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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În 2011, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un act legislativ [Regulamentul (UE) 
nr. 510/2011] care stabilește pentru 2020 obiectivul de 147 g CO2/km privind emisiile pentru 
autovehiculele utilitare ușoare noi (categoria N1) înmatriculate în Uniune pentru prima oară și 
care nu au fost înmatriculate înainte în afara Uniunii, cu excepția unei perioade limitate.

Regulamentul prevede, de asemenea:

O perioadă de introducere progresivă, cu obiective privind emisiile specifice de CO2 de 
175 g CO2/km între 2014 și 2017: în 2014, 70% din flota producătorilor va trebui să respecte 
acest obiectiv, în 2015 acest procent ajungând la 75%, în 2016 la 80% și din 2017 la 100%.

Credite suplimentare pentru fiecare vehicul utilitar ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g CO2/km; 

Penalizări („prime pentru emisiile suplimentare”) pentru producătorii care nu îndeplinesc 
obiectivele referitoare la CO2;

Derogări pentru producătorii mai mici cu o producție mai mică de 22 000 de vehicule 
utilitare ușoare noi înmatriculate în Uniune pe an;

Contribuții privind eco-inovarea pentru producătorii care aplică tehnologii inovatoare 
pentru a reduce obiectivele referitoare la CO2.   

Emisiile specifice indicative de CO2 pentru fiecare vehicul utilitar ușor nou sunt măsurate în 
funcție de masa vehiculului și se exprimă în grame pe kilometru.

Este nevoie ca obiectivele obligatorii pentru 2020 incluse în legislația existentă să fie puse în 
aplicare. În urma analizei tehnice făcute pentru evaluarea de impact, tehnologiile care să 
asigure atingerea obiectivului de 147 g CO2/km pot fi realizate până în 2020.

Prezenta propunere legislativă a Comisiei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
510/2011, stabilește modalitățile în care se vor atinge obiectivele. Acțiunile propuse pot fi 
rezumate după cum urmează:

 confirmarea fezabilității obiectivului privind CO2 pentru 2020 pentru camionete;

 obiectivul ar continua să fie stabilit pe baza masei autovehiculului și a curbei sale 
relative a valorilor limită;

 eco-inovațiile și primele pentru emisiile suplimentare ar continua să fie aplicate;

 cei mai mici producători, care produc mai puțin de 500 de camionete pe an, ar 
beneficia de o derogare de la atingerea obiectivului;
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 regulamentul ar urma să fie revizuit până la sfârșitul anului 2014 pentru a stabili noi 
obiective reduse în materie de CO2 după 2020.

Raportorul salută propunerea Comisiei, care a confirmat fezabilitatea obiectivelor pentru 
2020, și sugerează să nu se prezinte amendamente cu privire la obiectivul de 147 g CO2/km, 
care continuă să reprezinte un indicator ambițios pentru restructurarea sectorului. 

Raportorul ar dori, astfel, să respecte compromisul la care s-a ajuns acum mai puțin de doi ani 
și ar dori să reamintească faptul că, în comparație cu media pe 2007 de 203 g CO2/km, 
obiectivul de 147 g CO2/km reprezintă o reducere de 28% și înseamnă creșterea investițiilor 
făcute de producători în noile tehnologii.

Totuși, aceste investiții vor avea un impact asupra prețurilor vehiculelor (care vor crește cu 
până la 10%) și un impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), pentru care 
vehiculele utilitare ușoare sunt un instrument de lucru important. În contextul economic 
curent, IMM-urile vor analiza cu mare atenție dacă merită să-și înlocuiască vehiculul vechi și 
să investească într-unul nou.

Raportorul crede că o perspectivă generală pentru perioada de după 2020 este folositoare, dar 
consideră că stabilirea unor asemenea obiective în contextul revizuirii regulamentului în 2014 
ar trebui amânată până cel mai devreme în 2018. Acest lucru se explică prin faptul că noua 
procedură de testare nu este încă definită și că probabil nu va fi definită înainte ca noul ciclu 
de testare WLTP, precum și procedurile de testare aplicabile, să fie disponibile. Totuși, ar 
trebui să rămână suficient timp pentru a asigura siguranța planificării pentru industrie. 

În ceea ce privește creditele suplimentare, raportorul nu este de acord cu propunerea Comisiei 
de a nu prelungi dispozițiile aplicabile după 2017. Totuși, raportorul le consideră un stimulent 
important, în special pentru ingineri, pentru ca aceștia să dezvolte tehnologii noi și eficiente, 
care să nu fie limitate la vehiculele electrice. Același lucru ar trebui să se aplice în cazul 
conceptului sistemelor de eco-inovare: acestea ar trebui menținute în propunere și să sprijine 
tehnologiile inovatoare eficiente de o manieră mai eficientă.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1
Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă obiectivele sunt modificate prea 
des, industria de automobile se va 
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confrunta cu incertitudini, iar 
competitivitatea sa globală va fi afectată.

Amendamentul 2
Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se precizeze că, în 
scopul de a verifica respectarea 
obiectivului de 147 g CO2/km, emisiile de 
CO2 ar trebui să continue să fie măsurate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2007 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea 
ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia și cu 
tehnologiile inovatoare.

(2) Este necesar să se precizeze că, în 
scopul de a verifica respectarea 
obiectivului de 147 g CO2/km, emisiile de 
CO2 ar trebui să continue să fie măsurate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2007 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea 
ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia și cu 
tehnologiile inovatoare. Totuși, studiile 
realizate de Comisie au arătat că 
procedurile de testare pentru măsurarea 
emisiilor de CO2 în temeiul acestui 
regulament nu i-au împiedicat pe 
producători să apeleze din ce în ce mai 
mult la flexibilități, ceea ce a condus la 
presupuse reduceri ale emisiilor de CO2
care nu se datorează îmbunătățirilor 
tehnologice și care nu pot fi realizate, în 
practică, în circulația rutieră. Prin 
urmare, Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
ar trebui revizuit de urgență pentru a 
garanta că procedurile de testare reflectă 
în mod adecvat emisiile reale de CO2 ale 
vehiculelor.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu analiza tehnică efectuată 
în cadrul evaluării impactului, tehnologiile 
care permit realizarea obiectivului de 147 g 
CO2/km sunt disponibile, iar reducerile 
necesare pot fi obținute. Prin urmare, 
fezabilitatea obiectivului de 147 g de 
CO2/km care trebuie să fie realizat până în 
2020 este confirmată. În contextul crizei 
economice și al restructurării sectorului 
producției de mașini este important, 
totuși, ca obiectivul să poată fi atins fără a 
impune sarcini suplimentare 
competitivității industriei pe plan 
internațional.

Justificare

Atingerea obiectivului de 147 g/km continuă să fie un obiectiv ambițios.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

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 
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reexaminate, Comisia să înainteze un 
raport și, dacă este cazul, să facă 
propuneri privind obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

reexaminate, iar Comisia să prezinte o 
propunere pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020 înainte de 
expirarea prezentului regulament. Pentru 
a garanta siguranța planificării, această 
propunere nu ar trebui să fie făcută 
înainte de 2018, dat fiind că punerea în 
aplicare a acestor obiective se bazează pe 
un nou ciclu de testare și pe procedurile 
de testare aferente, care urmează să fie 
aplicate pentru măsurarea emisiilor 
specifice de CO2 și pentru monitorizarea 
obiectivului doar după 2020.

Justificare

Ar trebui să se definească un obiectiv pentru perioada de după 2020 doar după evaluarea 
îmbunătățirilor concrete făcute în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 5
Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite, dar nu este încă 
finalizată. Având în vedere cele de mai sus,
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
stabilește limitele de emisii pentru anul 
2020, măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în
anexa I trebuie să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigurozitate comparabilă pentru 

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite, dar nu este încă 
finalizată. Având în vedere cele de mai sus
și întrucât ciclul de testare existent nu 
reflectă în mod suficient emisiile reale ale 
autoturismelor și camionetelor în 
circulația rutieră, este esențială 
dezvoltarea rapidă a unui ciclu de testare 
îmbunătățit. În cazul în care procedurile 
de testare actuale, prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009, care
stabilește limitele de emisii pentru
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producători și clase de vehicule. anul 2020, măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, sunt modificate, limitele 
stabilite în anexa I ar trebui să fie adaptate 
pentru a se asigura o rigoare comparabilă 
pentru producători și clase de vehicule.

Amendamentul 6
Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este oportun să se evalueze 
necesitatea renunțării la obiectivele 
privind emisiile de CO2 și înlocuirii lor cu 
obiective privind eficiența carburanților, 
întrucât obiectivele privind emisiile de 
CO2 nu iau în considerare emisiile nocive 
ale motoarelor moderne cu ardere 
internă. Prin urmare, i se solicită 
Comisiei să prezinte un raport pe această 
temă.

Amendamentul 7
Propunere de regulament

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul 
text:
Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 
50 g CO2/km se consideră ca fiind 
echivalent cu: 
3,5 vehicule utilitare ușoare în 2014, 
- 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2015, 
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- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016, 
- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2017, 
- l vehicul utilitar ușor începând din 2018.
Pe durata existenței sistemului de credite 
suplimentare, numărul maxim de vehicule 
utilitare ușoare noi cu emisii specifice de 
CO2 mai mici de 50 g CO2/km care 
urmează să fie luate în considerare la 
aplicarea coeficienților de multiplicare 
stabiliți la primul paragraf nu va depăși 
1% per producător.

Amendamentul 8
Propunere de regulament

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 12 alineatul (1), se 
elimină ultima teză.

Justificare

Tehnologiile inovatoare nu pot fi supuse niciunei limitări.

Amendamentul 9
Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. La articolul 12, se adaugă următorul 
alineat: 
„(4a) Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
prezintă dispoziții de punere în aplicare 
revizuite pentru omologarea 
ecoinovațiilor în scopul facilitării 
procedurilor de solicitare pentru 
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utilizarea de tehnologii inovatoare și al 
publicării ulterioare a unui manual 
conținând procedurile de solicitare 
corecte.”

Justificare

Regulamentul (UE) Nr. 510/2011 prevede că, în scopul realizării obiectivului comunitar, se 
va lua în considerare reducerea emisiilor de CO2 realizată prin utilizarea de tehnologii 
inovatoare. Totuși, până în prezent, a fost depusă o singură solicitare de acest gen. Situația 
poate fi ameliorată prin revizuirea procedurilor de aprobare pentru a facilita procedurile de 
solicitare, precum și prin publicarea unui manual.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Până la data de 31 ianuarie 2016, 
Comisia prezintă o propunere privind un 
obiectiv referitor la emisiile de CO2 pentru 
vehiculele utilitare ușoare noi pentru 2025. 
Noua valoare-țintă respectă obiectivele pe 
termen lung ale UE de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
2050, în special în sectorul 
transporturilor, și ține seama de impactul 
asupra competitivității industriei de 
automobile. Propunerea se bazează pe 
noul ciclu de testare la nivel mondial 
(WLDTP) care urmează să înlocuiască 
procedurile de testare stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. În cazul 
în care, până la 31 iulie 2015, nu se 
ajunge la un acord la nivel internațional 
cu privire la acest standard, propunerea 
se bazează pe noul ciclu european de 
condus NEDC deja stabilit. Propunerea 
privind o nouă valoare-limită pentru CO2
integrează și:
- e evaluare a emisiilor de CO2 generate 
de vehiculele utilitare ușoare noi de-a 
lungul întregului ciclu de viață; 
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rezultatele se iau în considerare la 
evaluarea valorii-limită;
- emisiile în condițiile reale de condus 
(RDE).”

Amendamentul 11
Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se introduce următorul alineat:
„(4a) Comisia evaluează posibilitatea 
înlocuirii abordării pe baza gazelor de 
eșapament, conform căreia se iau în 
considerare doar emisiile asociate 
producției și utilizării carburanților, cu o 
abordare pe baza ciclului de viață care 
include emisiile generate în toate etapele 
de viață ale vehiculului, de la producerea 
materiilor prime până la casarea sau 
reciclarea la sfârșitul ciclului de viață.”

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b – liniuța 2
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Pentru a reflecta orice schimbare în
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 

„Procedura de testare reglementară și ciclul 
de testare reglementară continuă să stea 
la baza obiectivului stabilit conform 
dispozițiilor din anexa I punctul 1 litera 
(c) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 și 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2007,
anexa III și anexa XII la Regulamentul 
(CE) nr. 692/2008. Noua procedură de 
testare și noul ciclu de testare sunt 
definite și puse în aplicare pe deplin până 
cel târziu la 31 decembrie 2018. Până 
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vehicule cu utilități diferite.” atunci sunt disponibile date de 
monitorizare suficiente. După aceasta,
Comisia analizează posibilitatea de a 
introduce noi obiective pentru perioada de 
după 2020.”

Justificare

Pentru a garanta industriei siguranța planificării, procedura de testare reglementară rămâne 
în aplicare până când cea nouă este dezvoltată și pusă în aplicare în întregime și până când 
sunt disponibile date suficiente. Doar după aceasta ar trebui să se aplice o nouă procedură 
de testare.

Amendamentul 13

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

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)

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.”

Justificare

Greșeală de tipar a Comisiei.
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