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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 [...].
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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare 
a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de 
autoturismele noi 
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0393),

– 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 (C7-0184/2012),

– 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 
avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și 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 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

disproporționat pe care îl are asupra 
micilor producători obligația de a respecta 
cerințele specifice privind emisiile, definite 
în funcție de utilitatea vehiculului, sarcina 
administrativă mare pe care o creează 
procedura de derogare și beneficiile 
marginale în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2 ale vehiculelor vândute 
de acești constructori, producătorii care 
reprezintă mai puțin de 1000 de 
autoturisme noi pe an sunt excluși din 
domeniul de aplicare al obiectivului 
privind emisiile specifice și de la prima 
pentru emisiile suplimentare.

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure („WLTP”)) în 
cadrul Comisiei Economice pentru Europa 
a Organizației Națiunilor Unite, însă nu 
este încă finalizată. Având în vedere cele 
de mai sus, anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009 stabilește limitele de emisii 
pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. Pentru a oferi producătorilor 
siguranța de care au nevoie pentru 
planificare, actuala procedură de testare
în sensul prezentului regulament ar trebui 
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producători și clase de vehicule. menținută până în 2020. Din 2021,
actuala procedură de testare ar trebui 
înlocuită cu WLTP. De îndată ce WLTP
se aplică în 2021 în sensul prezentului 
regulament, limitele stabilite în anexa I ar 
trebui să fie adaptate pentru a se asigura o 
rigoare comparabilă pentru producători și 
clase de vehicule.

Or. de

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(4) Articolul 4, articolul 8 alineatul (4) 
literele (b) și (c), articolul 9 și articolul 10 
alineatul (1) literele (a) și (c) nu se aplică 
în cazul unui producător care produce, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 1000 de autoturisme 
noi înmatriculate în UE în anul 
calendaristic precedent.”

Or. de

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 3 alineatul (1), litera (f) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(f) „emisiile specifice de CO2” înseamnă 
emisiile unui autoturism, măsurate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și specificate ca emisie masică 
(combinată) de CO2 în certificatul de 
conformitate. În cazul autoturismelor 
care nu sunt supuse omologării de tip în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007, „emisiile specifice de CO2” 
înseamnă emisiile de CO2 măsurate în 
conformitate cu procedurile de 
măsurare prevăzute pentru autoturisme 
de Regulamentul (CE) nr. 692/2008 sau 
în conformitate cu procedurile adoptate 
de Comisie în vederea stabilirii emisiilor 
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de CO2 ale autoturismelor de acest tip;
în vederea aplicării dispozițiilor de la 
prezenta literă, modificările procedurilor 
de măsurare prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 692/2008 care intră în vigoare la 
1 ianuarie 2013 sunt valabile de la 1 
ianuarie 2021.”  

Or. de

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul 
text:
„Articolul 5
Credite suplimentare
(1) Pentru calcularea emisiilor specifice 
medii de CO2, fiecare autoturism nou 
care generează o cantitate de emisii 
specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km sau cu o autonomie minimă în 
mod electric pur de 40 de km se consideră 
a fi echivalent cu: 
- 3,5 vehicule în 2012;
- 3,5 vehicule în 2013;
- 2,5 vehicule în 2014;
- 2,5 vehicule în 2015;
- 2,5 vehicule în 2016;
- 2,5 vehicule în 2017;
- 2 vehicule în 2018;
- 2 vehicule în 2019;
- 2 vehicule în 2020.
(1a) Calcularea multiplă conform 
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alineatului (1) are loc numai în cazul în 
care emisiile specifice medii de CO2 ale 
unui producător nu depășesc în anul 
calendaristic respectiv obiectivul de emisii 
specifice cu mai mult de 15%.
(1b) Între 2016 și 2020, producătorii pot 
acumula creditele suplimentare prevăzute 
la alineatul (1) în registrul menționat la 
articolul 8 alineatul (3a).   
(1c) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2023, producătorii pot solicita 
Comisiei să ia în considerare creditele 
suplimentare acumulate conform 
alineatului (3) pentru calcularea emisiilor 
specifice medii de CO2.” 

Or. de

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. După articolul 5 se introduce 
următorul articol:

eliminat

„Articolul 5a
Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km
(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202 
și 2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
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nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. de

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La articolul 8, după alineatul (3) se 
introduce următorul alineat:
„(3a) Comisia ține un registru al 
creditelor suplimentare acumulate 
menționate la articolul 5 alineatul (1c). 
Acest registru poate fi consultat de 
populație.”

Or. de

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. La articolul 8, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Comisia ține un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
conformitate cu prezentul articol. Acest 
registru central poate fi consultat de 
populație.
Până la data de 30 iunie a fiecărui an, 
începând din 2011, Comisia calculează în 
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mod provizoriu pentru fiecare 
producător:
(a) emisiile specifice medii de CO2 în anul 
calendaristic precedent;
(b) obiectivul privind emisiile specifice 
din anul calendaristic precedent; și
(c) diferența dintre emisiile specifice 
medii de CO2 ale acestuia, calculate 
conform dispozițiilor de la litera (a), în 
anul calendaristic precedent și obiectivul 
acestuia privind emisiile specifice din 
anul respectiv.
Până cel târziu la data de 30 iunie a 
fiecărui an, începând din 2016 și până în 
2023 inclusiv, Comisia calculează în mod 
provizoriu pentru fiecare producător:
(a) emisiile specifice medii de CO2 în anul 
calendaristic precedent, fără luarea în 
considerare a creditelor suplimentare 
menționate la articolul 5; 
(b) diferența dintre emisiile specifice 
medii de CO2 ale acestuia, calculate 
conform dispozițiilor de la litera (a), în 
anul calendaristic precedent și obiectivul 
acestuia 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 autoturisme noi 
înmatriculate și emisiile specifice de CO2
ale acestora.”

Or. de

Amendamentul 10

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

4c. La articolul 8, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(5) În termen de trei luni de la primirea 
notificării privind calculele provizorii 
realizate în conformitate cu alineatul (4), 
producătorii pot notifica Comisiei 
eventualele erori ale datelor, specificând 
statul membru cu privire la care 
consideră că s-a produs eroarea.
Începând cu 2016 și până în 2023 
inclusiv, fiecare producător comunică 
Comisiei, în termen de trei luni de la 
primirea notificării privind calculul 
provizoriu realizat conform alineatului 
(4), dacă aceasta ar trebui să ia în 
considerare creditele suplimentare 
menționate la articolul (5) pentru 
calcularea emisiilor sale specifice medii 
de CO2 pentru anul calendaristic 
precedent.
Comisia analizează orice notificare din 
partea producătorilor și, până la data de 
31 octombrie, confirmă sau modifică 
calculele provizorii în conformitate cu 
alineatul (4).”

Or. de

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) La solicitarea unui furnizor sau a 
unui producător, se ține seama de 
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reducerile emisiilor de CO2 realizate 
prin intermediul utilizării tehnologiilor 
inovatoare sau a unei combinații de 
tehnologii inovatoare („pachete 
tehnologice inovatoare”). Contribuția 
totală a acestor tehnologii la reducerea 
obiectivului privind emisiile specifice 
medii al unui producător poate fi de cel 
mult 7 g CO2/km.”

Or. de

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. La articolul 12 alineatul (2), prima teză
se înlocuiește cu următorul text:

9. La articolul 12, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

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

„(2) Comisia adoptă dispoziții detaliate 
privind o procedură de aprobare a 
tehnologiilor inovatoare sau a pachetelor 
tehnologice inovatoare menționate la 
alineatul (1) prin intermediul actelor de 
punere în aplicare. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 14 alineatul (2). Respectivele 
dispoziții procedurale detaliate se 
bazează pe criteriile următoare:
(a) furnizorul sau producătorul poartă 
răspunderea pentru reducerea emisiilor 
de CO2 ca urmare a utilizării 
tehnologiilor inovatoare sau a pachetelor 
tehnologice inovatoare;
(b) tehnologiile inovatoare sau pachetele 
tehnologice inovatoare aduc o contribuție 
verificată la reducerea emisiilor de CO2;
(c) efectul tehnologiilor inovatoare și al 
pachetelor tehnologice inovatoare asupra 
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emisiilor specifice de CO2 ale unui 
autoturism nu pot reprezenta mai mult de 
25% în cadrul ciclului de încercare 
standard; tehnologiile inovatoare și 
pachetele tehnologice inovatoare nu intră
sub incidența dispozițiilor obligatorii 
care decurg din măsurile 
complementare suplimentare destinate 
să realizeze reducerea de 10g CO2/km 
menționată la articolul 1 și nu au
caracter obligatoriu în temeiul altor 
dispoziții de drept comunitar.”

Or. de

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La articolul 12, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Un furnizor sau un producător care 
solicită ca o măsură să fie aprobată în 
calitate de tehnologie inovatoare sau de 
pachet tehnologic inovator trebuie să
transmită Comisiei un raport, însoțit de 
un raport de verificare elaborat de un 
organism independent și certificat. În 
eventualitatea unei interacțiuni dintre 
această măsură și o altă tehnologie 
inovatoare deja aprobată sau a unui 
pachet tehnologic inovator deja aprobat, 
raportul menționează respectiva 
interacțiune, iar raportul de verificare 
evaluează gradul în care interacțiunea 
modifică reducerile de emisii realizate de 
fiecare măsură în parte.”

Or. de
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Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 b (nou)
Regulamentul 2009/443/CE
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. La articolul 12 alineatul (4), se 
adaugă următorul alineat, după cum 
urmează:
„(4a) Comisia prezintă anual Consiliului 
și Parlamentului un raport referitor la 
tehnologiile inovatoare și la pachetele 
tehnologice inovatoare aprobate și 
respinse.”

Or. de

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) Începând cu 2012, Comisia 
efectuează o evaluare de impact cu 
scopul de a revizui până în 2014, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, 
procedurile de măsurare a emisiilor de 
CO2 după cum se prevede în 
regulamentul menționat, pentru a aplica 
din 2021 o procedură de măsurare 
revizuită. Comisia prezintă, în special, 
propuneri corespunzătoare în vederea 
adaptării procedurilor astfel încât 
acestea să reflecte în mod adecvat 
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performanțele reale în materie de emisii 
de CO2 ale autoturismelor și propuneri 
pentru includerea tehnologiilor 
inovatoare aprobate definite la articolul 
12, care ar putea fi reflectate în ciclul de 
încercare. Comisia garantează că aceste 
proceduri sunt ulterior revizuite în mod 
periodic.”

Or. de

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 14a pentru a adapta formulele 
prevăzute în anexa I, cu scopul de a 
reflecta eventualele schimbări în procedura 

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

de testare reglementară utilizată pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și în Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, asigurând totodată faptul că 
cerințele de reducere a emisiilor aplicabile 
producătorilor și vehiculelor de utilitate 
diferită în cadrul procedurilor de testare 
vechi și noi se caracterizează printr-o 
rigoare comparabilă. Devierile rezultate 
prin noua procedură de testare trebuie 
ajustate în întregime. Această ajustare se 
aplică de la 1 ianuarie 2021.

Or. de
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EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul prezentei propuneri este de a reduce în continuare într-o măsură semnificativă, dar 
și într-un mod economic și ecologic, emisiile de CO2 generate de autoturismele noi, prin 
utilizarea unor concepte moderne privind transmisia.   
Din 2006 se aplică o valoare pe flotă de 160g CO2/km, din 2015 o valoare de 130g CO2/km și 
din 2020 o valoare de 95g CO2/km. Aceasta este o valoare foarte ambițioasă. Raportorul 
consideră că îndeplinirea acestui obiectiv este importantă, deși aceasta ar fi cea mai mare 
reducere din ultimii ani. De asemenea, Comisia a sugerat în propunerea sa (COM(2012)0393) 
scăderea factorului de emisie de pantă folosit pentru calcularea emisiilor specifice de CO2
generate de autoturismele noi în Regulamentul (CE) nr. 443/2009  de la a = 0,0457 la a = 
0,033. Această scădere reprezintă încă o reducere cu 27% a pragului, care implică costuri mai 
ridicate pentru producătorii vehiculelor de calitate mai mari, nu pentru producătorii 
vehiculelor mai mici. Dar întrucât vehiculele mai mari sunt cele care joacă, în general, un rol 
de pionierat în domeniul tehnologiei, raportorul se simte obligat să propună un sistem de 
stimulente realist, care să stimuleze dezvoltarea și utilizarea unor concepte noi și ecologice 
privind transmisia. Bugetele statelor membre nu trebuie să aibă de suferit, în special nu din 
cauza unor subvenții încrucișate. Totodată, acesta dorește să se asigure că se menține un 
spectru larg de producători și autoturisme noi, pentru a facilita în continuare concurența 
echitabilă între producătorii de autoturisme noi. În plus, UE nu poate avea ca obiectiv 
limitarea prin lege a libertății individuale de a alege un vehicul.

Sistemul de stimulente ar trebui să permită tuturor producătorilor să acumuleze așa-zise 
„super credite”, care sunt gestionate de Comisie printr-un registru care poate fi consultat de 
populație. Producătorii au în acest caz posibilitatea de a comunica Comisiei dacă să ia în 
considerare în mod flexibil creditele suplimentare acumulate pe an calendaristic în vederea 
atingerii obiectivului lor individual. Cu toate acestea, producătorilor li se va permite 
efectuarea acestui calcul numai în cazul în care, în anul calendaristic respectiv, aceștia își 
depășesc obiectivul privind emisiile specifice cu maximum 15%. În plus, super-credite ar 
trebui să primească numai vehiculele care generează emisii specifice de CO2 de maximum 
50g CO2/km sau care au o autonomie de cel puțin 40 km în mod electric pur. Astfel 
producătorii sunt obligați să investească în continuare și mai mult în transmisii alternative și 
să-și introducă pe piață conceptele. Sistemul de stimulente expiră în 2023. Coeficientul de 
înmulțire este redus în mod progresiv și din 2018 va fi 2.  

Pentru a permite consumatorilor să facă comparații, se măsoară consumul de carburant pentru 
fiecare model al fiecărui producător prin procedura de testare standard, NEDC (New 
European Driving Cycle - noul ciclu european de condus).  În prezent, Comisia și alte 
instituții lucrează la o nouă variantă, WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test 
Procedure). Pentru a oferi producătorilor siguranța de care au nevoie pentru planificare, este 
necesar ca NEDC să devină baza pentru atingerea obiectivului de 95g CO2/km până în 2020.  
Ulterior, WLTP ar trebui să înlocuiască vechiul ciclu de testare și să servească ca bază pentru 
măsurarea obiectivului de după 2020. 

Producătorii de autoturisme noi și furnizorii acestora ar trebui încurajați să certifice și să 
introducă tehnologii sau pachete tehnologice (inovații ecologice) care să reducă și mai mult 
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consumul de carburant și emisiile de CO2 aferente. Până în prezent nu există nicio inovație 
ecologică recunoscută, deoarece procedura de încercare este prea greoaie și prea costisitoare.  
Prin urmare, raportorul consideră că este necesar să se creeze un stimulent pentru ca 
recunoașterea tehnologiilor inovatoare sau a pachetelor inovatoare să fie mai facilă. Astfel 
cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 443/2009, contribuția totală a acestor tehnologii la 
reducerea obiectivului privind emisiile specifice medii al unui producător poate fi de cel mult 
7 g CO2/km. 

Deoarece nu este încă posibil să se prevadă ce concepte alternative de transmisie vor accepta 
consumatorii, nu are sens să se prezinte în 2014 o revizuire a regulamentului pentru perioada 
de după 2020. Raportorul consideră că o reevaluare rezonabilă a viitoarei situații de pe piață 
nu ar trebui să aibă loc înainte de 2017.   


