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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 
urmărește 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 [...].



PR\923891RO.doc 3/16 PE502.271v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................14



PE502.271v01-00 4/16 PR\923891RO.doc

RO



PR\923891RO.doc 5/16 PE502.271v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 510/2011 pentru a defini modalitățile de realizare 
a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de 
autoturismele noi
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0394),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0185/2012),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2012,

– după consultarea 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 (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

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

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
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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.

obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
realizate. Prin urmare, fezabilitatea 
obiectivului de 147 g de CO2/km care 
trebuie să fie realizat până în 2020 este 
confirmată. Totuși, studii publicate recent 
arată și că obiectivul de 147 g CO2/km 
este prea ambițios. În lumina crizei 
economice curente, nu ar trebui să se 
impună producătorilor din Uniune sarcini 
de reglementare suplimentare în domeniu.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
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 
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 ar putea
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 și ca
Comisia să pregătească un raport și, dacă 
este cazul, să adopte propuneri privind 
obiectivele pentru perioada de după 2020.
Totuși, pentru a asigura siguranța 
planificării pentru producători, o 
asemenea propunere nu ar trebui făcută 
înainte de 2018, dat fiind că determinarea 
acestor obiective ar trebui să se bazeze pe 
un nou ciclu de încercare și pe proceduri 
de încercare relevante, care ar trebui 
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adoptate în 2014. Aceasta ar trebui să 
garanteze colectarea unor date suficiente 
și de încredere în perioada dintre 2014 și 
2018 pentru a asigura caracterul 
fundamentat al oricărei propuneri de noi 
obiective pentru perioada de după 2020.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Creditele suplimentare sunt un 
instrument important pentru producători 
pentru generarea de schimbări 
tehnologice și în calitate de stimulent 
pentru investițiile în tehnologiile 
inovatoare cu emisii scăzute. Ele sunt și 
un instrument eficient pentru atingerea 
obiectivelor Regulamentului (UE) nr. 
510/2011 fără a impune sarcini 
suplimentare contribuabililor Uniunii.
Toate tipurile de sisteme de propulsie 
alternative pot fi promovate prin folosirea 
creditelor suplimentare. Prin urmare, 
sistemul de credite suplimentare ar trebui 
extins până după 2018, conform 
Regulamentului (UE) nr. 510/2011.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Noul ciclu european de condus 
(NEDC) urmează să fie înlocuit cu noul 
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ciclu de încercare denumit „procedură 
mondială armonizată de omologare a 
motoarelor utilitare ușoare” (WLPT).
Prin urmare, orice posibile obiective 
pentru perioada de după 2020 ar trebui 
stabilite pe baza WLPT după ce acesta 
este complet finalizat și devine 
operațional. În cazul în care WLTP nu 
este complet finalizat și nu devine 
operațional până la data de 31 decembrie 
2017, orice posibile noi obiective ar trebui 
determinate în conformitate cu ciclul de 
încercare existent în momentul respectiv.
Orice modificare a obiectivelor existente 
ar trebui introdusă în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La Articolul 3 alineatul (1) litera (h) 
se modifică după cum urmează:
„(h) „emisii specifice de CO2” înseamnă 
emisiile de CO2 ale unui vehicul utilitar 
ușor, măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și 
specificate ca emisii masice de CO2 
(combinate) în certificatul de 
conformitate al vehiculului complet sau 
completat; în vederea aplicării 
dispozițiilor de la prezenta literă, 
modificările procedurilor de măsurare 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și în Regulamentul (CE) nr. 
692/2008 care intră în vigoare de la 1 
ianuarie 2013 se aplică cu efect de la 1 
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ianuarie 2021.”

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul 
text:

„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 75 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,
- 2 vehicule utilitare ușor începând din
2017,
- 1 vehicul utilitar ușor, începând din 
2025.
Creditele suplimentare acumulate în 
cursul perioadei 2017-2020 pot fi folosite 
în orice an din cadrul perioadei respective 
pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2.
Pe durata existenței sistemului de credite 
suplimentare, numărul maxim de 
vehicule utilitare ușoare noi, cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 75 g
CO2/km, care urmează să fie luate în 
considerare la aplicarea coeficienților de 
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multiplicare stabiliți la primul paragraf 
nu depășește 50 000 de vehicule utilitare 
ușoare per producător.

Or. en

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. La articolul 8, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
‘(4) Comisia păstrează un registru 
central al datelor raportate de statele 
membre în conformitate cu prezentul 
articol, acest registru fiind pus la 
dispoziția publicului.
Până la 30 iunie 2013 și în fiecare an 
ulterior, Comisia calculează pentru 
fiecare producător, cu titlu provizoriu:
(a) media emisiilor specifice de CO2 în 
anul calendaristic precedent;
(b) obiectivul privind emisiile specifice 
din anul calendaristic precedent;
(c) diferența dintre media emisiilor 
specifice de CO2 ale acestuia în anul 
calendaristic precedent, calculată 
conform dispozițiilor de la litera (a), și 
obiectivul său privind emisiile specifice 
din anul respectiv.
În plus, până cel târziu la data de 30 iunie 
a fiecărui an, începând din 2017 și până 
în 2025 inclusiv, Comisia calculează în 
mod provizoriu pentru fiecare producător:
(a) media emisiilor specifice de CO2 în 
anul calendaristic precedent, fără a lua în 
considerare creditele suplimentare 
menționate la articolul 5;
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(b) diferența dintre media emisiilor 
specifice de CO2 ale acestuia în anul 
calendaristic precedent, calculată 
conform dispozițiilor de la litera (a), și 
obiectivul său privind emisiile specifice 
din anul respectiv.
Comisia notifică fiecărui producător 
calculele sale provizorii efectuate pentru 
respectivul producător. Notificarea 
cuprinde, pentru fiecare stat membru, 
datele privind numărul de vehicule 
utilitare ușoare noi înmatriculate și 
emisiile specifice de CO2 ale acestora.”

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. La articolul 8, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:
‘(5) În termen de trei luni de la primirea 
notificării privind calculele provizorii în 
conformitate cu alineatul (4), 
producătorul poate notifica Comisia cu 
privire la existența eventuală a unor date 
eronate, specificând statul membru în 
cazul căruia consideră că a intervenit 
eroarea.
Începând cu 2017 și până în 2025 
inclusiv, fiecare producător comunică 
Comisiei, în termen de trei luni de la 
primirea notificării privind calculul 
provizoriu realizat conform alineatului 
(4), dacă Comisia ar trebui să ia în 
considerare creditele suplimentare 
menționate la articolul (5) pentru 
calcularea emisiilor sale specifice medii 
de CO2 pentru anul calendaristic 
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precedent.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare

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.”

„Cel mai devreme de la data de 1 ianuarie 
2018, Comisia reexaminează, dacă este 
cazul, 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 pe baza noii 
proceduri de încercare și a noului ciclu de 
încercare menționate la articolul 13 
alineatul (6) sau, dacă nu sunt 
disponibile, pe baza unei proceduri de 
încercare complet definite și operaționale 
în vigoare la data respectivă.”

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– al treilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

- al patrulea* paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

„Pentru a reflecta orice schimbare în Procedura de încercare și ciclul de 
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procedura de testare reglementară pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2, 
Comisia adaptează formulele prevăzute în 
anexa I prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 15 și în 
condițiile prevăzute în articolele 16 și 17, 
asigurându-se, în același timp, de faptul 
că în cadrul vechilor și noilor proceduri 
de testare, există obligații la fel de severe 
privind reducerile pentru producătorii de 
vehicule cu utilități diferite.”

încercare reglementare aplicabile la 1 
ianuarie 2013 în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 și anexa III și anexa 
XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 
rămân în continuare dispozițiile pe baza 
cărora se măsoară obiectivul privind 
emisiile specifice conform anexei I 
punctul 1 litera (c). Orice nouă procedură 
de încercare și orice ciclu de încercare de 
înlocuire a procedurii de încercare și a 
ciclului de încercare existente sunt 
complet definite și operaționale până la 
31 decembrie 2017. Până la data 
respectivă sunt disponibile date de 
monitorizare suficiente obținute în cadrul 
noii procedurii de încercare și a noului 
ciclului de încercare respective. Ulterior, 
Comisia examinează posibilitatea de a 
introduce obiective noi pentru perioada de 
după 2020 și, dacă este cazul, face o 
propunere în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară.

__________________
* Numerotarea acestui paragraf este 
incorectă în propunerea Comisiei. De 
fapt, se modifică al patrulea paragraf de 
la articolul 13 alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 11
»»Propunere de regulament – act de modificare

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) începând din 2020: (c) începând din 2020:
Emisiile specifice de CO2 indicative = 147 
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 147 
+ a × (M – M0)
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unde: unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg) M = masa vehiculului în kilograme (kg)

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

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (5)

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Justificare

Corectură - eroare în propunerea Comisiei.

EXPUNERE DE MOTIVE

În 2011, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) nr. 510/2011, care 
urmărește reducerea emisiilor de CO2 ale vehiculelor utilitare ușoare. Articolul 13 alineatul 
(1) al regulamentului solicită Comisiei să confirme fezabilitatea obiectivului mediu pe termen 
lung al parcului de mașini de 147 g CO2/km începând cu 2020 și să stabilească modalitățile de 
realizare a obiectivului respectiv. Prin adoptarea propunerii sale COM(2012)0394 din 11 iulie 
2012, Comisia a răspuns cererii colegislatorilor și a confirmat că obiectivul de 147 g stabilit la 
articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) este fezabil.

Obiectivul pentru 2020

Raportorul consideră că acest obiectiv pe termen lung de 147 g CO2/km, care ar urma să fie 
aplicat începând cu 2020, nu ar trebui modificat. El reprezintă un obiectiv ambițios, care a 
fost convenit doar în 2011, cu mai puțin de doi ani înainte de adoptare a propunerii Comisiei, 
confirmând fezabilitatea acestuia. Prin urmare, raportorul sprijină pe deplin propunerea 
Comisiei, care confirmă că obiectivul pentru 2020 este fezabil din punct de vedere tehnic. Din 
următoarele motive, raportorul se opune oricărei modificări a obiectivului pe termen lung 
existent de 147 g CO2/km.

 după ce s-a convenit obiectivul de 147 g nu au survenit modificări ale circumstanțelor 
economice sau de mediu care să justifice o modificare a obiectivului existent în acest 
moment;

 articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 acordă Comisiei 
mandatul pentru a confirma fezabilitatea obiectivului pe termen lung; în mod clar, 
intenția acestei dispoziții nu a fost ca Comisia să poată propune un obiectiv mai 
ambițios; prin urmare, este coerent cu litera și spiritul articolului 13 alineatul (1) să nu 
se schimbe obiectivul pe termen lung stabilit în regulamentul existent;

 de asemenea, producătorii trebuie să beneficieze de siguranța planificării; obiectivul 
privind emisiile pentru 2020 a fost convenit acum doar doi ani; orice modificare 
suplimentară survenită în acest moment nu ar face decât să submineze această nevoie 
legitimă de siguranță;
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 atunci când se stabilesc obiective pentru emisiile de CO2, trebuie să se țină seama de 
ciclul lung de dezvoltare al vehiculelor utilitare ușoare; producătorii se află, deja, în 
etapele finale ale planificării vehiculelor care urmează să fie introduse pe piață în 
2020; o modificare a obiectivului în această etapă ar avea un impact negativ asupra 
ciclurilor de producție ale producătorilor;

 modificarea obiectivului ar submina, de asemenea, credibilitatea generală a 
obiectivelor pe termen lung, dat fiind că, prin definiție, caracteristica principală a unui 
obiectiv pe termen lung este că va rămâne în vigoare un timp îndelungat (adică pentru 
perioada 2011-2020);

 deși studiile susțin că obiectivul pentru 2020 ar putea să fie mai ambițios, există studii 
care au ajuns la concluzia că obiectivul de 147 g este prea ambițios; prin urmare, nu se 
poate susține cu certitudine nicio modificare, fie ea în sensul creșterii sau al micșorării 
obiectivului;

 lipsa datelor: până acum au lipsit datele, în special în ceea ce privește așa-numitele 
vehicule construite în mai multe etape; nu vor exista date de monitorizare suficiente 
înainte de 2014; noile obiective nu ar trebui discutate fără a avea la dispoziție date 
suficiente și de încredere;

 un alt factor de care trebuie să se țină seama este situația economică actuală, care este 
determinată de o criză financiară; prin urmare, nu ar trebui să se impună sarcini 
economice suplimentare asupra producătorilor europeni prin stabilirea unor obiective 
mai ambițioase;

 existența unor obiective mai ambițioase ar putea crește costurile investițiilor (de 
exemplul în domeniul cercetării și dezvoltării) suportate de producători; vehiculele de 
tipul N1 sunt de obicei utilizate de profesioniști, de serviciile de curierat și poștă 
rapidă, precum și de mulți comercianți cu amănuntul cum ar fi florăriile sau 
restaurantele, dintre care majoritatea sunt IMM-uri; revizuirea legislației nu ar trebui 
să conducă la impunerea unor sarcini suplimentare asupra IMM-urilor;

 raportorul respectă acordul privind obiectivul pe termen lung care a fost stabilit în 
urma unor negocieri îndelungate și dificile între Parlamentul European și Consiliu în 
2011.

Obiectivul pentru perioada de după 2020

Raportorul propune să nu se introducă un nou obiectiv pentru perioada de după 2020, până cel 
puțin la data de 1 ianuarie 2018, moment în care ar trebui să devină operațional un nou ciclu 
de încercare. Noul ciclu de încercare WLTP (procedura mondială armonizată de omologare a 
motoarelor utilitare ușoare) nu este încă disponibil, dar adoptarea sa este prevăzută în 2014.
WLTP va modifica bazele pe care se determină  obiectivele privind emisiile de CO2 și încă nu 
este clar modalitatea în care modificarea ciclurilor de încercare va afecta emisiile de CO2
măsurate. Imediat ce devine disponibil un nou ciclu de încercare, vor trebui colectate date 
suficiente și de încredere privind emisiile în cursul a mai mulți ani pentru a se garanta că orice 
noi obiective sunt bine fundamentate.

Înainte de a examina un nou obiectiv pentru perioada de după 2020, vor trebui monitorizate 
evoluțiile tehnologice și o posibilă scădere a emisiilor de CO2. În acest moment, evoluțiile 
tehnologiei nu pot fi prezise pentru perioada de după 2020. De asemenea, nu este clar în ce 
măsură tehnologiile alternative vor fi acceptate de piață.  În prezent, la nivel mondial există 
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mai multe posibilități tehnologice concurente și, dat fiind că este posibilă trecerea la altă 
tehnologie, nu este clar nici modalitatea în care acest lucru va influența emisiile totale de CO2
ale vehiculelor. Prin urmare, ar trebui să se colecteze mai multe date pentru monitorizarea 
emisiilor de CO2 înainte de a discuta un nou obiectiv.

Credite suplimentare

Creditele suplimentare sunt acordate pentru vehiculele cu emisii scăzute. În momentul de față, 
în cadrul Regulamentului (UE) nr. 510/2011, fiecare vehicul cu emisii scăzute care emite mai 
puțin de 50 g CO2/km aduce credite suplimentare parcului auto al producătorului. În temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 510/2011, sistemul creditelor suplimentare va expira în 2018. Deși 
creditele suplimentare fac parte din noua propunere a Comisiei privind emisiile de CO2 ale 
autovehiculelor, acestea nu sunt incluse în propunerea curentă privind emisiile de CO2 ale 
vehiculelor utilitare ușoare. Totuși, raportorul consideră că creditele suplimentare sunt un 
instrument important pentru a stimula introducerea pe piață a unor vehicule cu emisii scăzute 
și pentru a motiva producătorii să dezvolte tehnologii cu emisii scăzute de CO2. Dat fiind că 
încă nu se știe care va fi principala tehnologie în domeniul emisiilor scăzute, ar trebui să se 
mențină sistemul de credite suplimentare și pe viitor.  În același timp, el nu necesită resurse 
financiare suplimentare și, prin urmare, nu reprezintă o sarcină suplimentară pentru 
contribuabili.

Pentru a include și vehiculele utilitare ușoare mai mari și pentru a stimula producătorii să 
dezvolte tehnologii alternative pentru categoriile de vehicule mai grele, pragul ar trebui ridicat 
la 75 de grame.

Ecoinovațiile

Raportorul salută abordarea Comisiei de a menține ecoinovațiile în propunere. Noile inovații 
ar trebui sprijinite, iar propunerea prevede un stimulent clar în acest sens. Procesul de 
autorizare ar trebui simplificat, iar tehnologiile eficiente ar trebui să fie sprijinite întotdeauna.

Ciclul de încercare

Se prevede că NEDC (New European Driving Cycle - noul ciclu european de condus) 
urmează să fie înlocuit cu WLPT (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure -
procedura mondială armonizată de omologare a motoarelor utilitare ușoare) în 2014. În urma 
acestei modificări, rezultatele testelor și măsurătorilor privind emisiile de CO2 se vor schimba.
Comisia propune adaptarea obiectivului de 147 g în conformitate cu ciclul de încercare WLPT 
prin acte delegate. Raportorul propune păstrarea ciclului NEDC drept referință pentru 
obiectivul pentru 2020 și propune modificarea ciclului de încercare de referință în legătură cu 
un posibil obiectiv pentru perioada de după 2020. Acesta nu ar trebui propus înainte de 2018.
Orice obiectiv nou, chiar dacă este ajustat, ar trebui stabilit pe baza unor date de monitorizare 
suficiente și ar trebui stabilit întotdeauna prin procedura legislativă ordinară.


