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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în 
cadrul abordării integrate a Comisiei în vederea reducerii emisiilor de CO2 generate de 
vehiculele ușoare
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0593),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0271/2009),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru 
transport și turism (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a asigura faptul că valorile 
emisiilor de CO2 și eficiența consumului 
de combustibil ale vehiculelor finalizate 
sunt reprezentative, Comisia ar trebui să 
ia în calcul, atunci când este cazul, 
posibilitatea revizuirii legislației 
referitoare la omologarea de tip.

Or. en

Justificare

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la 
„vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, 
împreună cu amendamentele 3, 4, 12 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată 
inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile mai ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 ale vehiculelor 
utilitare ușoare în comparație cu automobilele și ciclurile mai lungi de dezvoltare și 
producție necesare, un obiectiv de 135 g CO2/Km nu poate fi realizat în mod realist în 
termenul propus. 150 g CO2/Km este un obiectiv realist dar și realizabil în același timp.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la 
„vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, 
împreună cu amendamentele 1, 4, 12 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată 
inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011.

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care emisiile specifice ale 
vehiculului finalizat nu sunt disponibile, 
constructorul vehiculului de bază 
utilizează emisiile specifice ale 
vehiculului de bază pentru a determina 
media emisiilor sale specifice de CO2.

Or. en

Justificare

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la 
„vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, 
împreună cu amendamentele 1, 3, 12 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată 
inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a determina emisiile medii 
specifice de CO2 ale fiecărui producător, o 
potențială depășire de către un producător 
a obiectivului de emisii de CO2 stabilit în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 este luată în calcul pentru 
același producător și în același an 
calendaristic în cazul în care 
producătorul solicită acest lucru.  În acest 
caz, se calculează după cum urmează: 
80% din diferența dintre obiectivul de 
emisii specifice al producătorului și 
nivelul său mediu de emisii specifice în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 se deduce din nivelul mediu al 
emisiilor specifice de CO2 pentru vehicule 
utilitare ușoare. Directiva 2009/33/CE 
stabilește raportul dintre kilometrajul pe 
durata de viață al autoturismelor și 
vehiculelor utilitare ușoare la 80%. 

Or. en

Justificare

As the reduction of LCV CO2 has been initially introduced as part of the complementary 
measures for passenger vehicles CO2 an averaging between both fleets is the logical 
consequence. Averaging of the manufacturer’s cars and LCVs fleets’ CO2 performance 
should be possible as reducing compliance costs for manufacturers as demonstrated in the 
EU impact assessment. From an environmental and policy point of view it makes no 
difference whether CO2 is reduced for passenger cars and LCVs. Such an averaging does not 
disadvantage those LCV manufacturers without cars as those are all covered under Article 
10. The 80% reflects the longer mileage of LCVs and CO2 reduction measures under this 
regulation (see directive EC/2009/33 Table 3 of the Annex).
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Limitatoare de viteză

Până în 2015 se introduc limitatoare de 
viteză pentru a limita la 120 km/h viteza 
maximă a vehiculelor din categoria N1 
nou fabricate, potrivit definiției de la 
articolul 2.

Or. en

Justificare

Limitarea vitezei maxime impuse vehiculelor N1 va avea un impact benefic asupra reducerii 
emisiilor de CO2. Aceste vehicule sunt aproape exclusiv destinate utilizării comerciale și nu e 
nevoie să depășească 120 km/h. Acest lucru nu trebuie perceput ca un precedent pentru alte 
tipuri de vehicule.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Constructorii de vehicule utilitare 
ușoare noi, cu excepția celor cărora li s-a 
acordat o derogare în temeiul articolului 
10, se pot grupa în scopul îndeplinirii 
obligațiilor care le revin în temeiul 
articolului 4.

(1) Constructorii, cu excepția celor cărora 
li s-a acordat o derogare în temeiul 
articolului 10 sau al articolului 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009, se pot 
grupa în scopul îndeplinirii obligațiilor care 
le revin în temeiul articolului 4.

Or. en

Justificare

Gruparea performanțelor în materie de CO2 ale parcurilor de autoturisme și vehicule 
utilitare ușoare ar trebui să fie posibilă întrucât reduce costurile de asigurare a conformității 
suportate de producători, după cum a demonstrat studiul de impact la nivel UE. Din punct de 
vedere ecologic și politic, nu are importanță dacă reducerea de CO2 se face la nivelul 
autoturismelor sau al vehiculelor utilitare ușoare. O astfel de medie nu îi dezavantajează pe 



PE411.042v01-00 10/18 PR\813741RO.doc

RO

acei constructori de vehicule utilitare ușoare care nu produc autoturisme, deoarece aceștia 
intră toți sub incidența articolului 10. Factorul 0,8 reflectă kilometrajul mai mare al 
vehiculelor utilitare ușoare și măsurile de reducere a CO2 în conformitate cu prezentul 
regulament (a se vedea Directiva 2009/33/CE tabelul 3 din anexă).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Alineatul (5) nu se aplică în cazul în 
care toți constructorii din grupare fac parte 
din același grup de constructori conexați.

(6) Alineatul (5) nu se aplică în cazul în 
care toți constructorii din grupare fac parte 
din același grup de constructori conexați 
sau în cazul în care gruparea constă 
numai din punerea împreună a 
autoturismelor și vehiculelor utilitare 
ușoare ale aceluiași producător. 

Or. en

Justificare

în conformitate cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Obiectivele individuale respective ale 
producătorilor se înlocuiesc cu un 
obiectiv modificat pentru producător în 
cazul în care există o grupare a 
autoturismelor și vehiculelor utilitare 
ușoare.
Modificarea se definește după cum 
urmează: 
80% din diferența dintre obiectivul de 
emisii specifice al producătorului și 
nivelul său mediu de emisii specifice în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 se adaugă la nivelul mediu al 
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emisiilor specifice de CO2 pentru vehicule 
utilitare ușoare. Directiva 2009/33/CE 
stabilește raportul dintre kilometrajul pe 
durata de viață al autoturismelor și 
vehiculelor utilitare ușoare la 80%.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a - subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en

Justificare

Penalitățile pentru producătorii care nu reușesc să-și reducă emisiile de CO2 pentru vehicule 
utilitare ușoare ar trebui să fie în concordanță cu alte texte legislative similare în domeniul 
autovehiculelor. Propunerea Comisiei nu conține nicio justificare pentru majorarea 
penalităților în cazul vehiculelor din categoria N1. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

În conformitate cu justificarea la amendamentul adus articolului 8 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame pe kilometru cu care 
media emisiilor specifice de CO2 a unui 
constructor - ținând seama de reducerile 
emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor 
inovatoare aprobate în conformitate cu 
articolul 11 și de reducerile de CO2
inferioare obiectivului specificat în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 – a 
depășit obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice în anul calendaristic sau într-o 
parte a anului calendaristic în care se aplică 
obligația menționată la articolul 4, rotunjit 
la cea mai apropiată a treia zecimală; și 
„numărul de vehicule utilitare ușoare noi” 
înseamnă numărul de vehicule utilitare 
ușoare noi al căror constructor este și care 
au fost înmatriculate în perioada 
respectivă, în conformitate cu criteriile de 
introducere treptată prevăzute la 
articolul 4.

Or. en

Justificare

Gruparea parcurilor de autoturisme și vehicule utilitare ușoare (făcând media între distanțe 
și obiective) reduce costurile de asigurare a conformității suportate de producători, după cum 
a demonstrat studiul de impact la nivel UE. Din punct de vedere ecologic și politic, nu are 
importanță dacă reducerea de CO2 se face la nivelul autoturismelor sau al vehiculelor 
utilitare ușoare. O astfel de grupare nu îi dezavantajează pe acei constructori de vehicule 
utilitare ușoare care nu produc autoturisme, deoarece aceștia intră toți sub incidența 
articolului 10. Factorul 0,8 reflectă kilometrajul mai mare al vehiculelor utilitare ușoare și 
măsurile de reducere a CO2 în conformitate cu prezentul regulament.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potențialului său de 
reducere, inclusiv potențialului economic și 
tehnologic de reducere a emisiilor specifice 
de CO2 și ținând seama de caracteristicile 
pieței căreia îi este destinat tipul de vehicul 
utilitar ușor produs.

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potențialului său de reducere 
și mediei sectorului, inclusiv potențialului 
economic și tehnologic și media generală 
la nivel de sector industrial de reducere a 
emisiilor specifice de CO2 și ținând seama 
de caracteristicile pieței căreia îi este 
destinat tipul de vehicul utilitar ușor 
produs.

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să clarifice faptul că producătorii care beneficiază de o derogare 
trebuie să obțină reduceri comparabile cu cele ale concurenților și să nu permită Comisiei să 
propună reduceri nerealiste.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 ale vehiculelor utilitare 
ușoare în comparație cu automobilele și ciclurile mai lungi de dezvoltare și producție 
necesare, un obiectiv de 135 g CO2/Km nu poate fi realizat în mod realist în termenul avut la 
dispoziție. 150 g CO2/Km este un obiectiv realist dar și realizabil în același timp.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până în 2011, dacă este cazul, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o propunere pentru a se stabili 
o procedură de obținere a valorilor 
reprezentative ale emisiilor de CO2 și ale 
eficienței consumului de combustibil la 
vehiculele finalizate.

Or. en

Justificare

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la 
„vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, 
împreună cu amendamentele 1, 3, 4 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată 
inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Emisiile specifice ale vehiculelor 
complete

eliminat

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

Or. en

Justificare

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la 
„vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, 
împreună cu amendamentele 1, 3, 4 și 12 elimină propunerea originală care a fost formulată 
inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Legislația propusă referitoare la emisiile de CO2 provenite de la vehicule utilitare ușoare a 
fost așteptată încă din momentul adoptării unei legislații similare pentru autoturisme. 

Vehiculele utilitare ușoare sunt folosite în principal de întreprinderi, inclusiv de cele mici și 
mijlocii. În prezent, vehiculele utilitare ușoare reprezintă circa 12 % din parcul de vehicule. 
Trebuie să recunoaștem, de asemenea, că aceste vehicule sunt adesea cumpărate în mari 
cantități, fiind, așadar deja supuse unei analize atente în ceea ce privește eficiența lor și 
costurile de exploatare. 

Cu toate acestea, în perioada 2002-2007, reducerea emisiilor de CO2 provenite de la 
vehiculele utilitare ușoare a fost în medie de 0,4-0,5 % pe an, însă aceste ameliorări ale 
eficienței consumului de combustibil au fost contrabalansate de creșterea cererii de transport 
și a gabaritului autovehiculelor. 

Adoptarea de obiective comunitare pentru vehiculele utilitare ușoare noi este necesară pentru 
a împiedica fragmentarea pieței interne, care rezultă din adoptarea unor măsuri diferite la 
nivel de stat membru. Pe lângă aceasta, stabilirea de standarde privind emisiile de CO2 pentru 
vehiculele utilitare ușoare noi este necesară pentru prevenirea riscului de apariție a unei 
lacune de reglementare care ar rezulta în urma unei anumite suprapuneri a înmatriculărilor de 
autoturisme și de vehicule utilitare ușoare. În plus, la 28 iunie 2007, Consiliul a invitat 
Comisia să prezinte o propunere privind îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil 
al vehiculelor utilitare ușoare. Până la urmă, este important să se încurajeze sectorul 
automobilistic să investească în noi tehnologii. 

Raportorul dvs. își poate exprima aprobarea față de prima versiune a propunerii și, în special, 
salută ideea de bun simț de a se baza în mare parte pe legislația adoptată în ultima sesiune 
parlamentară privind emisiile de CO2 provenite de la vehiculele ușoare.  Așa cum sectorul 
autoturismelor face eforturi pentru a reduce emisiile, tot așa ar trebui să procedeze și sectorul 
vehiculelor utilitare ușoare.

În același timp, este important de notat că cele două sectoare nu funcționează exact la fel. 
Sectorul vehiculelor utilitare ușoare are cicluri de dezvoltare și producție mai lungi decât în 
cazul autoturismelor. În mod similar, vehiculele utilitare ușoare sunt utilizate în mare parte în 
scopuri comerciale și, spre deosebire de autoturisme, e mai greu să li se modifice forma sau 
greutatea pentru a reduce emisiile.  Principala modalitate pentru a realiza acest lucru în cazul 
vehiculelor utilitare ușoare este prin modificarea motoarelor și componentelor mecanice ale 
vehiculelor – un proces mult mai lung și mai costisitor decât simpla modificare a caroseriei 
vehiculului. Este demn de notat, de asemenea, că deja motorina se folosește mult mai mult în 
sectorul vehiculelor utilitare ușoare decât în sectorul autoturismelor.

Cu toate acestea, raportorul dvs. nu dorește reamânarea datelor limită incluse în propunere. O 
dată limită mai recentă va duce la concentrarea ideilor și obținerea de rezultate. Totuși, 
raportorul dvs. se îndoiește că obiectivul pe termen lung propus de 135 g CO2/Km poate fi 
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realizat în mod realist în termenul propus Având în vedere costurile ridicate asociate reducerii 
emisiilor de CO2 ale vehiculelor utilitare ușoare în comparație cu automobilele și ciclurile mai 
lungi de dezvoltare și producție necesare, 150g CO2/Km este un obiectiv ambițios, dar și 
realizabil în același timp.

Legislația propusă oferă posibilitatea pentru producători de a forma „grupări” între ei în 
încercarea de a realiza obiectivul privind emisiile. Flexibilitatea ar trebui să fie binevenită. 
Totuși, pornind de la principiul că un gram de CO2 economisit este un gram de CO2
economisit indiferent de modul de realizare, raportorul dvs. avansează ideea că acei 
constructori care produc atât autoturisme, cât și vehicule utilitare ușoare ar trebui să poată 
grupa cele două tipuri de vehicule în cadrul societății lor. Gruparea parcurilor de autoturisme 
și vehicule utilitare ușoare (făcând media între distanțe și obiective) reduce costurile de 
asigurare a conformității suportate de producători, după cum a demonstrat studiul de impact la 
nivel UE. Din punct de vedere ecologic și politic, nu are importanță dacă reducerea de CO2 se 
face la nivelul autoturismelor sau al vehiculelor utilitare ușoare. O astfel de grupare nu îi 
dezavantajează pe acei constructori de vehicule utilitare ușoare care nu produc autoturisme, 
deoarece aceștia intră toți sub incidența articolului 10. Aprobarea acestui nou tip de 
flexibilitate pentru producători este o practică comercială recomandată, fiind, totodată, 
benefică pentru mediu. 

Raportorul dvs. este încântat de propunerea Comisiei de a oferi derogări pentru constructorii 
care produc mai puțin de 22 000 de vehicule pe an și consideră că propunerea stabilește un 
etalon rezonabil. În același timp, regulamentul trebuie să clarifice faptul că producătorii care 
beneficiază de o derogare trebuie să obțină reduceri comparabile cu cele ale concurenților și 
să nu permită Comisiei să propună reduceri nerealiste și, în consecință raportorul dvs. a 
propus un amendament.

Raportorul este surprins de faptul că penalitățile propuse pentru producătorii care nu reușesc 
să reducă emisiile de CO2 la vehiculele utilitare ușoare ar trebui calculate la un cuantum mai 
mare decât pentru un eșec similar în materie de reducere a emisiilor în cazul autoturismelor. 
Penalitățile din cele două sectoare ar trebui să fie în concordanță și propunerea Comisiei nu 
conține nicio justificare pentru majorarea penalităților în cazul vehiculelor din categoria N1. 
De aceea, raportorul propune modificarea textului pentru ca acesta să fie conform cu legislația 
în domeniul autoturismelor.

Scopul final al legislației propuse este de a reduce emisiile de CO2 provenite de la vehicule 
utilitare ușoare. Așa cum am precizat, acest lucru este mai greu de realizat decât în cazul 
autoturismelor întrucât caroseriile vehiculelor utilitare ușoare nu pot fi modificate atât de 
repede și cu costuri reduse în vederea creșterii eficienței. În schimb, toate modificările trebuie 
făcute la nivel motoarelor sau al componentelor mecanice. În orice caz, o modalitate 
alternativă de soluționare a problemei ar fi introducerea de limitatoare de viteză obligatorii 
pentru vehiculele utilitare ușoare: există tehnologia necesară pentru aceasta și este o 
modalitate ieftină și eficientă de a reduce emisiile, multe organizații comerciale instalând 
aceste dispozitive pe vehiculele care nu fuseseră echipate inițial cu acestea. Propunerea 
raportorului se aplică numai în cazul vehiculelor utilitare ușoare – aceste vehicule sunt 
utilizate aproape exclusiv în scopuri comerciale și nu trebuie să depășească 120 km/h și nu ar 
trebui percepută ca un precedent pentru introducerea limitatoarelor de viteză la autoturisme.
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În final, într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală 
referitoare la „vehiculele construite în etape” de mai mulți producători diferiți este imposibil 
de pus în practică. Este evident inechitabil să fie penalizați producătorii vehiculului de bază în 
cazul în care aceștia nu sunt responsabili cu ceea ce se întâmplă cu vehiculul într-o fază 
ulterioară a producției sale. Comisia a sugerat că va reveni cu noi propuneri până în 2014, dar 
raportorul dvs. sugerează să se prezinte o propunere privind modul de a proceda în cazul 
vehiculelor construite în etape până în 2011. Acest lucru ar trebui realizat prin stabilirea unui 
sistem de măsurare a emisiilor reale ale vehiculelor finalizate.


