținute în cadrul încercării privind rularea 
liberă pe șosea. Prin urmare, este esențial ca pentru vehiculul în cazul căruia se verifică 
conformitatea producției să se efectueze o încercare privind rularea liberă pe șosea pentru a 
stabili rezistența aerodinamică și rezistența la rulare și pentru a furniza valorile care să fie 
folosite pentru încercarea pe standul dinamometric care face parte din încercarea de 
conformitate a producției.

Amendamentul 135
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera b
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Al doilea paragraf din alineatul (3) se 
elimină.

eliminat

Or. en
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Justificare

În conformitate cu regulamentul în vigoare, este oportun să se mențină obligația Comisiei de 
a revizui procedurile de măsurare a emisiilor de CO2, astfel încât să fie reflectat 
comportamentul real în materie de emisii de CO2 al vehiculelor și să se includă tehnologiile 
inovatoare aprobate, astfel cum sunt definite la articolul 12, în ciclul de testare. Pentru 
coerență, începând de la data punerii în aplicare, tehnologiile inovatoare nu ar mai trebui să 
fie aprobate.

Amendamentul 136
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera b
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Al doilea paragraf din alineatul (3) se 
elimină.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 137
Chris Davies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera b a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La alineatul (3), se adaugă următorul 
paragraf: 
„Cu scopul de a garanta reflectarea 
corespunzătoare a emisiilor în timpul 
utilizării și comparabilitatea strictă a 
valorilor măsurate de CO2, Comisia, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) Nr. 715/2007, 
asigură definirea strictă a elementelor din 
procedura de testare care au o influență 
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semnificativă asupra emisiilor măsurate 
de CO2. Pentru a verifica dacă emisiile de 
CO2 ale vehiculelor de producție sunt 
conforme cu valorile tipului omologat, 
valorile de rezistență din încercarea 
privind rularea liberă pe șosea folosite 
pentru reglarea dinamometrului se obțin 
pentru vehiculul în cazul căruia se 
verifică conformitatea producției.”

Or. en

Justificare

Este general acceptat faptul că ciclul de testare actual nu reflectă în mod corect condițiile de 
drum reale. Prin urmare, informațiile furnizate consumatorilor nu sunt corecte și creează 
confuzii. Trebuie luate măsuri pentru a asigura faptul că evaluările efectuate reflectă mai 
bine emisiile din lumea reală.  Aceste măsuri vor fi necesare și după adoptarea noii proceduri 
de testare la nivel mondial a autoturismelor și utilitarelor ușoare.

Amendamentul 138
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera b a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă următorul alineat (3a):
„(3a) Comisia examinează beneficiile 
care ar putea apărea dacă valorile 
emisiilor de CO2 obținute la omologarea 
de tip includ emisiile rezultate în urma 
folosirii principalelor dispozitive ale 
vehiculului care folosesc curent electric 
și, dacă este cazul, face propuneri pentru 
ca acest lucru să se petreacă în perioada 
de după 2020.”

Or. en

Justificare

Dispozitivele care consumă curent electric, cum ar fi aerul condiționat și iluminarea, nu sunt 
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activate în prezent în timpul procedurilor de testare și contribuie la abaterile dintre valorile 
emisiilor constatate la omologarea de tip și emisiile în condiții de drum reale, inducând 
consumatorii în eroare.

Amendamentul 139
Mario Pirillo

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, luând în 
considerare posibilitatea fixării unui 
obiectiv uniform pentru toți producătorii.

Or. it

Amendamentul 140
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia
procedează la reexaminarea obiectivelor
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în
vederea stabilirii obiectivelor privind
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia
efectuează un studiu detaliat privind
obiectivul de 60g CO2/km pentru 2025, 
inclusiv privind emisiile specifice, 
modalitățile și alte aspecte din prezentul 
regulament pentru a determina dacă 
obiectivul se dovedește a fi corespunzător 
sau dacă se justifică un obiectiv mai 
redus, în lumina utilizării  tehnologiilor 
cu emisii scăzute și a gradului de 
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asimilare a acestora sau a modificării
obiectivelor de politică în domeniul 
climei. În cadrul respectivului studiu, 
Comisia include informații cu privire la 
emisiile în aval ale autoturismelor și 
aceasta poate, după caz, să prezinte 
propuneri privind modul în care ar trebui 
să se țină seama de astfel de emisii în 
cadrul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 141
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, inclusiv un 
obiectiv de 60 g CO2/km pentru 2025.”

Or. fr

Amendamentul 142
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia (5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
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procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament și 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o propunere legislativă
privind:
- emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020;

- luarea în considerare a unui obiectiv 
uniform pentru toți producătorii de 
vehicule, eliminând toate criteriile de 
utilitate;
- eventual, luarea în considerare a unui 
obiectiv modulat bazat pe criteriul de 
utilitate, amprenta la sol și cele mai 
recente date disponibile pentru flota 
europeană de autovehicule;
- luarea în considerare a unei reduceri 
treptate multianuale continue a 
obiectivului privind emisiile de CO2 în 
perioada de după 2020, cu includerea, 
după caz, a unui sistem de capitalizare a 
emisiilor; 
- modalitățile de introducere a noului 
ciclu de testare mai reprezentativ pentru 
condițiile de trafic reale din Europa, într-
o manieră globală și adecvată pentru 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007, 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și 
revizuirea comună a Directivei 
1999/94/CE privind disponibilitatea 
informațiilor cu privire la consumul de 
carburant și emisiile de CO2 destinate 
consumatorilor la comercializarea 
autoturismelor noi.

Or. fr

Justificare

Din considerente legate de echitabilitate și eficiență, în perioada de după 2020 ar trebui să 
existe un obiectiv identic privind emisiile de CO2 pentru toți producătorii. Comisia ar trebui 
să prezinte, înainte de sfârșitul anului 2014, o propunere legislativă globală, care să includă 
o revizuire a ciclului de testare și să acopere atât emisiile de CO2, cât și normele de emisie 
EURO, precum și directiva privind etichetarea vehiculelor în funcție de emisiile de CO2.
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Amendamentul 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

(5) Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020. Obiectivele 
privind emisiile pentru perioada de după 
2020 se stabilesc având în vedere noile 
proceduri de măsurare a emisiilor de CO2 
menționate la alineatul (3). Aceste noi 
proceduri se definesc și se pun în aplicare 
până la 31 decembrie 2014.

Or. en

Amendamentul 144
Chris Davies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

(5) Până la 1 ianuarie 2018, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament, în 
vederea definirii:
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— modalităților de realizare în mod 
rentabil, până în 2025, a obiectivului pe 
termen lung de 70 g CO2/km; și
— aspectelor legate de punerea în 
aplicare a obiectivului respectiv, inclusiv 
plata primei pentru emisiile suplimentare.
Pe baza acestei revizuiri și a evaluării 
impactului asociat, care include o 
evaluare generală a impactului asupra 
industriei auto și 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 concurențial, 
echitabil din punct de vedere social și 
sustenabil.

Or. en

Amendamentul 145
Elena Oana Antonescu

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

(5) Până cel mai devreme în 2017, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, dar nu 
înainte de stabilirea și aplicarea integrală 
a noului ciclu și a noilor proceduri de 
testare și evaluarea primelor rezultate.

Or. en
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Amendamentul 146
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

(5) Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

Or. en

Justificare

Noile obiective pentru perioada de după 2020 ar trebui să fie adoptate de preferință până la 
sfârșitul anului 2017, pentru a asigura faptul că industria de automobile are la dispoziție 
suficient timp pentru a îndeplini noile obiective stabilite. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
propună o revizuire a obiectivelor până la sfârșitul lui 2015.

Amendamentul 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

(5) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020. Dacă 
introducerea unei noi proceduri de testare 
reglementare aduce cu sine modificări, 
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acestea vor fi luate în considerare în 
cadrul măsurilor puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (7).

Or. de

Justificare

Înaintea stabilirii unui obiectiv pe termen lung ar trebui să se monitorizeze evoluția pieței.
Stabilirea unei noi valori-limită în 2014 care ar intra în vigoare abia după 2020 pare a fi 
prematură, întrucât nu este clar în momentul de față care tehnologii se vor impune pe piață.
Modificările procedurii de testare reglementare influențează obiectivele privind emisiile. Prin 
urmare, obiectivele ar trebui revizuite în cazul în care se introduce o nouă procedură.

Amendamentul 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

(5) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru 2030 și perioada ulterioară.

Or. en

Justificare

Pentru a permite industriei de automobile și de componente să efectueze investiții pe termen 
lung și inovații, este necesar să se țină seama de ciclurile produselor, care sunt de 5-7 ani în 
cazul autoturismelor și de mai mult de 10 ani în cazul camionetelor (ACEA). Prin urmare, 
este de dorit să se convină asupra unui obiectiv pentru 2030 în 2017.

Amendamentul 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, inclusiv un 
obiectiv de 70g CO2/km pentru 2025.

Pe baza acestei reexaminări și a evaluării 
sale de impact, Comisia prezintă o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament într-o manieră neutră din 
punctul de vedere al concurenței, 
sustenabilității și care să fie echitabilă din 
punct de vedere social. Orice propunere 
de modificare a prezentului regulament 
trebuie să fie coerentă cu parcursul 
eficient din punct de vedere al costurilor 
pentru atingerea obiectivelor climatice pe 
termen lung ale Uniunii pentru 2050 și 
trebuie să fie la fel de ambițios atât în 
cazul autoturismelor, cât și al vehiculelor 
utilitare ușoare.

Or. en

Amendamentul 150
Sophie Auconie

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 

(5) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
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alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

Or. fr

Justificare

Înainte de reexaminarea acestor dispoziții, Comisia ar trebui să aștepte să fie stabilite noile 
proceduri de testare, iar dezvoltările tehnologice în curs de derulare să fie mai bine înțelese.
Astfel va avea o imagine mai clară asupra situației și a posibilităților unor reduceri 
ulterioare ale emisiilor de CO2.

Amendamentul 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020. Scopul 
acestei reexaminări este de a stabili, 
pentru perioada de după 2025, un obiectiv 
privind emisiile medii pentru flota de 
autoturisme noi situat între 65 și 75 g 
CO2/km. Pe baza acestei reexaminări, 
care include o evaluare generală a 
impactului asupra industriei 
automobilelor și a industriilor conexe, 
Comisia prezintă, dacă este necesar, o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament, într-un mod care să fie cât 
mai neutru posibil din punct de vedere 
concurențial și care să asigure realizarea 
obiectivelor pe termen lung ale Uniunii 
privind combaterea schimbărilor 
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climatice.

Or. de

Justificare

Este important să se stabilească din timp valorile-țintă, pentru a-i oferi industriei siguranță în 
planificare. Totodată, însă, este greu să se stabilească încă de pe acum ce valoare-țintă ar fi 
adecvată. Prin urmare, ar fi util să se indice un interval în care se va încadra obiectivul care 
urmează să fie stabilit în timp util.  Numeroase studii și experți consideră că obiectivele 
situate în intervalul 65 – 75 g CO2/km sunt realiste.

Amendamentul 152
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera c a (nouă)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) După alineatul (6) se introduce 
următorul alineat:
„(6a) Comisia publică până în 2016 un 
raport în care se analizează dezvoltarea 
carburanților alternativi și emisiile în aval 
asociate cu aceștia. În raportul respectiv, 
Comisia prezintă propuneri pentru a 
stabili dacă și în ce mod emisiile generate 
de așa-numitele vehicule fără emisii pot fi 
luate în considerare în cadrul prezentului 
regulament.”

Or. de

Justificare

Regulamentul 443/2009 privește numai gazele de eșapament ale vehiculului, însă nu și 
emisiile generate în cadrul procesului de generare a energiei electrice sau a hidrogenului 
folosit de așa-numitele vehicule fără emisii, cu toate că nivelul real al emisiilor ar putea fi 
mult mai ridicat. În vederea asigurării faptului că producătorii aleg sistemele de propulsie cu 
cel mai scăzut nivel de emisii totale, prezentul regulament ar trebui să ia în considerare toate 
emisiile din aval, cum se procedează în cele mai multe cazuri în SUA.
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Amendamentul 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 10 – litera d
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
14a pentru a adapta formulele prevăzute 
în anexa I, cu scopul de a reflecta 
eventualele schimbări în procedura de 
testare reglementară utilizată pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și în Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, asigurând totodată faptul că 
cerințele de reducere a emisiilor aplicabile 
producătorilor și vehiculelor de utilitate 
diferită în cadrul procedurilor de testare 
vechi și noi se caracterizează printr-o 
rigoare comparabilă.

(7) Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, în conformitate 
cu procedura comitetelor prevăzută la
articolul 14, propuneri cu scopul de a 
reflecta eventualele schimbări în procedura 
de testare reglementară utilizată pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și în Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008. În acest sens, acesta se 
asigură în măsura posibilităților de faptul 
că cerințele de reducere a emisiilor 
aplicabile producătorilor și vehiculelor de 
utilitate diferită în cadrul procedurilor de 
testare vechi și noi se caracterizează printr-
o rigoare comparabilă. Abaterile de la 
obiectivele privind emisiile specifice de 
CO2 asociate cu introducerea unui nou 
sistem de testare sunt compensate cu 
ajutorul unui program de adaptare bazat 
pe măsurători reale care cuprinde toate 
categoriile de vehicule, tehnologiile și 
producătorii. Totodată, Comisia le oferă 
producătorilor opțiunea de a propune, 
până în 2020, factori de conversie 
specifici pentru modele individuale, 
variante și versiuni, pe baza unor 
măsurători comparative, care ar urma să 
fie folosiți în scopul monitorizării în locul 
adaptărilor propuse de Comisie. În acest 
scop, Comisia prezintă propuneri 
corespunzătoare pentru modificarea 
articolelor 3 și 8.

Or. de
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Justificare

Din considerente legate de transparență și legitimitate democratică, modificările ciclului de 
testare ar trebui să fie introduse prin procedura comitetelor. Un program de adaptare trebuie 
să compenseze abaterile de la obiective ocazionate de introducerea unei noi proceduri de 
testare. Opțiunea oferită producătorilor le-ar permite acestora să corecteze temporar 
abaterile de la metoda Comisiei care sunt prea mari pentru a putea fi abordate în cadrul 
procedurii de monitorizare.

Amendamentul 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 12 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) La punctul 1 din anexa I, litera (b) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(b) Începând din 2016 se aplică una 
dintre formulele de mai jos:
(i) Emisiile specifice de CO2 = 130 + a × 
(M – M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea a = 0,0457 adoptată în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2)
(ii) Emisiile specifice de CO2 = 130 + b × 
(F - F0)
unde:
F = amprenta la sol a vehiculului 
exprimată în metri pătrați (m²)
F0 = valoarea b = 17,6 adoptată în 
conformitate cu articolul 13 alineatul 
(2).”

Or. de
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Justificare

Producătorii și-au bazat planificarea până în 2015 pe parametrul actual al masei. Din acest 
motiv, se propune un sistem paralel pe baza căruia, începând din 2016, s-ar putea utiliza 
amprenta la sol ca o alternativă pentru masă (ceea ce ar echivala cu o introducere treptată a 
parametrului „amprenta la sol”).  Valoarea lui b (17,6) este luată din evaluarea de impact a 
Comisiei și corespunde unei pante de 60% (repartizare egală a sarcinii între producători).

Amendamentul 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) începând cu 2020: (c) Începând din 2020 se aplică una dintre 
formulele de mai jos:

(i) Emisiile specifice de CO2 = 95 + b × (F 
- F0)
unde:
F = amprenta la sol a vehiculului 
exprimată în metri pătrați (m²)
F0 = valoarea b = 17,6 adoptată în 
conformitate cu articolul 13 alineatul 
(2).”

Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (M –
M0)

(ii) Emisiile specifice de CO2 = 95 + a ×
(M – M0)

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

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Justificare

Producătorii și-au bazat planificarea până în 2015 pe parametrul actual al masei. Din acest 
motiv, se propune un sistem paralel pe baza căruia, începând din 2016, s-ar putea utiliza 
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amprenta la sol ca o alternativă pentru masă (ceea ce ar echivala cu o introducere treptată a 
parametrului „amprenta la sol”).  Valoarea lui b (17,6) este luată din evaluarea de impact a 
Comisiei și corespunde unei pante de 60% (repartizare egală a sarcinii între producători).

Amendamentul 156
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Emisiile specifice de CO2 = 80 + a × (F –
F0)

Or. en

Amendamentul 157
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Emisiile specifice de CO2 = 70 + a × (M –
M0)

Or. en

Justificare

În iunie 2012, Bundestagul german i-a solicitat guvernului federal să sprijine o poziție 
europeană ambițioasă de 70 g/km în 2020, prin care s-ar sprijini obiective mai ambițioase 
urgent necesare la nivel european în domeniul climei.

Amendamentul 158
Sabine Wils
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (F –
F0)

Or. en

Justificare

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Amendamentul 159
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (F –
F0)

Or. fr

Amendamentul 160
Rebecca Harms
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – definiția valorii „M”

Textul propus de Comisie Amendamentul

 M = masa vehiculului în kilograme (kg) F = amprenta la sol a vehiculului
exprimată în metri pătrați (m²)
(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. en

Justificare

Masa autoturismului nu este un indicator bun al utilității acestuia și, prin urmare, nu ar 
trebui utilizată pentru a stabili obiective de emisii specifice. Amprenta la sol (ecartament x 
ampatament) are un caracter mai neutru, mai stabil și reflectă mai bine utilitatea 
autoturismului. Un regulament bazat pe amprenta la sol ar recunoaște pe deplin efortul depus 
de producători pentru a reduce masa autoturismelor și ar conduce la un cost total mai mic 
pentru realizarea obiectivelor pentru 2020.

Amendamentul 161
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – definiția valorii „M”

Textul propus de Comisie Amendamentul

 M = masa vehiculului în kilograme (kg) F = amprenta la sol a vehiculului
exprimată în metri pătrați (m²)

Or. en

Justificare

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
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their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Amendamentul 162
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – definiția valorii „M”

Textul propus de Comisie Amendamentul

 M = masa vehiculului în kilograme (kg) F = amprenta la sol a vehiculului
exprimată în metri pătrați (m²)

Or. fr

Amendamentul 163
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – definiția valorii „M0”

Textul propus de Comisie Amendamentul

 M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

F0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

Or. en

Amendamentul 164
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – definiția valorii „M0”
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

F0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

Or. en

Justificare

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Amendamentul 165
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – definiția valorii „M0”

Textul propus de Comisie Amendamentul

 M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

F0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

Or. fr

Amendamentul 166
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – valoarea literei „a” în formulă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Justificare

Panta corespunzătoare valorii de 60 % pe baza parcului de autoturisme din 2009

Amendamentul 167
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – valoarea literei „a” în formulă

Textul propus de Comisie Amendamentul

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Justificare

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Amendamentul 168
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – valoarea literei „a” în formulă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Justificare

Pătrunderea pe piață într-o măsură tot mai mare a tehnologiilor pentru emisii foarte scăzute 
de carbon ale vehiculelor înseamnă că parametrul de utilitate și panta devin inutile, întrucât 
producătorii pot ajunge la emisii egale cu zero.

Amendamentul 169
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – valoarea literei „a” în formulă

Textul propus de Comisie Amendamentul

a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Justificare

Ar părea mai corect să se utilizeze valorile pentru parcul de autoturisme din 2009, și nu 
pentru parcul de autoturisme din 2006, la definirea coeficientului „a”, panta curbei, pentru 
producătorii de automobile.

Amendamentul 170
Corinne Lepage

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 1 – litera c – valoarea literei „a” în formulă

Textul propus de Comisie Amendamentul

a = 0,0333. a = 17,6.
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Or. fr

Justificare

Valoarea a = 17,6 provine din evaluarea de impact a Comisiei și corespunde unei pante de 
60%. Potrivit raportului Agenției Europene de Mediu intitulat „Monitoring CO2 emissions 
from passenger cars in the EU: summary of data for 2011” (Monitorizarea emisiilor de CO2 
ale autoturismelor în UE: sinteza datelor pentru 2011), amprenta la sol medie a 
autoturismelor noi înmatriculate în anul în cauză a fost de 3,97 m2, ceea ce sugerează o 
valoare inițială a lui F0 de 3,97.

Amendamentul 171
Sabine Wils

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I– punctul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:
"(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 50 + a × (M –
M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2)
a = pantă de 50%."

Or. en

Justificare

În iunie 2012, Bundestagul german i-a solicitat guvernului federal să sprijine o poziție 
europeană ambițioasă de 50 g/km în 2025, prin care s-ar sprijini obiective mai ambițioase 
urgent necesare la nivel european în domeniul climei.

Amendamentul 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I– punctul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:
"(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 65 + a × (M –
M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2)
a = valoare echivalentă cu panta de 
60 %.”

Or. en

Amendamentul 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I– punctul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 70 + a × (M –
M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2)
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a = (*echivalent unei pante de 60 %).”

Or. en

Amendamentul 174
Rebecca Harms

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I– punctul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:
"(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 60 + a × (F –
F0)
unde:
F = amprenta la sol a vehiculului 
exprimată în metri pătrați (m²)
F0= valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)
a = pantă corespunzătoare valorii de 
60 %.”

Or. en

Amendamentul 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa I – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. La anexa I se adaugă următorul 
punct:
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„2a. Un producător aplică același 
parametru de utilitate (masă sau 
amprenta la sol) pentru totalitatea 
parcului său de autoturisme. După ce 
producătorul a ales să folosească 
amprenta la sol ca parametru de utilitate 
pentru stabilirea conformității cu 
obiectivul său privind emisiile specifice, 
producătorul nu poate să revină la 
folosirea masei drept parametru în anii ce 
urmează.

Or. de

Justificare

Dacă industria de automobile ar putea să aleagă parametrul de utilitate pentru fiecare 
vehicul în parte, obiectivele generale ale propunerii ar fi mult afectate. Pentru fiecare 
vehicul, producătorii ar alege, pur și simplu parametrul de utilitate pentru care este necesar 
cel mai mic efort. Însă reducerea masei, ca abordare generală, nu ar fi încurajată.

Amendamentul 176
Chris Davies

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. La anexa II partea A punctul 1, se 
adaugă următoarea literă:
„(fa) puterea netă maximă (kW);”

Or. en

Justificare

Puterea netă maximă (kW) este un parametru important care influențează emisiile de CO2 ale 
vehiculului și ar trebui, prin urmare, să fie înregistrată.

Amendamentul 177
Chris Davies
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Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 13 b (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Anexa II – partea A – punctul 1 – litera f b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13b. La anexa II partea A punctul 1, se 
adaugă următoarea literă:
„(fb) capacitatea motorului (cm3).”

Or. en

Justificare

Capacitatea motorului este un parametru important care influențează emisiile de CO2 ale 
vehiculului și ar trebui, prin urmare, să fie înregistrată.


