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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Din 1995 există o strategie comunitară de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare uşoare. În concluziile sale din 10 octombrie 2000, Consiliul Mediu a solicitat 
Comisiei realizarea unui studiu privind măsurile de reducere a emisiilor de CO2 generate de 
vehiculele utilitare uşoare. Regulamentul (CE) nr. 443/2009 stabileşte obiective pentru 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, în acelaşi timp atrăgând atenţia 
asupra necesităţii stabilirii unor obiective de reducere a emisiilor de CO2 pentru vehiculele 
utilitare uşoare. 

Vehiculele utilitare uşoare sunt folosite în principal de către întreprinderile mici şi mijlocii şi 
reprezintă în prezent circa 12 % din parcul de vehicule. Această categorie de mijloace de 
transport deservește sectorul artizanatului, serviciile de curierat și serviciile de livrări expres, 
precum și sectorul comercianților cu amănuntul precum florăriile, restaurantele etc. Serviciile 
asigurate cu ajutorul vehiculelor utilitare ușoare sunt indispensabile pentru satisfacerea 
nevoilor de zi cu zi ale oamenilor și stimulează crearea de locuri de muncă și creșterea în 
nenumărate regiuni ale UE. 

1. Temeiul juridic
Având în vedere că normele vizează inclusiv armonizarea pieţei interne, raportorul nutreşte 
convingerea că temeiul juridic trebuie completat cu articolul 144 din TFUE (fostul articol 95 
din Tratatul CE).

2. Obiectivele propunerii de regulament
Prin prezenta propunere de regulament, Comisia urmăreşte atingerea treptată, între 2014 şi 
2016, a unei valori-ţintă unice a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare de 
175 g CO2/km. Totodată, propunerea prevede o valoare-ţintă pe termen lung de 135 g CO2/km 
pentru vehiculele utilitare uşoare, care sub rezerva confirmării fezabilităţii sale pe baza 
rezultatelor actualizate ale analizelor de impact, ar trebui să intre în vigoare în 2020. 
Parlamentul European sprijină obiectivele generale urmărite de către Comisie, dar consideră 
că este indispensabil să se prevadă o perioadă de tranziţie mai lungă. Regulamentul care ar 
urma să fie adoptat de către Consiliu şi Parlament trebuie să încerce să atingă obiective de 
reducere durabilă care să aibă efecte neutre asupra concurenţei, să fie acceptabile din punct de 
vedere social şi să ţină cont de varietatea de constructori europeni de automobile şi de poziţia 
acestora în concurenţa internaţională şi, în acelaşi timp, să ia în considerare preocupările 
legitime ale IMM-urilor. 

3. Etapa introductivă 
Elaborarea de noi tipuri şi platforme în domeniul vehiculelor utilitare uşoare necesită, potrivit 
informaţiilor industriei de automobile, până la 10 ani, iar, în plus, ciclurile de producţie sunt 
mai lungi decât în cazul autoturismelor. Comisia a propus punerea în aplicare a obiectivului 
de 175 g CO2 pe o perioadă de tranziţie de mai mulţi ani. Având în vedere faptul că ciclul de 
producţie este mai îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 
2015, întrucât vehiculele vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de 
producţie. În plus, o perioadă de tranziţie cuprinsă între 2015 şi 2018, cu o eşalonare 
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alternativă pentru atingerea obiectivului de 65%, 75%, 80% şi 100% din parcul de vehicule 
noi, corespunde duratei şi eşalonării stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme. Atingerea valorii-ţintă corectate pe 
termen lung de 150 g CO2/km ar trebui să aibă loc în mod progresiv, cu începere din anul 
2018, pentru a le acorda constructorilor perioada de tranziţie necesară şi pentru a permite 
implementarea neîntreruptă a unor tehnologii inovatoare cu consum de combustibil redus.

4. Vehiculele fabricate în mai multe etape
Deseori, vehiculele utilitare sunt fabricate în mai multe etape. Un constructor de vehicule 
livrează mai întâi şasiul, care va fi ulterior folosit de un carosier ca bază pentru montarea 
vehiculului complet.  Din totalul vehiculelor utilitare uşoare, aproximativ 25% sunt fabricate 
în mai multe etape, în timp ce în cazul vehiculelor utilitare grele, procentul este şi mai ridicat. 
Propunerea de regulament ţine seama de aceste vehicule. Pentru determinarea emisiilor 
vehiculului completat, ar trebui să se aplice o metodologie provizorie, pe baza căreia 
constructorul să îşi asume responsabilitatea pentru emisiile de CO2 provenite de la vehiculul 
completat. Totuşi, metoda propusă nu este potrivită pentru a se determina în mod valid 
emisiile vehiculului complet. În plus, constructorii nu dispun de datele necesare în acest sens. 
Comisia a dezbătut deja, în cadrul unui document de lucru, o serie de metode alternative 
pentru determinarea emisiilor specifice de CO2 provenite de la vehiculele fabricate în mai 
multe etape şi este invitată să prezinte Parlamentului European şi Consiliului, până în 2011, o 
propunere privind o metodă adecvată pentru stabilirea emisiilor specifice de CO2 provenite de 
la vehiculele completate.

5. Sancţiuni
Regulamentul privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme prevede deja o 
taxă pentru depăşirea valorilor-ţintă stabilite. Pe o perioadă tranzitorie de şase ani, sancţiunile 
se ridică, în funcţie de amploarea depăşirii, la o sumă cuprinsă între 5 şi 95 euro/gram; după 
expirarea acestei perioade, se va percepe o sumă egală cu 95 de euro pentru fiecare gram 
depăşit. În cazul vehiculelor utilitare uşoare, Comisia a propus o metodologie similară, 
valoarea maximă fiind însă stabilită la 120 de euro. Taxa percepută pentru depăşirea nivelului 
maxim al emisiilor nu poate fi mai ridicată în cazul vehiculelor utilitare uşoare decât în cazul 
autoturismelor. Prin urmare, prin analogie cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, măsurile ar trebui adaptate în ceea ce 
priveşte atât cuantumul primelor, cât şi eşalonarea în timp.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
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Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene şi, în special,
articolul 175 alineatul (1),

– având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (1),

Justificare

Modificare tehnică datorată faptului că regulamentul a fost propus înaintea intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia a revizuit Strategia de 
dezvoltare durabilă, punând accentul pe 
cele mai urgente probleme pentru 
dezvoltarea durabilă, cum ar fi 
transportul, schimbările climatice, 
sănătatea publică şi conservarea energiei. 
Toate aceste probleme sunt legate între 
ele şi pot fi abordate odată cu măsurile 
privind eficienţa energetică în domeniul 
transportului.

Justificare

Ar trebui să se menţioneze strategiile globale ale Uniunii Europene - Strategia de dezvoltare 
durabilă este un document important de strategie, care nu a fost menţionat în considerente 
până acum.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Intensificarea traficului rutier şi 
consecinţele acesteia, agravarea 
pericolelor şi multiplicarea efectelor 
negative constituie, pentru toate statele 
membre, probleme grave legate de 
siguranţa rutieră şi de mediu.

Justificare

Publicarea noului raport TERM de către Agenţia Europeană de Mediu a subliniat recent că 
traficul rutier continuă să genereze probleme grave de mediu în Europa. Aspectul privind 
siguranţa traficului rutier ar trebui subliniat.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Directiva 1999/94/CE prevede deja ca 
„documentaţia promoţională” a 
autoturismelor să ofere utilizatorilor 
finali datele oficiale privind emisiile de 
CO2 şi consumul de carburant al 
vehiculului. Comisia a interpretat această 
dispoziţie ca însemnând includerea 
reclamei în recomandarea sa nr. 
2003/217/CE. Prin urmare, domeniul de 
aplicare al Directivei 1999/94/CE ar 
trebui extins asupra vehiculelor utilitare 
uşoare, astfel încât reclama la aceste 
vehicule să ofere obligatoriu utilizatorilor 
finali datele oficiale privind emisiile de 
CO2 şi consumul de carburant al 
vehiculului atunci când se furnizează 
informaţii legate de consumul de energie 
sau de preţ.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă 
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2014 şi 2016, cu scopul de a-
i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care îşi pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament şi trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
uşoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depăşeşte media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerinţă 
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2015 şi 2018, cu scopul de a-
i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor şi duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producţie. 
În plus, perioada de tranziţie 2015 - 2018, cu o eşalonare alternativă de 65/75/80/100%, 
corespunde duratei şi etapelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea 
emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a se asigura că obiectivele 
reflectă particularităţile constructorilor de 
nişă şi cu volum mic de producţie şi sunt 

(14) Pentru a se asigura că obiectivele 
reflectă particularităţile constructorilor de 
nişă şi cu volum mic de producţie şi sunt 
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compatibile cu potenţialul de reducere al 
fiecărui constructor, pentru aceşti 
constructori trebuie să se stabilească 
obiective alternative de reducere a 
emisiilor, care să ţină seama de potenţialul 
tehnologic al vehiculelor unui anumit 
constructor în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor specifice de CO2 generate, 
precum şi de caracteristicile segmentelor 
de piaţă în cauză. Această derogare ar 
trebui să fie inclusă în reexaminarea 
obiectivelor privind emisiile specifice din 
anexa I, care ar trebui finalizată până cel 
târziu la începutul anului 2013.

compatibile cu potenţialul de reducere al 
fiecărui constructor, pentru aceşti 
constructori ar trebui să se stabilească 
obiective alternative de reducere a 
emisiilor, care să ţină seama de potenţialul 
tehnologic al vehiculelor unui anumit 
constructor în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor specifice de CO2 generate, 
precum şi de valoarea medie a emisiilor de 
CO2 provenite de la vehiculele utilitare 
uşoare ale tuturor constructorilor şi de
caracteristicile segmentelor de piaţă în 
cauză. Această derogare ar trebui să fie 
inclusă în reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice din anexa I, care 
ar trebui finalizată până cel târziu la 
începutul anului 2013.

Justificare

Stabilirea unui obiectiv alternativ cu privire la emisii obligă aceşti constructori să depună 
mai multe eforturi decât constructorii cu un volum mare de producţie, însă în acelaşi timp le 
creează condiţii de egalitate, pornindu-se, ca punct de referinţă, de la valoarea medie a 
emisiilor de CO2 provenite de la toţi constructorii de vehicule utilitare uşoare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie 
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime 
trebuie să fie similar celui stabilit în 

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie 
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2015. Această primă trebuie să se 
determine în funcţie de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depăşit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvenţa, mecanismul acestei prime 
trebuie să fie similar celui stabilit în 
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Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obţinute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare uşoare ciclul de producţie este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producţie. 
Prin analogie, prima pentru emisiile suplimentare ar trebui percepută de-abia cu începere de 
la 1 ianuarie 2015.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a asigura faptul că valorile 
emisiilor de CO2 şi eficienţa consumului 
de carburant ale vehiculelor completate 
sunt reprezentative şi emisiile efective de 
CO2 nu sunt subestimate, Comisia ar 
trebui să prezinte o metodologie de calcul 
specifică pentru a determina emisiile 
pentru fiecare tip de vehicul.

Justificare

Într-un document de lucru al Comisiei s-a arătat deja că metoda propusă de Comisie pentru 
determinarea emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate nu este adecvată şi s-a 
făcut trimitere la elaborarea unei metode alternative. Ca urmare a cotei de piaţă ridicate, 
este necesară stabilirea, cât mai curând posibil, a unei proceduri adecvate de obţinere a unor 
valori reprezentative ale emisiilor de CO2 şi ale masei vehiculelor completate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Trebuie luate în considerare noi eliminat
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modalităţi de atingere a obiectivului pe 
termen lung, în special panta curbei, 
parametrul de utilitate şi schema de 
percepere a primelor pentru emisiile 
suplimentare.

Justificare

Menţionarea introducerii unor modalităţi suplimentare nu corespunde abordării din cadrul 
propunerii de regulament.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o 
puternică influenţă asupra consumului de 
combustibil şi a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în absenţa unei limite de 
viteză pentru vehiculele utilitare uşoare, 
este posibil să existe un element de 
concurenţă în privinţa vitezei maxime, 
care ar putea duce la apariţia de grupuri 
propulsoare supradimensionate, cu 
pierderile de eficienţă asociate la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să 
se studieze fezabilitatea extinderii 
domeniului de aplicare a Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea 
şi utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de 
vehicule din cadrul Comunităţii, în scopul 
includerii vehiculelor utilitare uşoare care 
fac obiectul prezentului regulament.

eliminat

Justificare

Adoptarea normelor referitoare la limitarea vitezei vehiculelor face parte din competenţele 
statelor membre.  În plus, aceste măsuri au fost introduse din motive legate de siguranţa 
rutieră, şi nu din raţiuni ecologice.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul regulament este completat 
de măsuri suplimentare corespunzătoare 
unei reduceri de 10 g CO2/km, ca parte a 
abordării integrate comunitare.

Justificare

Această propunere reprezintă o continuare a procesului de reglementare în vederea 
abordării consecinţelor legate de schimbările climatice cauzate de vehiculele rutiere iniţiat 
de Comisie în 2007.

Propunerea reprezintă o continuare şi, în plus, dispoziţiile acesteia ar trebui să fie 
consecvente cu cadrul legislativ de punere în aplicare a obiectivelor în ceea ce priveşte 
emisiile generate de autoturismele noi stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009, astfel 
cum se menţionează în mod clar în considerentul 6 şi la articolul 11 din prezenta propunere 
de regulament.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nu se ia în considerare o înmatriculare 
anterioară în afara Comunităţii care a avut 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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loc cu mai puţin de trei luni înaintea 
înmatriculării în Comunitate.

Justificare

Nu priveşte versiunea în limba română.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „obiectiv privind emisiile specifice” 
înseamnă, în legătură cu un constructor, 
media emisiilor specifice orientative de 
CO2, determinată în conformitate cu anexa 
I, ale fiecărui vehicul utilitar uşor nou pe 
care îl produce acesta.

(g) „obiectiv privind emisiile specifice” 
înseamnă, în legătură cu un constructor, 
media emisiilor specifice orientative de 
CO2, determinată în conformitate cu anexa 
I, ale fiecărui vehicul utilitar uşor nou pe 
care îl produce acesta sau,  în cazul în care 
producătorului i se acordă o derogare în 
temeiul articolului 10, obiectivul de emisii 
specifice stabilit în temeiul respectivei 
derogări.

Justificare

Pentru a se asigura consecvenţa cu textul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 privind 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, ar trebui ca în prezentul regulament 
să se menţioneze obiectivul privind emisiile specifice pentru constructorii cărora li se acordă 
o derogare în temeiul articolului 10 al acestuia.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „amprenta la sol” înseamnă 
ecartamentul unei maşini înmulţit cu 
ampatamentul, astfel cum se specifică în 
certificatul de conformitate şi cum este 
definită la punctele 2.1 şi 2.3 din anexa I 
la Directiva 2007/46/CE.

Justificare

Definiţie adăugată pentru a asigura consecvenţa cu anexa II partea B punctele 5 şi 6.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „sarcină utilă” înseamnă diferenţa 
dintre masa încărcată maximă tehnic 
admisibilă, în conformitate cu anexa III 
la Directiva 2007/46/CE, şi masa 
vehiculului.

Justificare

Pentru a se asigura certitudinea juridică şi claritatea textului, ar trebui ca în capitolul 3, 
„Definiţii”, să figureze toate conceptele relevante cu privire la care regulamentul de faţă 
conţine dispoziţii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 Pentru anul calendaristic care începe la 1 
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ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare uşoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

În scopul stabilirii, pentru fiecare 
constructor, a emisiilor specifice de CO2, 
se iau în considerare următoarele 
procentaje ale vehiculelor utilitare uşoare 
noi ale respectivului constructor 
înmatriculate pe parcursul anului în cauză:

În scopul stabilirii, pentru fiecare 
constructor, a emisiilor specifice de CO2, 
se iau în considerare următoarele 
procentaje ale vehiculelor utilitare uşoare 
noi ale respectivului constructor 
înmatriculate pe parcursul anului în cauză:

– 65% în 2015,
– 75% în 2014, – 75% în 2016,

– 80% în 2015, – 80% în 2017,
– 100 % începând din 2016. – 100 % începând din 2018.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
uşor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km se consideră ca fiind echivalent 
cu:

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
uşor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km se consideră ca fiind echivalent 
cu:

– 2,5 vehicule utilitare uşoare în 2014, – 3,5 vehicule utilitare uşoare în 2015,
– 1,5 vehicule utilitare uşoare în 2015, – 2,5 vehicule utilitare uşoare în 2016,

– 2,0 vehicule utilitare uşoare în 2017,
– 1 vehicul utilitar uşor, începând din 2016. – 1,0 vehicul utilitar uşor, începând din

2018.

Amendamentul 20
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Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Dispozitive limitatoare de viteză

Din anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 şi în fiecare an 
calendaristic care urmează, fiecare 
constructor de vehicule utilitare uşoare se 
asigură că vehiculele sale utilitare uşoare 
sunt dotate cu dispozitive limitatoare de 
viteză a căror viteză maximă este fixată la 
120 km/h.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul calendaristic care începe la
1 ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informaţiile privind fiecare 
vehicul utilitar uşor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor 
desemnaţi de aceştia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcţionează în mod transparent.

(1) Pentru anul calendaristic care începe la
1 ianuarie 2011 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informaţiile privind fiecare 
vehicul utilitar uşor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informaţii sunt puse la 
dispoziţia constructorilor şi a 
importatorilor sau reprezentanţilor 
desemnaţi de aceştia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcţionează în mod transparent.

Justificare

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).
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Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2013, fiecare stat membru 
determină şi transmite Comisiei 
informaţiile menţionate în anexa II partea 
B cu privire la anul calendaristic precedent.
Datele se transmit în conformitate cu 
formatul precizat în anexa II partea C.

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, începând din 2014, fiecare stat membru 
determină şi transmite Comisiei 
informaţiile menţionate în anexa II partea 
B cu privire la anul calendaristic precedent.
Datele se transmit în conformitate cu 
formatul precizat în anexa II partea C.

Justificare

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia ţine un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
temeiul prezentului articol, acest registru 

(4) Comisia ţine un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
temeiul prezentului articol, acest registru 
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fiind pus la dispoziţia publicului. Până la 
30 iunie 2013 şi în fiecare an ulterior, 
Comisia calculează pentru fiecare 
constructor, cu titlu provizoriu:

fiind pus la dispoziţia publicului. Până la 
30 iunie 2014 şi în fiecare an ulterior, 
Comisia calculează pentru fiecare 
constructor, cu titlu provizoriu:

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor. 
Experienţa rezultată în urma aplicării regulamentului privind autoturismele arată dificultăţi 
legate de monitorizare. Este nevoie de prelungirea termenului până la instituirea unui sistem 
de monitorizare fiabil, în special dat fiind că în momentul de faţă nu sunt disponibile date 
complete la nivelul UE-27 referitoare la N1; prin urmare, punctul de pornire este mai 
problematic decât pentru autoturisme.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru anii calendaristici 2012 şi 2013, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2
a constructorului respectiv depăşeşte
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(7) Pentru anii calendaristici 2013 şi 2014, 
pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2
a constructorului respectiv depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea se extinde la vehiculele 
completate.
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Justificare

Omologarea de tip completă (Directiva 2007/46/CE) se va aplica tuturor tipurilor de vehicule 
completate doar începând cu mai 2013. Astfel, începând cu ianuarie 2014, monitorizarea se 
extinde la vehiculele completate. 2014 va fi primul an calendaristic complet în care se 
monitorizează şi colectează datele privind emisiile de CO2 şi masa vehiculelor completate în 
conformitate cu noua procedură disponibilă.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2014 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depăşeşte 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

(2) Prima pentru emisiile suplimentare 
menţionată la alineatul (1) se calculează cu 
ajutorul formulei de mai jos:

(2) Prima pentru emisiile suplimentare 
menţionată la alineatul (1) se calculează cu 
ajutorul formulei de mai jos:

(a) din 2014 până în 2018: (a) din 2015 până în 2019:

(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 uşoare noi.

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

(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
3 g CO2/km:

(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
3 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
1 g CO2/km dar nu mai mult de 
2 g CO2/km:

(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
1 g CO2/km dar nu mai mult de 
2 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.

((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare uşoare noi.
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(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:

(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:

Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.

Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare uşoare noi.

(b) începând din 2019: (b) începând din 2020:
(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare uşoare noi.

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

(3) Comisia stabileşte metode de colectare 
a primelor pentru emisiile suplimentare 
menţionate la alineatul (1).

(3) Comisia stabileşte metode de colectare 
a primelor pentru emisiile suplimentare 
menţionate la alineatul (1).

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 13 alineatul (3).

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 13 alineatul (3).

(4) Sumele obţinute din plata primelor 
pentru emisiile suplimentare sunt 
considerate ca venit la bugetul general al 
Uniunii Europene.

(4) Sumele obţinute din plata primelor 
pentru emisiile suplimentare sunt 
considerate ca venit la bugetul general al 
Uniunii Europene.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2013 şi până la 
data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, 
Comisia publică o listă care conţine, pentru 
fiecare constructor:

(1) Până la 31 octombrie 2014 şi până la 
data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, 
Comisia publică o listă care conţine, pentru 
fiecare constructor:

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Publicarea ar trebui să fie conformă cu punerea în aplicare a 
regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând de la 31 octombrie 2014, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerinţele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.

(2) Începând de la 31 octombrie 2016, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerinţele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.

Justificare

Acest amendament este necesar ca urmare a amendamentului prin care se propune amânarea 
pentru anul 2015 a datei de începere a procesului de introducere treptată.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un constructor poate să depună o cerere 
de derogare de la obiectivul privind 
emisiile specifice calculat în conformitate 
cu anexa I în cazul în care este responsabil 
pentru mai puţin de 22 000 de vehicule 
utilitare uşoare noi înmatriculate în 
Comunitate într-un an calendaristic şi:

(1) Un constructor poate să depună o cerere 
de derogare de la obiectivul privind 
emisiile specifice calculat în conformitate 
cu anexa I în cazul în care este responsabil 
pentru mai puţin de 25 000 de vehicule 
utilitare uşoare noi înmatriculate în 
Comunitate într-un an calendaristic şi:

Justificare

Un număr de 25 000 de vehicule utilitare uşoare noi reflectă mai bine situaţia constructorilor 
de serii mici decât plafonul de 22 000 de vehicule.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) face parte dintr-un grup de constructori 
conexaţi care este responsabil, în total, 

(b) face parte dintr-un grup de constructori 
conexaţi care este responsabil, în total, 
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pentru mai puţin de 22 000 de vehicule 
utilitare uşoare noi înmatriculate în 
Comunitate pe an calendaristic; sau

pentru mai puţin de 25 000 de vehicule 
utilitare uşoare noi înmatriculate în 
Comunitate pe an calendaristic; sau

Justificare

Un număr de 25 000 de vehicule utilitare uşoare noi reflectă mai bine situaţia constructorilor 
de serii mici decât plafonul de 22 000 de vehicule.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potenţialului său de 
reducere, inclusiv potenţialului economic şi 
tehnologic de reducere a emisiilor specifice 
de CO2 şi ţinând seama de caracteristicile 
pieţei căreia îi este destinat tipul de vehicul 
utilitar uşor produs.

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potenţialului său de 
reducere, inclusiv potenţialului economic şi 
tehnologic de reducere a emisiilor specifice 
de CO2 şi valorii medii a emisiilor de CO2
provenite de la vehiculele utilitare uşoare 
ale tuturor constructorilor, şi ţinând 
seama de caracteristicile pieţei căreia îi 
este destinat tipul de vehicul utilitar uşor 
produs.

Justificare

Stabilirea unor obiective alternative cu privire la emisii obligă aceşti constructori să depună 
mai multe eforturi decât constructorii cu un volum mare de producţie, însă în acelaşi timp le 
creează condiţii de egalitate, pornindu-se, ca punct de referinţă, de la valoarea medie a 
emisiilor de CO2 provenite de la toţi constructorii de vehicule utilitare uşoare.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziţii detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 13 

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziţii detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 13 
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alineatul (2). Aceste dispoziţii detaliate se 
bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

alineatul (2). Aceste dispoziţii detaliate
sunt conforme cu dispoziţiile stabilite în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi se 
bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

Justificare

După cum precizează articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, până în 2010 Comisia adoptă 
dispoziţii detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare. 
Dispoziţiile referitoare la procedura de aprobare, care în momentul de faţă sunt discutate 
pentru autoturisme, ar trebui aplicate şi în cazul vehiculelor utilitare uşoare. Nu ar trebui să 
se facă nicio diferenţă între eco-inovaţiile pentru autoturisme şi cele pentru vehiculele 
utilitare uşoare şi nu ar trebui să existe vreo diferenţă în ceea ce priveşte procedura de 
aprobare. Ar trebui evitată duplicarea muncii.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2016 şi, ulterior, 
la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de 
modificare a anexei I în vederea ajustării 
valorii M0, menţionată în respectiva anexă, 
la masa medie a vehiculelor utilitare uşoare 
noi din cei trei ani calendaristici 
precedenţi.

(1) Până la 31 octombrie 2016 şi, ulterior, 
la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de 
modificare a anexei I în vederea ajustării 
valorii M0, menţionată în respectiva anexă, 
la masa medie a vehiculelor utilitare uşoare 
noi din cei trei ani calendaristici 
precedenţi.

Aceste măsuri intră în vigoare pentru prima
dată la 1 ianuarie 2018 şi, ulterior, la 
fiecare trei ani.

Măsurile respective intră în vigoare pentru 
prima dată la 1 ianuarie 2019 şi, ulterior, 
la fiecare trei ani.

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

(2) Comisia include vehiculele utilitare 
uşoare în cadrul reexaminării procedurilor 
de măsurare a emisiilor de CO2 în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (3) 

(2) Comisia include vehiculele utilitare 
uşoare în cadrul reexaminării procedurilor 
de măsurare a emisiilor de CO2 în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (3) 
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din Regulamentul (CE) nr. 443/2009. din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Începând de la data aplicării procedurii 
revizuite pentru măsurarea emisiilor de 
CO2, tehnologiile inovatoare nu se mai 
aprobă în temeiul procedurii stabilite la 
articolul 11.

Începând de la data aplicării procedurii 
revizuite pentru măsurarea emisiilor de 
CO2, tehnologiile inovatoare nu se mai 
aprobă în temeiul procedurii stabilite la 
articolul 11.

(3) Comisia include vehiculele utilitare 
uşoare în cadrul reexaminării Directivei 
2007/46/CE în conformitate cu articolul 13 
alineatul (4) din Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009.

(3) Comisia include vehiculele utilitare 
uşoare în cadrul reexaminării Directivei 
2007/46/CE în conformitate cu articolul 13 
alineatul (4) din Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009.

(4) Până la 1 ianuarie 2013, Comisia 
finalizează reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice de CO2 din 
anexa I şi a derogărilor de la articolul 10, 
în vederea definirii:

(4) Până la 1 ianuarie 2013, Comisia 
finalizează reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice de CO2 din 
anexa I şi a derogărilor de la articolul 10, 
în vederea definirii:

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

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

– detaliilor privind implementarea 
obiectivului respectiv, inclusiv plata primei 
pentru emisiile suplimentare.

– detaliilor privind implementarea 
obiectivului respectiv, inclusiv plata primei 
pentru emisiile suplimentare.

Pe baza acestei reexaminări şi a evaluării 
impactului aferente, care include o 
evaluare globală a impactului asupra 
industriei auto şi asupra industriilor care 
depind de aceasta, dacă este cazul Comisia

Pe baza acestei reexaminări şi a evaluării 
impactului aferente, care include o 
evaluare globală a impactului asupra 
industriei auto şi asupra industriilor care 
depind de aceasta, dacă este cazul Comisia:

– înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial, echitabil din punct de vedere 
social şi sustenabil,

– înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial, echitabil din punct de vedere 
social şi sustenabil,

– confirmă includerea în prezentul 
regulament a vehiculelor din categoriile N2 
şi M2, astfel cum sunt definite în anexa II 
la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de 
referinţă de maximum 2 610 kg, precum şi 
a vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

– identifică modalităţile pentru includerea 
în prezentul regulament a vehiculelor din 
categoriile N2 şi M2, astfel cum sunt 
definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, care au o masă de referinţă de 
maximum 2 610 kg, precum şi a 
vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
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715/2007.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

Comisia face o propunere Parlamentului 
European şi Consiliului cu privire la
măsurile destinate să modifice elemente
esenţiale din prezentul regulament.

(5) Până în 2014 şi după efectuarea unei 
evaluări a impactului, Comisia publică un 
raport privind disponibilitatea datelor 
referitoare la amprenta la sol şi la sarcina 
utilă şi utilizarea acestora ca parametri de 
utilitate pentru determinarea obiectivelor 
privind emisiile specifice şi, dacă este 
cazul, prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului o propunere de modificare a 
anexei I.

(5) Până în 2014 şi după efectuarea unei 
evaluări a impactului, Comisia publică un 
raport privind disponibilitatea datelor 
referitoare la amprenta de CO2 şi la sarcina 
utilă şi utilizarea acestora ca parametri de 
utilitate pentru determinarea obiectivelor 
privind emisiile specifice şi, dacă este 
cazul, prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului o propunere de modificare a 
anexei I.

(6) Se adoptă măsuri care să asigure 
realizarea adaptărilor necesare ale 
formulelor din anexa I, cu scopul de a 
reflecta orice schimbări în procedura de 
încercare reglementară pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2.

(6) Se adoptă măsuri care să asigure 
realizarea adaptărilor necesare ale 
formulelor din anexa I, cu scopul de a 
reflecta orice schimbări în procedura de 
încercare reglementară pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2.

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (3).

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

(7) Până în 2011, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului o 
propunere cu privire la procedura de 
determinare a emisiilor specifice de CO2
ale vehiculelor completate.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de comitetul 
instituit prin articolul 8 din Decizia 

(1) Comisia este asistată de comitetul 
instituit prin articolul 9 din Decizia 
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93/389/CEE. 280/2004/CE.

Justificare

Acest amendament reprezintă o modificare de natură tehnică ce se impune ca urmare a 
faptului că articolul 9 din Decizia 280/2004/CE înlocuieşte articolul 8 din Decizia 
93/389/CEE în versiunea actuală şi, prin analogie cu Regulamentul nr. 443/2009 privind 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, trimiterea ar trebui făcută în 
consecinţă.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Emisiile specifice orientative de CO2
pentru fiecare vehicul utilitar uşor, 
măsurate în grame pe kilometru, se 
determină cu ajutorul formulelor 
următoare:

1. Emisiile specifice de CO2 pentru fiecare 
vehicul utilitar uşor, măsurate în grame pe 
kilometru, se determină cu ajutorul 
formulelor următoare:

(a) din 2014 până în 2017: (a) din 2015 până în 2018:
Emisiile specifice orientative de CO2 = 175 
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice orientative de CO2 = 175 
+ a × (M – M0)

unde: unde:

M = masa vehiculului în kilograme (kg) M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = 1 706,0 M0 = 1 706,0

a = 0,093 a = 0,093
(b) începând din 2018: (b) începând din 2019:

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

Emisiile specifice de CO2 = 175 + a × (M –
M0)

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

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (1)

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (1)

a = 0,093 a = 0,093

Amendamentul 36
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Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2011 şi pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar uşor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2013 şi pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar uşor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2011 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină, pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici:

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2013 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici:

Justificare

Din motive legate de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 38

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 
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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 acelaşi tip de vehicul ca 
vehiculul incomplet pe baza căruia este 
fabricat vehiculul complet şi care au fost 
înmatriculate în UE în cursul aceluiaşi an 
de monitorizare, unde „tip de vehicul” 
este definit în conformitate cu articolul 3 
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.

Justificare

Într-un document de lucru al Comisiei s-a arătat deja că metoda propusă de Comisie pentru 
determinarea emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate nu este adecvată şi s-a 
făcut trimitere la elaborarea unei metode alternative.
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