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Amendamentul 12
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 13 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2011 de stabilire a unor 
standarde de performanță pentru vehiculele 
utilitare ușoare noi, ca parte a abordării 
integrate a Uniunii de reducere a emisiilor 
de CO2 generate de vehiculele ușoare 
solicită Comisiei, sub rezerva confirmării 
fezabilității acesteia, reexaminarea 
modalităților de realizare a obiectivului de 
147 g/km până în 2020, inclusiv a 
formulelor din anexa I și a derogărilor de la 
articolul 11. Propunerea de modificare a 
regulamentului trebuie să fie formulată 
într-un mod cât mai neutru posibil din 
punct de vedere concurențial, echitabil din 
punct de vedere social și durabil.

(1) Articolul 13 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2011 de stabilire a unor
standarde de performanță pentru vehiculele 
utilitare ușoare noi, ca parte a abordării 
integrate a Uniunii de reducere a emisiilor 
de CO2 generate de vehiculele ușoare 
solicită Comisiei, sub rezerva confirmării 
fezabilității acesteia, reexaminarea 
modalităților de realizare a obiectivului de 
128 g/km până în 2020, inclusiv a 
formulelor din anexa I și a derogărilor de la 
articolul 11. Având în vedere evoluțiile 
tehnologice, ar trebui să se stabilească 
pentru 2020 un obiectiv mai ambițios de 
128 g/km. În plus, un obiectiv de 128 
g/km ar fi coerent cu reducerea de 27% 
care va fi obținută în cazul emisiilor de 
CO2 ale noilor autoturisme, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire
a standardelor de performanță privind 
emisiile pentru autoturismele noi, ca parte 
a abordării integrate a Comunității de a 
reduce emisiile de CO2 generate de 
vehiculele ușoare1. Propunerea de 
modificare a regulamentului trebuie să fie 
formulată într-un mod cât mai neutru 
posibil din punct de vedere concurențial, 
echitabil din punct de vedere social și 
durabil.

________________
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

Or. en
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Justificare

Obiectivul propus de Comisie pentru 2020 corespunde unei restrângeri a obiectivului 
pentru 2015 cu 16 % pentru vehiculele utilitare ușoare. În cazul autoturismelor, obiectivul 
pentru 2020 corespunde unei restrângeri de 27%. Obiectivul pentru vehiculele utilitare 
ușoare ar trebui să fie de 128 g/CO2/km, astfel încât să se aplice același nivel al așteptărilor, 
indiferent de tipul vehiculului.

Amendamentul 13
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Vehiculele utilitare ușoare constituie 
una dintre sursele de emisii de gaze cu 
efect de seră din domeniul transporturilor 
care înregistrează cea mai accelerată 
creștere. Aceste emisii au crescut cu 26% 
între 1995 și 2010 și reprezintă acum 8% 
din emisiile provenite de la transportul 
rutier. Este nevoie să se introducă un 
obiectiv suplimentar de 85 g/km pentru 
2025 pentru a garanta un cadru de 
politică previzibil pentru producătorii de 
vehicule în cadrul procesului necesar de 
îmbunătățire continuă a eficienței 
carburanților pentru vehicule după 2020 
și coerent cu decarbonizarea sectorului 
transporturilor ca parte a obiectivelor 
Uniunii în domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 14
Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
stabilește norme privind emisiile de CO2 
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Dat 
fiind că există o legătură directă între 
emisiile de CO2 și consumul de 
carburant, regulamentul respectiv are un 
impact important asupra utilizatorilor de 
vehicule utilitare ușoare, care sunt adesea 
întreprinderi și parcuri de mașini mici. În 
ceea ce privește povara legată de costurile 
crescute ale carburantului, normele 
definite în regulamentul respectiv vizează, 
de asemenea, reducerea, de o manieră 
rentabilă, a consumului de carburant și a 
costurilor carburanților pentru deținătorii 
de vehicule utilitare ușoare.

Or. en

Justificare

Este important să se vizeze reducerea emisiilor de CO2 și a consumului de carburant.
Întrucât întreprinderile au costuri ridicate cu carburanții, acestea reprezentând, în general, o 
treime din costul generat de deținerea și operarea vehiculelor, ar trebui ca prezentul 
regulament să încerce să reducă la minimum consumul de carburant de o manieră rentabilă.

Amendamentul 15
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se precizeze că, în 
scopul de a verifica respectarea 
obiectivului de 147 g 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 

(2) Este necesar să se precizeze că, în 
scopul de a verifica respectarea 
obiectivului de 128 g 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 
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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, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia și cu 
tehnologiile inovatoare.

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, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia și cu 
tehnologiile inovatoare.

Or. en

Justificare

Obiectivul propus de Comisie pentru 2020 corespunde unei restrângeri a obiectivului 
pentru 2015 cu 16 % pentru vehiculele utilitare ușoare. În cazul autoturismelor, obiectivul 
pentru 2020 corespunde unei restrângeri de 27%. Obiectivul pentru vehiculele utilitare 
ușoare ar trebui să fie de 128 g/CO2/km, astfel încât să se aplice același nivel al așteptărilor, 
indiferent de tipul vehiculului.

Amendamentul 16
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se precizeze că, în 
scopul de a verifica respectarea 
obiectivului de 147 g 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, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia și cu 
tehnologiile inovatoare.

(2) Este necesar să se precizeze că, pentru a 
verifica respectarea obiectivului pentru 
2020, 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, 
precum și cu măsurile de punere în aplicare 
a acestuia și cu tehnologiile 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 
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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 
încercare reflectă în mod adecvat 
comportamentul real al vehiculelor în 
ceea ce privește emisiile de CO2. Această 
revizuire ar trebui să trateze și 
flexibilitățile care rezultă în urma 
utilizării normelor standard de încărcare 
și în urma existenței unei limite 
superioare a setărilor privind inerția.

Or. en

Amendamentul 17
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, în 
scopul de a verifica respectarea 
obiectivului de 147 g 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, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia și cu 
tehnologiile inovatoare.

(2) Este necesar să se precizeze că, în 
scopul de a verifica respectarea 
obiectivului de 147 g 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, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia și cu 
tehnologiile inovatoare. Cu toate acestea, 
studiile efectuate de Comisie au 
demonstrat că procedurile de testare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor de 
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CO2 în conformitate cu regulamentul în 
cauză nu au împiedicat creșterea utilizării 
flexibilităților de către producători, 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 încercare 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, imediat 
ce se poate după finalizarea sa, a 
procedurii mondiale de omologare a 
motoarelor utilitare ușoare (WLPT), care 
este în curs de dezvoltare în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite. În 
momentul integrării sale în legislația 
Uniunii, Comisia ar trebui să analizeze 
dacă este necesar să se completeze WLPT 
prin introducerea unor dispoziții 
suplimentare pentru a garanta că 
procedurile de încercare 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 încercare curent oferă o gamă largă de flexibilități, dar nu reflectă realitatea.
WLTP va aduce îmbunătățiri, dar va dura un timp până la finalizarea sa. Prin urmare, NEDC 
ar trebui modificat 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 18
Sabine Wils
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Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a)  Majoritatea sectoarelor industriale 
din Uniunea Europeană au făcut eforturi 
mari pentru a reduce emisiile de CO2 și 
pentru a crește eficiența. De asemenea, 
producătorii vehiculelor utilitare ușoare 
trebuie să devină mai eficienți pentru a 
atinge obiectivele europene ambițioase în 
materie de climă.

Or. en

Amendamentul 19
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Este posibilă introducerea unor 
obiective mai ambițioase de reducere a 
emisiilor de CO2, dar producătorii au 
nevoie de referințe juridice pentru a 
investi în tehnologiile de mediu și în cele 
care permit economiile de carburant fără 
a trebui să accepte dezavantaje 
concurențiale.

Or. en

Amendamentul 20
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Prin urmare, 
fezabilitatea obiectivului de 147 g de 
CO2/km care trebuie să fie realizat până în 
2020 este confirmată.

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 128 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Prin urmare, 
fezabilitatea obiectivului de 128 g de 
CO2/km care trebuie să fie realizat până în 
2020 este confirmată.

Or. en

Justificare

Obiectivul propus de Comisie pentru 2020 corespunde unei restrângeri a obiectivului 
pentru 2015 cu 16 % pentru vehiculele utilitare ușoare. În cazul autoturismelor, obiectivul 
pentru 2020 corespunde unei restrângeri de 27%. Obiectivul pentru vehiculele utilitare 
ușoare ar trebui să fie de 128 g/CO2/km, astfel încât să se aplice același nivel al așteptărilor, 
indiferent de tipul vehiculului.

Amendamentul 21
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
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actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Prin urmare, 
fezabilitatea obiectivului de 147 g de
CO2/km care trebuie să fie realizat până 
în 2020 este confirmată.

actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Potrivit 
analizelor tehnice, un obiectiv mai riguros 
ar fi fezabil din punct de vedere 
tehnologic și eficient din punctul de 
vedere al costurilor. Prin urmare, 
obiectivul pentru 2020 ar trebui să fie de 
110 g CO2/km.

Or. en

Justificare

În momentul adoptării regulamentului, costul respectării obiectivului e 147 g CO2/km a fost 
estimat la o cifră între 2000 și 8800 EUR.. Totuși, potrivit studiului din 2012 care stă la baza 
evaluării de impact a Comisiei pentru propunerea de revizuire, costurile suplimentare 
estimate pentru atingerea obiectivului de 147 g CO2/km sunt de numai aproximativ 450 EUR.
Un studiu al TNO din 2012 arată că un obiectiv de 110 g CO2/km pentru camionete  este 
fezabil din punct de vedere tehnologic, iar costurile suplimentare ar fi amortizate în mai puțin 
de 4 ani.

Amendamentul 22
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Prin urmare, 
fezabilitatea obiectivului de 147 g de 
CO2/km care trebuie să fie realizat până 
în 2020 este confirmată.

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Prin urmare, un 
obiectiv mai ambițios pentru 2020 este 
fezabil și eficient din punctul de vedere al 
costurilor.
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Or. en

Justificare

Evaluarea de impact a Comisiei demonstrează că obiectivul de 147 g propus pentru 2020 nu 
este suficient de ambițios, în special când este comparat cu obiectivul pentru autoturisme. Un 
obiectiv mai ambițios ar fi fezabil din punct de vedere tehnologic și ar permite șoferilor să 
facă economii.

Amendamentul 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Prin urmare, 
fezabilitatea obiectivului de 147 g de 
CO2/km care trebuie să fie realizat până 
în 2020 este confirmată.

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Un obiectiv mai 
riguros ar fi fezabil și eficient din punctul 
de vedere al costurilor. Prin urmare, 
obiectivul pentru 2020 ar trebui să fie de 
128 g CO2/km. 

Or. en

Amendamentul 24
Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu analiza tehnică (3) În conformitate cu analiza tehnică 
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efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Prin urmare, 
fezabilitatea obiectivului de 147 g de 
CO2/km care trebuie să fie realizat până 
în 2020 este confirmată.

efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, decalajul dintre 
emisiile specifice medii actuale de CO2
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și el. Prin urmare, 
obiectivele pentru 2020 ar trebui 
schimbate la 135 g CO2/km, așa cum a 
fost sugerat de Comisie în propunerea din 
2009. 

Or. en

Justificare

În 2009/0173, Comisia a propus o obiectiv de 135 g CO2/km pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi. Având în vedere progresele realizate de atunci în domeniul concepției 
motoarelor, este clar că acest obiectiv este perfect rezonabil, iar atingerea lui va reduce 
costurile aproape fiecărui utilizator comercial din Europa.

Amendamentul 25
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Prin urmare, 
fezabilitatea obiectivului de 147 g de 

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Atingerea unui 
obiectiv mai riguros, echivalent cu cel 



PE506.129v01-00 14/60 AM\928481RO.doc

RO

CO2/km care trebuie să fie realizat până 
în 2020 este confirmată.

instituit în Regulamentul (CE) nr. 
443/2009, este fezabilă și ar fi mai 
rentabilă. Prin urmare, obiectivul pentru 
2020 ar trebui să fie de 118 g CO2/km.

Or. fr

Justificare

Cifra de 118 g CO2/km pentru vehiculele utilitare ușoare este echivalentă cu cifra de 
95 g CO2/km pentru autoturismele noi.

Amendamentul 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Prin urmare, 
fezabilitatea obiectivului de 147 g de 
CO2/km care trebuie să fie realizat până 
în 2020 este confirmată.

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Un obiectiv mai 
riguros ar fi fezabil și eficient din punctul 
de vedere al costurilor. Prin urmare,
obiectivul pentru 2020 ar trebui să fie de 
125 g CO2/km.

Or. en

Amendamentul 27
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Industria de automobile lucrează cu 
cicluri lungi de planificare și ar trebui să 
fie informată cu suficient de mult timp 
înainte cu privire la obiectivele viitoare.  
Introducerea unui obiectiv de 95 g/km 
pentru 2025 în Regulamentul (UE) nr. 
510/2011 asigură siguranța planificării și 
garantează că eforturile de îmbunătățire a 
eficienței carburanților pentru noile 
vehicule utilitare ușoare vor continua 
după 2020.

Or. en

Amendamentul 28
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3 a) Având în vedere costurile ridicate ale 
cercetării și dezvoltării și ale producției 
per unitate asociate primelor generații de 
vehicule cu emisii extrem de scăzute de 
dioxid de carbon, este indicat să se 
accelereze și să se faciliteze procesul 
introducerii acestora pe piața Uniunii în 
stadiile lor inițiale de comercializare prin 
considerarea vehiculelor electrice și a 
celor alimentate de hidrogen ca vehicule 
cu emisii zero până în 2025.. Totuși, deși 
folosirea anumitor carburanți alternativi 
poate garanta reduceri semnificative ale 
emisiilor de CO2 dintr-o perspectivă a 
ciclului de viață, s-a recunoscut că 
emisiile de CO2 apărute ca urmare a 
producerii acestor carburanți alternativi 
pot fi mai mari decât cele ale 
carburanților convenționali. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să introducă valori care 
iau în considerare emisiile de gaze cu 
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efect de seră din amonte pentru perioada 
de după 2025.

Or. en

Amendamentul 29
Martin Callanan

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ca urmare a implicațiilor 
disproporționate asupra micilor 
producători, care decurg din respectarea 
obiectivelor privind emisiile specifice 
definite în funcție de utilitatea vehiculului, 
de sarcina administrativă considerabilă a 
procedurii de derogare și de avantajele 
marginale privind reducerea emisiilor de 
CO2 ale vehiculelor vândute de acești 
producători, constructorii care reprezintă 
mai puțin de 500 de înmatriculări de 
vehicule utilitare ușoare noi pe an sunt 
excluși din domeniul de aplicare al 
obiectivelor privind emisiile specifice și de 
la prima pentru emisii excedentare.

(4) Ca urmare a implicațiilor 
disproporționate asupra micilor 
producători, care decurg din respectarea 
obiectivelor privind emisiile specifice 
definite în funcție de utilitatea vehiculului, 
de sarcina administrativă considerabilă a 
procedurii de derogare și de avantajele 
marginale privind reducerea emisiilor de 
CO2 ale vehiculelor vândute de acești 
producători, constructorii care reprezintă 
mai puțin de 700 de înmatriculări de 
vehicule utilitare ușoare noi pe an sunt 
excluși din domeniul de aplicare al 
obiectivelor privind emisiile specifice și de 
la prima pentru emisii excedentare.

Or. en

Justificare

Dacă se crește valoarea „de minimis” pentru derogarea acordată producătorilor mici care 
produc mai puțin de 700 de vehicule pe an (0,1% din vânzările din UE și un număr chiar mai 
mic de kilometri parcurși) se vor reduce sarcinile administrative pentru întreprinderile mici 
eligibile cu până la 25 000 EUR până în 2020, fără a submina beneficiile pentru mediu 
obținute dacă se rămâne în domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 30
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ar trebui remarcat că costurile 
carburanților în creștere devin o problemă 
majoră pentru întreprinderile din Uniune; 
Uniunea importă majoritatea petrolului 
folosit în sectorul transporturilor, iar o 
reducere a consumului de carburanți ar 
ajuta atât întreprinderile, cât și Uniunea 
prin scăderea dependenței de petrol.

Or. en

Amendamentul 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a respecta inițiativa 
emblematică privind utilizarea eficientă a 
resurselor în Europa și pentru a continua 
să se stimuleze reducerea suplimentară a 
emisiilor de CO2 pentru vehiculele 
utilitare ușoare, un obiectiv stabil de 
105 g/km în 2025 ar garanta continuarea 
după 2020 a eforturilor de îmbunătățire a 
eficienței consumului de carburanți de 
către noile vehicule utilitare ușoare.

Or. en

Justificare

Un obiectiv pe termen lung pentru 2025 va asigura producătorilor siguranța necesară pentru 
planificarea pe termen lung.

Amendamentul 32
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații cu privire la modul în care 
acest regulament urmează să fie modificat 
pentru perioada de după 2020. Aceste 
indicații trebuie să se bazeze pe o evaluare 
a ratei de reducere necesare în cadrul 
obiectivelor climatice pe termen lung ale 
Uniunii și pe consecințele asupra 
dezvoltării unei tehnologii 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, dacă este cazul, să 
facă propuneri privind obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații cu privire la modul în care 
acest regulament poate fi modificat pentru 
perioada de după 2020. Aceste indicații 
trebuie să se bazeze pe o evaluare a ratei de 
reducere necesare și pe consecințele sale
asupra dezvoltării unei tehnologii 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, dacă este cazul, să 
facă propuneri privind obiectivele pentru 
perioada de după 2020. Obiectivele pe 
termen lung ale UE de reducere a 
emisiilor depind de semnarea unui acord 
global privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră.

Or. pl

Amendamentul 33
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații cu privire la modul în care 
acest regulament urmează să fie modificat 
pentru perioada de după 2020. Aceste 
indicații trebuie să se bazeze pe o evaluare 
a ratei de reducere necesare în cadrul 
obiectivelor climatice pe termen lung ale 
Uniunii și pe consecințele asupra 
dezvoltării unei tehnologii rentabile de 

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații cu privire la modul în care 
acest regulament urmează să fie modificat 
pentru perioada de după 2020. Aceste 
indicații trebuie să se bazeze pe o evaluare 
a ratei de reducere necesare în cadrul 
obiectivelor climatice pe termen lung ale 
Uniunii și pe consecințele asupra 
dezvoltării unei tehnologii rentabile de 
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reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, dacă este cazul, să 
facă propuneri privind obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. La evaluarea ratei de 
reducere ar trebui să se țină seama de 
tehnologiile inovatoare sau de pachetele 
tehnologice. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, dacă este cazul, să 
facă propuneri privind obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

Or. pt

Amendamentul 34
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații cu privire la modul în care 
acest regulament urmează să fie modificat 
pentru perioada de după 2020. Aceste 
indicații trebuie să se bazeze pe o evaluare 
a ratei de reducere necesare în cadrul 
obiectivelor climatice pe termen lung ale 
Uniunii și pe consecințele asupra 
dezvoltării unei tehnologii 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, dacă este cazul, 
să facă propuneri privind obiectivele 
pentru perioada de după 2020.

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații cu privire la modul în care 
acest regulament urmează să fie modificat 
pentru perioada de după 2020. Aceste 
indicații trebuie să se bazeze pe o evaluare 
a ratei de reducere necesare în cadrul 
obiectivelor climatice pe termen lung ale 
Uniunii și pe consecințele asupra 
dezvoltării unei tehnologii rentabile de 
reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme.

Or. fr

Amendamentul 35
Tadeusz Cymański

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații cu privire la modul în care 
acest regulament urmează să fie modificat 
pentru perioada de după 2020. Aceste 
indicații trebuie să se bazeze pe o evaluare 
a ratei de reducere necesare în cadrul 
obiectivelor climatice pe termen lung ale 
Uniunii și pe consecințele asupra
dezvoltării unei tehnologii 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, dacă este cazul, să 
facă propuneri privind obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații cu privire la modul în care 
acest regulament urmează să fie modificat 
pentru perioada de după 2020. Aceste 
indicații trebuie să se bazeze pe o evaluare 
a costurilor dezvoltării unei tehnologii 
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, dacă este 
cazul, să facă propuneri privind obiectivele 
pentru perioada de după 2020.

Or. pl

Amendamentul 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Economia europeană va continua să 
fie expusă unor riscuri grave legate de 
prețurile energiei. Date fiind perioadele 
lungi de cercetare și dezvoltare necesare 
pentru producători, ar trebui să se 
stabilească în prezentul regulament un 
obiectiv pentru 2025. Introducerea unui 
obiectiv de 100 g/km pentru 2025 este o 
modalitate de a garanta că eficiența 
consumului de carburanți a noilor 
vehicule utilitare ușoare va continua să se 
îmbunătățească după 2020. 

Or. en
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Amendamentul 37
Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În vederea creșterii competitivității 
industriei europene de automobile, ar 
trebui să se utilizeze mecanisme de 
stimulare, precum compensarea 
inovațiilor ecologice și acordarea de 
credite suplimentare. Comisia ar trebui să 
calculeze anual în ce măsură aplicarea 
globală a creditelor suplimentare aduce 
atingere obiectivului și, dacă determină o 
reducere de mai mult de 2 grame, Comisia 
ar trebui să reducă multiplicatorii 
creditelor suplimentare la 1.

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile mari ale C&D, ale materiilor prime și ale producției asociate cu 
dezvoltarea de vehicule cu emisii extrem de scăzute de carbon, sunt necesare stimulente 
suplimentare pentru a-i încuraja pe producători să înceapă să furnizeze mai devreme 
vehicule cu emisii extrem de scăzute de carbon. Creditele suplimentare contribuie la 
realizarea acestui scop, dar au și potențialul de a submina obiectivele. Prin urmare, este 
necesar să se evite afectarea obiectivului pentru 2020 pentru a salvgarda impactul global de 
mediu al creditelor.

Amendamentul 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Economia europeană va continua să 
fie expusă unor riscuri grave legate de 
prețurile energiei. Date fiind perioadele 
lungi de cercetare și dezvoltare necesare 
pentru producători, ar trebui să se 
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stabilească în prezentul regulament un 
obiectiv pentru 2025. Introducerea unui 
obiectiv de minim 100 g/km pentru 2025 
este o modalitate de a garanta că eficiența 
consumului de carburanți a noilor 
vehicule utilitare ușoare va continua să se 
îmbunătățească după 2020.

Or. en

Amendamentul 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia a evaluat disponibilitatea 
datelor referitoare la amprenta la sol și 
utilizarea acestora în calitate de parametru 
de utilitate în formulele din anexa I. Aceste 
date sunt disponibile și posibila lor 
utilizare a fost evaluată în cadrul 
studiului de impact; pe baza acestei 
evaluări s-a concluzionat că parametrul 
de utilitate utilizat în formula pentru 2020 
ar trebui să fie masa.

(9) Comisia ar trebui să evalueze
disponibilitatea datelor privind parametrii 
de utilitate în afara masei și utilizarea 
acestora ca parametri de utilitate în 
formulele prevăzute în anexa I.

Or. de

Justificare

Folosirea unor parametri de utilitate în afara masei ar contrabalansa tendința ca vehiculele 
să devină din ce în ce mai grele și ar încuraja producția unor modele ușoare, pentru care în 
prezent nu există stimulente.

Amendamentul 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite, dar 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 trebuie să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigurozitate comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite, dar 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. Totuși, de îndată ce este posibil 
după finalizarea sa, ciclul de încercare ar 
trebui incorporat în legislația Uniunii. În 
momentul integrării sale în legislația 
Uniunii, Comisia ar trebui să analizeze 
dacă este necesar să se completeze WLPT 
prin introducerea unor dispoziții 
suplimentare 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 trebuie să fie 
adaptate pentru a se asigura o rigurozitate 
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 încercare curent oferă o gamă largă de flexibilități, dar nu reflectă realitatea.
WLTP va aduce îmbunătățiri, dar va dura un timp până la finalizarea sa. 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.
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Amendamentul 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare în cadrul Comisiei
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite, dar 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 trebuie să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigurozitate comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite, dar nu este încă 
finalizată. Având în vedere cele de mai sus,
precum și faptul că ciclul actual de testare 
nu reflectă într-o măsură suficientă 
emisiile reale ale autoturismelor și ale 
vehiculelor utilitare ușoare pe șosele, este 
esențial să se dezvolte rapid un ciclu de 
testare îmbunătățit. În cazul modificării 
procedurilor actuale de testare prevăzute 
în anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009 care 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, 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 42
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină 
se efectuează prin elaborarea unei 
proceduri mondiale de omologare a 
motoarelor utilitare ușoare în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, dar 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 trebuie să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigurozitate comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. 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 
trebuie să fie adaptate pentru a se asigura o 
rigurozitate comparabilă pentru producători 
și clase de vehicule. Procedurile de testare 
revizuite ar trebui să se introducă cel 
târziu la 1 ianuarie 2016.

Or. fr

Justificare

Procedurile de testare curente nu reflectă în mod adecvat emisiile reale de CO2 ale 
autovehiculelor. Prin urmare, este nevoie să se stabilească o dată până la care ar trebui să se 
introducă noua procedură de testare.

Amendamentul 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Noul ciclu european de condus 
(NEDC) urmează să fie înlocuit cu noul 
ciclu de încercare WLPT în 2014. Pentru 
a garanta că Regulamentul (EU) nr. 
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510/2011 va determina reducerea 
anticipată a misiilor, procedura de 
încercare ar trebui schimbată cu WLTP 
începând cu 2016. 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 între ciclurile de 
încercare.

Or. en

Justificare

Noul ciclu WLTP ar trebui să fie adoptat începând cu 2016, înlocuind ciclul de încercare 
curent NEDC.

Amendamentul 44
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Viteza autovehiculelor are o 
puternică influență asupra consumului de 
combustibil și a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în lipsa unei limitări a
vitezei vehiculelor utilitare ușoare, este 
posibil să existe un element de concurență 
în privința vitezei maxime, care ar putea 
duce la apariția de grupuri propulsoare 
supradimensionate și la aferentele 
pierderi de eficiență la o viteză mai 
redusă. Prin urmare, este oportun să se 
extindă domeniul de aplicare a Directivei 
92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 
1992 privind instalarea și utilizarea 
dispozitivelor limitatoare de viteză pentru 
anumite categorii de vehicule din cadrul 
Comunității1 în scopul includerii 
vehiculelor utilitare ușoare care fac 
obiectul prezentului regulament.
_______________
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1 JO L 57, 2.3.1992, p. 27.

Or. en

Amendamentul 45
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
110 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.”

Or. en

Amendamentul 46
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
120 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
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intermediul tehnologiilor inovatoare.” intermediul tehnologiilor inovatoare.”

Or. en

Justificare

Evaluarea de impact a Comisiei demonstrează că obiectivul de 147 g propus pentru 2020 nu 
este suficient de ambițios, în special când este comparat cu obiectivul pentru autoturisme. Un 
obiectiv mai ambițios ar fi fezabil din punct de vedere tehnologic și ar permite șoferilor să 
facă economii.

Amendamentul 47
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
128 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

Or. en

Justificare

Obiectivul propus de Comisie pentru 2020 corespunde unei restrângeri a obiectivului 
pentru 2015 cu 16 % pentru vehiculele utilitare ușoare. În cazul autoturismelor, obiectivul 
pentru 2020 corespunde unei restrângeri de 27%. Obiectivul pentru vehiculele utilitare 
ușoare ar trebui să fie de 128 g/CO2/km, astfel încât să se aplice același nivel al așteptărilor, 
indiferent de tipul vehiculului.

Amendamentul 48
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
118 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

Or. fr

Justificare

Cifra de 118 g CO2/km pentru vehiculele utilitare ușoare noi este echivalentă cu cifra de 
95 g CO2/km pentru autoturismele noi.

Amendamentul 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 147 g 
CO2/km pentru media emisiilor generate 
de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007, cu anexele III și XII la 
Regulamentul (CE) nr. 692/2008, cu 
Regulamentul nr. 83-06 al CEE-ONU și 
cu Regulamentul nr. 101 al CEE-ONU, 
cu aplicare de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.
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Or. en

Justificare

Versiunea actualului Regulament privind limitele de emisii Euro 6 (R83 CEE-ONU și R101 
CEE-ONU/NEDC) ar trebui să fie actualizată pentru a se garanta același nivel de exigență a 
obiectivelor stabilite în prezent, indiferent de schimbările prevăzute în cadrul procedurilor și 
al ciclului ca atare.

Amendamentul 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
128 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

Or. en

Amendamentul 51
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
135 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
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înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

Or. en

Justificare

În 2009/0173, Comisia a propus o obiectiv de 135 g CO2/km pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi. Având în vedere progresele realizate de atunci în domeniul concepției 
motoarelor, este clar că acest obiectiv este perfect rezonabil, iar atingerea lui va reduce 
costurile aproape fiecărui utilizator comercial din Europa.

Amendamentul 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
125 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

Or. en

Amendamentul 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat:
„2a. Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de a 
obține o medie a emisiilor de minim 100 g 
CO2/km pentru noua flotă de vehicule 
utilitare ușoare, măsurată 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 54
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat:
„2a. Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de a 
obține o medie a emisiilor de 85 g 
CO2/km pentru noua flotă de vehicule 
utilitare ușoare, măsurată 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 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat:
„2a. Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de a 
obține o medie a emisiilor de 105 g 
CO2/km pentru noua flotă de vehicule 
utilitare ușoare, măsurată 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

Justificare

Un obiectiv pe termen lung pentru 2025 va asigura producătorilor siguranța necesară pentru 
planificarea pe termen lung.

Amendamentul 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat:
„2a. Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de a 
obține o medie a emisiilor de 100 g 
CO2/km pentru noua flotă de vehicule 
utilitare ușoare, măsurată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
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măsurile de punere în aplicare a acestuia, 
precum și cu anexa XII la Regulamentul 
(CE) nr. 692/2008”.

Or. en

Amendamentul 57
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat: 
„2a. Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de a 
obține o medie a emisiilor de 95 g 
CO2/km pentru noua flotă de vehicule 
utilitare ușoare, măsurată 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

Justificare

Industria de automobile lucrează cu cicluri lungi de planificare și ar trebui să fie informată 
cu suficient de mult timp înainte cu privire la obiectivele viitoare.  Introducerea unui obiectiv 
de 95 g/km pentru 2025 în prezentul regulament asigură siguranța planificării și garantează 
că eforturile de îmbunătățire a eficienței consumului de carburanți pentru noile camionete 
vor continua după 2020.

Amendamentul 58
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
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Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat:
„2a. Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de a 
obține o medie a emisiilor de 90 g 
CO2/km pentru noile vehicule utilitare 
înmatriculate în Uniune, măsurată 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. 695/2008”.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se instituie obiective pe termen lung pentru industria automobilelor pentru a 
asigura un anume grad de vizibilitate.

Amendamentul 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Începând din 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv între 100 
și 115 g CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul 
(1).”

Or. de
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Justificare

Este important să se instituie valori-țintă într-o etapă timpurie pentru a asigura industriei 
siguranța planificării. În același timp, este totuși greu de spus care ar fi exact valoarea-țintă 
potrivită. Prin urmare, ar fi bine să se indice o plajă în care ar urma să se stabilească 
obiectivul la momentul potrivit. Conform multor studii și experți, ar fi realiste valori situate 
între 100 și 115 g/CO2/km.

Amendamentul 60
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
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 reprezintă, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 500 de vehicule 
utilitare ușoare 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 reprezintă, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 700 de vehicule 
utilitare ușoare noi înmatriculate în UE în 
anul calendaristic precedent.

Or. en

Justificare

Dacă se crește valoarea „de minimis” pentru derogarea acordată producătorilor mici care 
produc mai puțin de 700 de vehicule pe an (0,1% din vânzările din UE și un număr chiar mai 
mic de kilometri parcurși) se vor reduce sarcinile administrative pentru întreprinderile mici 
eligibile cu până la 25 000 EUR până în 2020, fără a submina beneficiile pentru mediu 
obținute dacă se rămâne în domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 5 se adaugă următorul 
paragraf:
„Creditele suplimentare expiră la 1 
ianuarie 2018.”

Or. de

Justificare

Creditele suplimentare au fost introduse ca măsură temporară pentru a ușura și a grăbi 
introducerea vehiculelor cu emisii extrem de scăzute. Păstrarea lor ar fi contrară intenției 
acestei abordări temporare și ar face obiectivul global mai puțin ambițios.

Amendamentul 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 5 se înlocuiește cu textul 
următor:
„Articolul 5
Credite suplimentare
Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km sau 50% din valoarea dată de 
obiectivul său privind emisiile specifice se 
consideră ca fiind echivalent cu:
- 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2014,
- 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,
- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016,
- 2 vehicule utilitare ușoare începând din
2017.”
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Or. en

Justificare

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Amendamentul 63
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 5 se elimină.

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare reduc rigoarea obiectivului specific privind emisiile pentru 
producători, acordând subvenții pentru vânzarea de vehicule cu emisii mai mici de 50 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, afectând integritatea mediului înconjurător.
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Amendamentul 64
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 5 se înlocuiește cu textul 
următor:
„Articolul 5
Credite suplimentare
Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km se consideră ca fiind echivalent 
cu:
- 1 vehicul utilitar ușor, începând din
2014.

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare subminează nivelul de exigență al regulamentului.  Din păcate, nicio 
camionetă electrică nu este obligată să atingă obiectivele pentru 2020 care sunt în discuție 
pentru vehiculele comerciale ușoare pentru 2017 sau 2020. Prin urmare, creditele 
suplimentare ar trebui eliminate din prezenta legislație.

Amendamentul 65
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 5 se înlocuiește cu textul 
următor:
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„Articolul 5
Credite suplimentare
1. Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor 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 utilitare ușoare în 2014,
- 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,
- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016,
- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2017,
- 1 vehicul utilitar ușor, începând din 
2018.
Pe durata existenței sistemului de credite 
suplimentare, numărul maxim de 
vehicule utilitare ușoare noi, cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 50 g 
CO2/km, care urmează să fie luate în 
considerare la aplicarea coeficienților de 
multiplicare stabiliți la primul paragraf 
nu depășește 25 000 de vehicule utilitare 
ușoare per producător.
2. Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, pentru anii calendaristici anteriori, 
începând cu anul intrării în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia 
calculează dacă suma totală a creditelor 
suplimentare afectează nivelul 
obiectivului stabilit la articolul 1. Dacă 
obiectivul respectiv este afectat negativ cu 
mai mult de 2 g CO2/km, multiplicatorii 
stabiliți la articolul 5 și la prezentul 
articol alineatul (1) revin la cifra de un 
vehicul utilitar ușor pentru anul 
respectiv.” 

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile mari ale C&D, ale materiilor prime și ale producției asociate cu 
dezvoltarea de vehicule cu emisii extrem de scăzute de carbon, sunt necesare stimulente 
suplimentare pentru a-i încuraja pe producători să înceapă să furnizeze mai devreme 
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vehicule cu emisii extrem de scăzute de carbon. Creditele suplimentare contribuie la 
realizarea acestui scop, dar au și potențialul de a submina obiectivul pentru 2020. Prin 
urmare, este necesar să se evite o slăbire cumulată a obiectivului pentru 2020 pentru a 
salvgarda impactul global de mediu al creditelor.

Amendamentul 66
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 5 se înlocuiește cu textul 
următor:
„Articolul 5
Credite suplimentare
Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km sau 50% din valoarea dată de 
obiectivul său privind emisiile specifice se 
consideră ca fiind echivalent cu:
- 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2014,
- 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,
- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016,
- 2 vehicule utilitare ușoare începând din
2017.”

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare sunt un instrument eficient pentru a sprijini tehnologiile de reducere a 
emisiilor de CO2. Totuși, situația de pe piață este în prezent nesigură, motiv pentru care este 
necesară introducerea unei anumite flexibilități.
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Amendamentul 67
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Se inserează următorul articol:
„Articolul 5 a
Dispozitive de limitare a vitezei
De la 1 ianuarie 2014 și în fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare producător
de vehicule utilitare ușoare echipează 
vehiculele utilitare ușoare pe care le 
produce cu dispozitive de limitare a vitezei 
la maxim 120 km/h.”

Or. en

Justificare

Dispozitivele de limitare a vitezei reprezintă o modalitate foarte rentabilă pentru a reduce 
consumul de carburant și ar permite producătorilor să atingă obiectivele de reducere din 
prezentul regulament contra unui cost mult mai mic.

Amendamentul 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se inserează următorul articol:
„Articolul 5a

Limitatoare de viteză
Până în 2015 se introduc limitatoare de 
viteză pentru a limita la 100 km/h viteza 
maximă a vehiculelor comerciale ușoare 
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din categoria N1 nou-fabricate.

Or. en

Amendamentul 69
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Se inserează următorul articol:
„Articolul 5a

Limitatoare de viteză
De la 1 ianuarie 2015, viteza maximă a 
noilor vehicule N1 este limitată la 
90 km/h prin instalarea obligatorie a unor 
limitatoare de viteză.”

Or. en

Justificare

Toate vehiculele de transport de bunuri din UE au o viteză limitată. Acordarea unei derogări 
pentru camionete cu privire la limitele de viteză duce la o concurență neloială între 
camioanele ușoare și camionetele grele, lucru care duce atât la distorsiuni sociale, cât și la 
emisii excesive și drumuri periculoase.

Amendamentul 70
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) La articolul 8 se inserează următorul 
alineat:
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„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, 
împreună cu datele detaliate specificate în
anexa II a prezentului regulament.
Emisiile specifice de CO2 pentru tipul de 
vehicul în cazul căruia a fost constatată o 
deviere sunt ajustate în conformitate cu 
calcularea emisiilor specifice medii de 
CO2 în anul calendaristic următor.”

Or. en

Amendamentul 71
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 12 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr
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Amendamentul 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 12 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„1. La solicitarea unui furnizor sau a 
unui producător, se ține seama de 
reducerile emisiilor de CO2 realizate 
prin intermediul utilizării de tehnologii 
inovatoare sau a unei combinații de 
tehnologii inovatoare („pachet de 
tehnologii inovatoare”). Contribuția 
totală a acestor tehnologii la reducerea 
obiectivului privind emisiile specifice al 
unui constructor poate fi de cel mult 7 g 
CO2/km.”

Or. en

Amendamentul 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3 b) La articolul 12 alineatul (2), partea 
introductivă se înlocuiește cu următorul 
text:
„Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
adoptă dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor 
tehnologii inovatoare sau a pachetului de 
tehnologii inovatoare. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
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conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 14 alineatul (2) 
din prezentul regulament. Aceste 
dispoziții detaliate sunt în conformitate 
cu dispozițiile cuprinse în articolul 12 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 și se bazează pe următoarele 
criterii privind tehnologiile inovatoare:

Or. en

Amendamentul 74
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 
2020.”

Până la 1 ianuarie 2015, Comisia 
finalizează reexaminarea obiectivului 
definit la articolul 1 alineatul (3), în 
vederea definirii:

- modalităților de realizare în mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor, până 
în anul 2025, a obiectivului pe termen 
lung de 105 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilității acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării de 
impact; și
- aspectelor legate de punerea în aplicare 
a obiectivului respectiv, inclusiv prima 
pentru emisiile suplimentare.
Pe baza acestei reexaminări și a evaluării 
de impact aferente, care include o 
evaluare generală a impactului asupra 
industriei de automobile și a utilizatorilor 
de vehicule utilitare ușoare, Comisia 
prezintă o propunere de modificare a 
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prezentului regulament, în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară, 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

Justificare

Un obiectiv pe termen lung pentru 2025 va asigura producătorilor siguranța necesară pentru 
planificarea pe termen lung.

Amendamentul 75
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 
2020.”

Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia efectuează un studiu detaliat al 
obiectivului de 85 g CO2/km pentru 2025, 
inclusiv cu privire la obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament pentru a 
stabili dacă obiectivul se dovedește a fi 
adecvat sau dacă se justifică un obiectiv 
mai mic în lumina utilizării unor 
tehnologii cu emisii reduse și a acceptării 
lor de piață sau a schimbării obiectivelor 
politicii în materie de climă. În cadrul 
studiului, Comisia raportează cu privire la 
parametrul de utilitate pentru 
diferențierea obiectivelor privind emisiile
specifice și poate face, dacă este cazul, 
propuneri pentru a înlocui masa cu un alt 
parametru de utilitate mai adecvat.

Or. en
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Amendamentul 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 „Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020.”

„Până la data de 31 decembrie 2015, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020.
Obiectivele privind emisiile pentru 
perioada de după 2020 sunt stabilite în 
vederea noilor proceduri pentru 
măsurarea emisiilor ce CO2 menționate la 
paragraful 3. Aceste noi proceduri sunt 
definite și puse în aplicare până la 31 
decembrie 2014.

Or. en

Amendamentul 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 „Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020.”

Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020. 
Obiectivul acestei reexaminări este de a 
stabili un obiectiv între 100 și 
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115 g CO2/km privind emisiile specifice 
pentru flota de vehicule ușoare noi pentru 
perioada de după 2025.  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 rentabil și cât 
mai neutru posibil din punct de vedere 
concurențial și care să asigure realizarea 
obiectivelor pe termen lung ale Uniunii 
privind combaterea schimbărilor 
climatice.

Or. de

Justificare

Este important să se instituie valori-țintă într-o etapă timpurie pentru a asigura industriei 
siguranța planificării. În același timp, este totuși greu de spus care ar fi exact valoarea-țintă 
potrivită. Prin urmare, ar fi bine să se indice o plajă în care ar urma să se stabilească 
obiectivul la momentul potrivit. Conform multor studii și experți, ar fi realiste valori situate 
între 100 și 115 g/CO2/km.

Amendamentul 78
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 „Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020.”

Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020, 
cu scopul de a atinge obiectivul de 
90 g CO2/km în 2025.

Or. fr
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Amendamentul 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020.”

Până cel mai devreme în 2017, Comisia
reexaminează obiectivele privind emisiile 
specifice, modalitățile și alte aspecte din 
prezentul regulament în vederea stabilirii 
obiectivelor privind emisiile de CO2 pentru 
vehiculele utilitare ușoare noi pentru 
perioada de după 2020, dar nu înainte de 
stabilirea și aplicarea integrală a noului 
ciclu și a noilor proceduri de testare și 
nici înainte de evaluarea primelor 
rezultate.

Or. en

Justificare

Data pentru propunerea de obiective după 2020 pare a fi prematură, dat fiind că forma finală 
a noului ciclu de testare și a procedurilor relevante nu va fi finalizată. Trebuie să se ia în 
considerare de punerea în aplicare și de rezultatele unui program de corelare atunci când se 
propune obiective noi după 2020, lucru care nu va fi posibil înainte de 2017. Noile obiective 
pentru perioada de după 2020 ar trebui propuse pe baza WLPT și a procedurilor relevante.
În plus, trebuie să se evalueze și să se țină seama de gradul de acceptare de piață a 
vehiculelor electrice.

Amendamentul 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 „Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 

Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
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emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare
ușoare noi pentru perioada de după 2020.”

emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele ușoare 
noi pentru perioada de după 2020. Aceste 
obiective respectă obiectivele pe termen 
lung ale Uniunii privind clima pentru 
2050 și implică un nivel de ambiție identic 
pentru autoturisme și vehicule utilitare 
ușoare.

Or. en

Amendamentul 81
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b – liniuța - 1 a (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- se inserează următorul paragraf 1a:
„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 încercare care au o influență 
semnificativă asupra emisiilor de CO2
măsurate sunt definite în mod strict 
pentru a preveni utilizarea unor 
flexibilități ale ciclului de încercare de 
către producători.”

Or. en

Amendamentul 82
Carl Schlyter
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b – liniuța - 1 b (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- se inserează următorul paragraf 1b:
„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 de la vehiculul în cazul căruia se 
verifică conformitatea producției.”

Or. en

Amendamentul 83
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b – liniuța 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– al doilea paragraf se elimină; eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui menținută dispoziția care clarifică că, începând de la data aplicării procedurii 
revizuite pentru măsurarea emisiilor de CO2, tehnologiile inovatoare nu se mai aprobă.

Amendamentul 84
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Emisiile specifice de CO2 indicative = 147
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 120
+ a × (M – M0)

Or. en

Justificare

Evaluarea de impact a Comisiei demonstrează că obiectivul de 147 g propus pentru 2020 nu 
este suficient de ambițios, în special când este comparat cu obiectivul pentru autoturisme. Un 
obiectiv mai ambițios ar fi fezabil din punct de vedere tehnologic și ar permite șoferilor să 
facă economii.

Amendamentul 85
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Emisiile specifice de CO2 indicative = 147
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 110
+ a × (M – M0)

Or. en

Amendamentul 86
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Emisiile specifice de CO2 indicative = 147
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 128
+ a × (M – M0)

Or. en
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Justificare

Obiectivul propus de Comisie pentru 2020 corespunde unei restrângeri a obiectivului 
pentru 2015 cu 16 % pentru vehiculele utilitare ușoare. În cazul autoturismelor, obiectivul 
pentru 2020 corespunde unei restrângeri de 27%. Obiectivul pentru vehiculele utilitare 
ușoare ar trebui să fie de 128 g/CO2/km, astfel încât să se aplice același nivel al așteptărilor, 
indiferent de tipul vehiculului.

Amendamentul 87
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Emisiile specifice de CO2 indicative = 147
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 118
+ a × (M – M0)

Or. fr

Justificare

Cifra de 118 g CO2/km pentru vehiculele utilitare ușoare noi este echivalentă cu cifra de 
95 g CO2/km pentru autoturismele noi.

Amendamentul 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Emisiile specifice de CO2 indicative = 147
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 128
+ a × (M – M0)

Or. en
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Amendamentul 89
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Emisiile specifice de CO2 indicative = 147
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 135
+ a × (M – M0)

Or. en

Justificare

Obiectivul propus de 147 g CO2/km oprește utilizatorii de camionete să beneficieze de 
economii mult mai mari de carburanți. Un obiectiv de 135 g CO2/km ar fi mai eficient din 
punctul de vedere al consumului de carburant și ar reduce costurile de transport ale aproape 
fiecărei întreprinderi din Europa.

Amendamentul 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Anexa I – punctul 1 – litera c – formula

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Emisiile specifice de CO2 indicative = 147
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 125
+ a × (M – M0)

Or. en

Amendamentul 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Anexa I – punctul 1 – litera c a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) începând din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 100 + a x (M 
– M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0= valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)
a = *
(*echivalent cu panta de 100 %).”

Or. en

Amendamentul 92
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Anexa I – punctul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 indicative = 90 
+ a × (M – M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2)
a = echivalent cu panta de 100 %”

Or. fr
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Justificare

Este nevoie de instituirea unor obiective ambițioase pe termen lung pentru industria 
automobilelor.

Amendamentul 93
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Anexa I – punctul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 indicative = 105 
+ a × (M – M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2)
a= echivalent cu panta de 100%.”

Or. en

Amendamentul 94
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Anexa I – punctul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:

„(ca) începând din 2025:
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Emisiile specifice de CO2 = 85 + a x (M –
M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0= valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)
a = 0.093”

Or. en

Amendamentul 95
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Anexa I – punctul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 indicative = 95 
+ a × (M – M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2)
a= echivalent cu panta de 100%.”

Or. en

Amendamentul 96
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 b (nou)
Directiva 92/6/CEE
Articolele 1 și 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Modificare adusă Directivei 
92/6/CEE
Directiva 92/6/CEE a Consiliului1 se 
modifică după cum urmează, cu efect 
începând cu...*:
(a) Articolul 1 se înlocuiește cu textul 
următor:
„În înțelesul prezentei directive, 
„autovehicul” înseamnă orice vehicul 
dotat cu un motor de propulsie, care 
aparține categoriei M2, M3, N1, N2 sau 
N3, destinat circulației rutiere, având cel 
puțin patru roți și putând atinge prin 
construcție o viteză maximă mai mare de 
25 km/h.
Categoriile M2, M3, N1, N2 și N3 se 
înțeleg ca fiind cele definite în anexa II la 
Directiva 70/156/CEE2”.
(b) La articolul 2, primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca autovehiculele din categoriile 
N1 (clasele 2 și 3), N2, M2 și M3 
prevăzute la articolul 1 să poată circula pe 
căi rutiere numai dacă sunt echipate cu 
un dispozitiv limitator de viteză reglat 
astfel încât viteza lor să nu poată depăși 
100 de kilometri pe oră.”
____________
* JO a se introduce data: un an de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
1 JO L 57, 2.3.1992, p. 27.
2 JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

Or. en

Justificare

Viteza vehiculelor rutiere are o puternică influență asupra consumului de combustibil și a 
emisiilor de CO2 ale acestora. Absența unei limite de viteză pentru vehiculele utilitare ușoare 
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este un element de concurență în privința vitezei maxime, care ar putea duce la apariția de 
grupuri propulsoare supradimensionate, cu pierderile de eficiență asociate la o viteză mai 
redusă. Prezentul amendament introduce categoria N1 în domeniul de aplicare al Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză 
pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității.

Amendamentul 97
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament este consolidat în 
regulamentele pe care le modifică în luna 
ce urmează intrării sale în vigoare.

Or. fr


