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Amendamentul 178
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Până la 1 ianuarie 2014, Comisia 
propune Parlamentului European şi 
Consiliului obiective medii pentru emisiile 
de CO2 pentru vehiculele utilitare uşoare 
noi înmatriculate în Uniune, care trebuie 
realizate începând din 2020, în lumina 
rezultatelor unei evaluări actualizate a 
impactului care să includă, în special, o 
analiză generală a impactului asupra 
industriei automobilelor şi sectoarelor 
aferente. Prezentul regulament se 
modifică într-un mod cât mai neutru 
posibil din punct de vedere concurenţial şi 
echitabil şi sustenabil din punct de vedere 
social.
Respectiva propunere generală include 
totodată:
– reexaminarea procedurilor de măsurare 
a emisiilor de CO2 în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009;
– posibila includere în prezentul 
regulament a acelor vehicule 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;
– detaliile privind implementarea 
obiectivului prevăzut, inclusiv eventuala 
reexaminare a criteriului utilităţii, 
primele pentru emisiile suplimentare, 
tehnologiile inovatoare, derogările pentru 
constructorii la scară mică şi modificările 
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ce trebuie aduse anexelor I şi II.

Or. fr

Amendamentul 179
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

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.

eliminat

Aceste măsuri intră în vigoare pentru 
prima dată la 1 ianuarie 2018 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).

Or. en

Justificare

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Amendamentul 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

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.

eliminat

Aceste măsuri intră în vigoare pentru 
prima dată la 1 ianuarie 2018 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).

Or. en

Justificare

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Amendamentul 181
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

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.

(2) Până la 31 octombrie 2016 şi, ulterior, 
din trei în 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.

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

Or. fr

Amendamentul 182
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

eliminat

– 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
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– 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
– 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.
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).

Or. fr

Amendamentul 183
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
evaluează implementarea obiectivelor 
privind emisiile specifice de CO2 din anexa 
I şi a derogărilor de la articolul 10, în 
vederea definirii:
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Or. en

Justificare

Trebuie să li se garanteze constructorilor o siguranţă a investiţiilor pentru obiectivul pentru 
2020.

Amendamentul 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– modalităţilor de realizare în mod rentabil,
începând din 2020, a obiectivului pe 
termen lung de 160 g CO2/km; şi

Or. en

Amendamentul 185
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
începând din 2020, a obiectivului pe 
termen lung de 160 g CO2/km; şi

Or. en
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Amendamentul 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
începând din 2020, a obiectivului pe 
termen lung de 160 g CO2/km; şi

Or. en

Justificare

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Amendamentul 187
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
începând din 2020, a obiectivului pe 
termen lung de 160 g CO2/km; şi
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Or. en

Justificare

Un obiectiv pe termen lung este important pentru a încuraja progresele pe plan ecologic şi 
pentru a oferi acestui sector industrial siguranţă în planificare. Vehiculele utilitare uşoare au 
cicluri de dezvoltare şi producţie mai lungi şi, prin urmare, costuri mai ridicate de reducere a 
emisiilor de CO2; astfel, obiectivul de 135 g CO2/km nu poate fi în mod realist realizat 
conform calendarului propus, putând cauza o creştere cu peste 5 000 € a preţului de consum. 
Extinderea regulamentului la vehiculele din categoriile N2 şi M2 nu intră în domeniul de 
aplicare al procedurii de comitologie, acestea fiind mai apropiate de vehiculele utilitare 
grele.

Amendamentul 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
începând din 2025, a obiectivului pe 
termen lung de 135 g CO2/km; şi

Or. en

Justificare

Obiectivul propus pe termen lung de 135 g CO2/km în 2020 este nerealist şi nu este rezonabil 
ca evaluarea impactului să se bazeze pe o astfel de cifră. Este necesară o evaluare exhaustivă 
a impactului, înainte de stabilirea oricărei valori şi date pe termen lung.

Amendamentul 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

începând din 2025, a obiectivului pe 
termen lung de 145 g CO2/km; şi

Or. en

Justificare

Obiectivul propus pe termen lung este nerealist. Este necesară o evaluare exhaustivă a 
impactului, înainte de stabilirea oricărei valori şi date pe termen lung.

Eventuala extindere a domeniului de aplicare al regulamentului la vehiculele din categoriile 
N2 şi M2 reprezintă o modificare fundamentală a regulamentului. Vehiculele din categoriile 
N2 şi M2 tind mai mult spre categoria vehiculelor utilitare grele; mai precis, chiar şi cele cu 
masa de referinţă sub 2 610 kg au, în general, o greutate brută de 5-6 tone. Extinderea la 
aceste categorii de vehicule ar avea un impact important asupra acestora şi, prin urmare, 
poate fi luată în considerare numai ca obiectiv pe termen lung.

Amendamentul 190
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Înainte de stabilirea definitivă a obiectivului ajustat de 150 g CO2/km, trebuie analizată 
fezabilitatea acestuia, în conformitate cu modalităţile stabilite la articolul 12 alineatul (4). 
Având în vedere că această analiză ar putea avea ca rezultat stabilirea unei valori diferite, 
modificările ulterioare nu pot fi considerate neesenţiale în această etapă. Această situaţie 
impune iniţierea unei proceduri legislative, în cadrul căreia Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European şi Consiliului propuneri corespunzătoare.
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Amendamentul 191
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung 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 2020, a obiectivului pe termen lung
de 125 g CO2/km; şi

Or. en

Justificare

Trebuie să li se garanteze constructorilor o siguranţă a investiţiilor pentru obiectivul pentru 
2020.

Amendamentul 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung 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 2020, a obiectivului pe termen lung
de 125 g CO2/km; şi

Or. en

Justificare

Un obiectiv pentru 2020 de 125 g CO2/km reprezintă o reducere cu 38% faţă de nivelurile 
actuale. Această cifră corespunde mai bine nivelurilor de reducere pentru autoturisme, în 
cazul cărora obiectivul de reducere pentru 2020 este de 40%.  Fezabilitatea tehnică a acestui 
obiectiv de 125 g CO2/km este coroborată de evaluarea impactului realizată de Comisie şi 
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trimite un semnal puternic constructorilor pentru a realiza inovaţii în domeniul furgonetelor.

Amendamentul 193
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 194
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung 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 2023, a obiectivului pe termen 
lung de 140 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

Or. en

Justificare

Pentru consecvenţa textului şi pentru a avea obiective tangibile şi realizabile în timp util.
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Amendamentul 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung 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 pe termen 
lung de 120 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

Or. en

Justificare

Un obiectiv de 125 g CO2/km în 2020 este necesar pentru a sprijini IMM-urile. Acesta ar 
determina o îmbunătăţire a eficienţei consumului de combustibil pentru utilizatorii de 
autovehicule şi ar genera economii de aproximativ 2 100 €, chiar şi cu o eventuală majorare 
semnificativă a preţului la combustibili. Potrivit evaluării de impact, aceasta va determina un 
beneficiu net pentru consumatori, nu va avea niciun impact negativ asupra ocupării forţei de 
muncă şi nu va cauza o scădere semnificativă a vânzărilor de autovehicule.

Amendamentul 196
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung 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 pe termen 
lung de 130 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

Or. da
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Amendamentul 197
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung 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 pe termen 
lung de 130 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

Or. en

Justificare

Legislaţia propusă este benefică pentru societate, atât timp cât generează economii de 
combustibil. Multe state membre au crescut taxele pe combustibili ca urmare a crizei 
financiare şi se aşteaptă ca şi alte state membre să facă acelaşi lucru. Un obiectiv 
semnificativ pe termen lung este necesar în acelaşi timp şi pentru a ne putea îndeplini 
angajamentele asumate în domeniul climei în vederea reducerii emisiilor de CO2 cu 80-90% 
până în anul 2050 . De asemenea, acesta corespunde Planului de acţiune pentru eficienţă 
energetică al Comisiei, întrucât va determina creşterea eficienţei energetice în sectorul 
transporturilor.

Amendamentul 198
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung 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 pe termen 
lung de 160 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

Or. en
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Justificare

Având în vedere că ciclurile de dezvoltare şi producţie necesare sunt mai lungi, un obiectiv de 
135 g CO2/km nu poate fi atins în mod realist în intervalul de timp propus. 160 g CO2/km este 
un obiectiv ambiţios, dar şi realizabil în acelaşi timp.

Amendamentul 199
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalităţilor de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului pe termen 
lung 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 pe termen 
lung de 160 g CO2/km, sub rezerva 
confirmării fezabilităţii acestuia pe baza 
rezultatelor actualizate ale evaluării 
impactului; şi

Or. en

Justificare

Având în vedere că ciclurile de dezvoltare şi producţie necesare sunt mai lungi, un obiectiv de 
135 g CO2/km nu poate fi atins în mod realist în intervalul de timp propus. 160 g CO2/km este 
un obiectiv ambiţios, dar şi realizabil în acelaşi timp.

Amendamentul 200
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 analizei şi a evaluării impactului 
aferente, care include o evaluare globală a 
impactului asupra industriei auto şi asupra 
industriilor care depind de aceasta, 
Comisia

Or. en
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Justificare

Trebuie să li se garanteze constructorilor o siguranţă a investiţiilor pentru obiectivul pentru 
2020.

Amendamentul 201
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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,

– adoptă norme detaliate privind 
modalităţile de aplicare a dispoziţiilor din 
prezentul regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial şi echitabil şi sustenabil din 
punct de vedere social, 

Or. en

Justificare

Trebuie să li se garanteze constructorilor o siguranţă a investiţiilor pentru obiectivul pentru 
2020.

Amendamentul 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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 o posibilă 
includere 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 pentru a realiza obiectivul pe 
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termen lung.

Or. en

Amendamentul 203
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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 o posibilă 
includere 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 pentru a realiza obiectivul pe 
termen lung.

Or. en

Amendamentul 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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 o posibilă 
includere 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 pentru a realiza obiectivul pe 
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termen lung.

Or. en

Justificare

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Amendamentul 205
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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 o posibilă 
includere 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 pentru a realiza obiectivul pe 
termen lung.

Or. en

Justificare

Un obiectiv pe termen lung este important pentru a încuraja progresele pe plan ecologic şi 
pentru a oferi acestui sector industrial siguranţă în planificare. Vehiculele utilitare uşoare au 
cicluri de dezvoltare şi producţie mai lungi şi, prin urmare, costuri mai mari de reducere a 
emisiilor de CO2; astfel, obiectivul de 135 g CO2/km nu poate fi realizat în mod realist 
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conform calendarului propus, putând cauza o creştere cu peste 5 000 € a preţului de consum. 
Extinderea regulamentului la vehiculele din categoriile N2 şi M2 nu intră în domeniul de 
aplicare al procedurii de comitologie, acestea fiind mai apropiate de vehiculele utilitare 
grele.

Amendamentul 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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 o posibilă 
includere 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 pentru a realiza obiectivul pe 
termen lung.

Or. en

Justificare

Obiectivul propus pe termen lung de 135 g CO2/km în 2020 este nerealist şi nu este rezonabil 
ca evaluarea impactului să se bazeze pe o astfel de cifră. Este necesară o evaluare exhaustivă 
a impactului, înainte de stabilirea oricărei valori şi date pe termen lung.

Amendamentul 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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 

– identifică modalităţile pentru o posibilă 
includere în prezentul regulament a 
vehiculelor din categoriile N2 şi M2, astfel 
cum sunt definite în anexa II la Directiva 
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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.

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 pentru a realiza obiectivul pe 
termen lung.

Or. en

Justificare

Obiectivul propus pe termen lung este nerealist. Este necesară o evaluare exhaustivă a 
impactului, înainte de stabilirea oricărei valori şi date pe termen lung.

Eventuala extindere a domeniului de aplicare al regulamentului la vehiculele din categoriile 
N2 şi M2 reprezintă o modificare fundamentală a regulamentului. Vehiculele din categoriile 
N2 şi M2 tind mai mult spre categoria vehiculelor utilitare grele; mai precis, chiar şi cele cu 
masa de referinţă sub 2 610 kg au, în general, o greutate brută de 5-6 tone. Extinderea la 
aceste categorii de vehicule ar avea un impact important asupra acestora şi, prin urmare, 
poate fi luată în considerare numai ca obiectiv pe termen lung.

Amendamentul 208
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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.

– prezintă o propunere privind 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.

Or. de

Justificare

Înainte de stabilirea definitivă a obiectivului ajustat de 150 g CO2/km, trebuie analizată 
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fezabilitatea acestuia, în conformitate cu modalităţile stabilite la articolul 12 alineatul (4). 
Având în vedere că aceasta ar putea avea ca rezultat stabilirea unei valori diferite, 
modificările ulterioare nu pot fi considerate neesenţiale în această etapă. Această situaţie 
impune iniţierea unei proceduri legislative, în cadrul căreia Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European şi Consiliului propuneri corespunzătoare.

Amendamentul 209
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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.

– prezintă o propunere privind 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.

Or. en

Amendamentul 210
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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).

eliminat

Or. de
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Justificare

Înainte de stabilirea definitivă a obiectivului ajustat de 150 g CO2/km, trebuie analizată 
fezabilitatea acestuia, în conformitate cu modalităţile stabilite la articolul 12 alineatul (4). 
Având în vedere că aceasta ar putea avea ca rezultat stabilirea unei valori diferite, 
modificările ulterioare nu pot fi considerate neesenţiale în această etapă. Această situaţie 
impune iniţierea unei proceduri legislative, în cadrul căreia Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European şi Consiliului propuneri corespunzătoare.

Amendamentul 211
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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).

eliminat

Or. en

Amendamentul 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
privind măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 213
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
privind măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
privind măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.
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Amendamentul 215
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
privind măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Un obiectiv pe termen lung este important pentru a încuraja progresele pe plan ecologic şi 
pentru a oferi acestui sector industrial siguranţă în planificare. Vehiculele utilitare uşoare au 
cicluri de dezvoltare şi producţie mai lungi şi, prin urmare, costuri mai mari de reducere a 
emisiilor de CO2; astfel, obiectivul de 135 g CO2/km nu poate fi realizat în mod realist 
conform calendarului propus, putând cauza o creştere cu peste 5 000€ a preţului de consum. 
Extinderea regulamentului la vehiculele din categoriile N2 şi M2 nu intră în domeniul de 
aplicare al procedurii de comitologie, acestea fiind mai apropiate de vehiculele utilitare 
grele.

Amendamentul 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
privind măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Obiectivul propus pe termen lung de 135 g CO2/km în 2020 este nerealist şi nu este rezonabil 
ca evaluarea impactului să se bazeze pe o astfel de cifră. Este necesară o evaluare exhaustivă 



PE441.272v01-00 26/47 AM\816196RO.doc

RO

a impactului, înainte de stabilirea oricărei valori şi date pe termen lung.

Amendamentul 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
privind măsurile respective, destinate să 
modifice elemente esenţiale ale prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Obiectivul propus pe termen lung este nerealist. Este necesară o evaluare exhaustivă a 
impactului, înainte de stabilirea oricărei valori şi date pe termen lung.

Eventuala extindere a domeniului de aplicare al regulamentului la vehiculele din categoriile 
N2 şi M2 reprezintă o modificare fundamentală a regulamentului. Vehiculele din categoriile 
N2 şi M2 tind mai mult spre categoria vehiculelor utilitare grele; mai precis, chiar şi cele cu 
masa de referinţă sub 2 610 kg au, în general, o greutate brută de 5-6 tone. Extinderea la 
aceste categorii de vehicule ar avea un impact important asupra acestora şi, prin urmare, 
poate fi luată în considerare numai ca obiectiv pe termen lung.

Amendamentul 218
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 menţionată la 
articolul 13 alineatul (2), atât timp cât 
respectiva procedură este compatibilă cu 
tratatele modificate.
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Justificare

Trebuie să li se garanteze constructorilor o siguranţă a investiţiilor pentru obiectivul pentru 
2020.

Amendamentul 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la 1 ianuarie 2018, Comisia 
finalizează reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice din anexa I şi a 
derogărilor de la articolul 10, în vederea 
definirii:
– modalităţilor de realizare în mod 
rentabil, începând din 2025, a obiectivului 
pe termen lung de 145 g CO2/km; şi
– detaliilor privind implementarea 
obiectivelor respective, inclusiv prima 
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
– prezintă o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât 
mai neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial şi echitabil şi sustenabil din 
punct de vedere social.
Comisia Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
European privind măsurile respective, 
destinate să modifice elemente esenţiale 
ale prezentului regulament.

Or. en
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Justificare

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Amendamentul 220
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la 1 ianuarie 2018, 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, începând din 2025, a obiectivului 
pe termen lung de 145 g CO2/km; şi
– detaliilor privind implementarea 
obiectivelor respective, inclusiv prima 
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
– prezintă o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât 
mai neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial şi echitabil şi sustenabil din 
punct de vedere social.
Comisia Europeană prezintă o propunere 
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Parlamentului European şi Consiliului 
European privind măsurile respective, 
destinate să modifice elemente esenţiale 
ale prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Un obiectiv pe termen lung este important pentru a încuraja progresele pe plan ecologic şi 
pentru a oferi acestui sector industrial siguranţă în planificare. Vehiculele utilitare uşoare au 
cicluri de dezvoltare şi producţie mai lungi şi, prin urmare, costuri mai mari de reducere a 
emisiilor de CO2; astfel, obiectivul de 135 g CO2/km nu poate fi realizat în mod realist 
conform calendarului propus, putând cauza o creştere cu peste 5 000 € a preţului de consum. 
Un obiectiv de 160 g CO2/km (a se vedea evaluarea de impact realizată de DG ENV) ar 
determina o creştere a preţului de consum în medie cu 3 800 € pe vehicul.

Amendamentul 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la 1 ianuarie 2018, 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, începând din 2025, a obiectivului 
pe termen lung de 145 g CO2/km; şi
– detaliilor privind implementarea 
obiectivelor respective, inclusiv prima 
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
– prezintă o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât 
mai neutru posibil din punct de vedere 
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concurenţial şi echitabil şi sustenabil din 
punct de vedere social.
Comisia Europeană prezintă o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului 
European privind măsurile respective, 
destinate să modifice elemente esenţiale 
ale prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 222
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la 1 ianuarie 2018, 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, începând din 2025, a obiectivului 
pe termen lung de 145 g CO2/km; şi
– detaliilor privind implementarea 
obiectivelor respective, inclusiv prima 
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
– prezintă o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât 
mai neutru posibil din punct de vedere 
concurenţial şi echitabil şi sustenabil din 
punct de vedere social.

Or. en
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Amendamentul 223
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 224
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

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).

Or. fr
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Amendamentul 225
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 stabileşte, în 
scopul monitorizării, o procedură de 
obţinere a unor valori reprezentative 
pentru emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate.

Or. en

Justificare

Găsirea unei soluţii adecvate înainte de adoptarea unei propuneri legislative ar trebui să 
intre în responsabilităţile Comisiei. Propunerea Comisiei prevede realizarea unui obiectiv 
privind emisiile de CO2 începând din 2014. Vehiculele completate reprezintă aproximativ 15-
16% din piaţa vehiculelor utilitare uşoare. Ca urmare a unei cote de piaţă importante şi a 
impactului încă necunoscut asupra sectorului OEM, trebuie să se stabilească cât mai curând 
posibil o procedură de obţinere a unor valori reprezentative pentru emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate.
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Amendamentul 227
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 stabileşte, în 
scopul monitorizării, o procedură de 
obţinere a unor valori reprezentative 
pentru emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate.

Or. en

Justificare

Găsirea unei soluţii adecvate înainte de adoptarea unei propuneri legislative ar trebui să 
intre în responsabilităţile Comisiei. Propunerea Comisiei prevede realizarea unui obiectiv 
privind emisiile de CO2 începând din 2014. Vehiculele completate reprezintă aproximativ 15-
16% din piaţa vehiculelor utilitare uşoare. Ca urmare a unei cote de piaţă importante şi a 
impactului încă necunoscut asupra sectorului OEM, trebuie să se stabilească cât mai curând 
posibil o procedură de obţinere a unor valori reprezentative pentru emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate.

Amendamentul 228
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 stabileşte, în 
scopul monitorizării, o procedură de 
obţinere a unor valori reprezentative 
pentru emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate.
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Or. en

Amendamentul 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 stabileşte, în 
scopul monitorizării, o procedură de 
obţinere a unor valori reprezentative 
pentru emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate.

Or. en

Justificare

Găsirea unei soluţii adecvate înainte de adoptarea unei propuneri legislative ar trebui să 
intre în responsabilităţile Comisiei. Propunerea Comisiei prevede realizarea unui obiectiv 
privind emisiile de CO2 începând din 2014. Vehiculele completate reprezintă aproximativ 15-
16% din piaţa vehiculelor utilitare uşoare. Ca urmare a unei cote de piaţă importante şi a 
impactului încă necunoscut asupra sectorului OEM, trebuie să se stabilească cât mai curând 
posibil o procedură de obţinere a unor valori reprezentative pentru emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate.

Amendamentul 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(7) Până în 2011, Comisia stabileşte, în 
scopul monitorizării, o procedură de 
obţinere a unor valori reprezentative 
pentru emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate.
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modificare a anexei II.

Or. en

Amendamentul 231
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 stabileşte, în 
scopul monitorizării, o procedură de 
obţinere a unor valori reprezentative 
pentru emisiile de CO2 şi masa 
vehiculelor completate.

Or. en

Amendamentul 232
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 metoda de 
determinare a emisiilor specifice de CO2
ale vehiculelor completate.

Or. en

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 
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făcut trimitere la elaborarea unei metodologii alternative. Ca urmare a unei cote de piaţă 
importante, trebuie să se stabilească cât mai curând posibil o procedură de obţinere a unor 
valori reprezentative pentru emisiile de CO2 şi masa vehiculelor completate.

Amendamentul 233
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

Or. de

Justificare

Comisia a afirmat deja într-un document de lucru că metoda menţionată în propunerea de 
regulament pentru determinarea emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate nu este 
adecvată şi ar trebui să propună cât mai curând posibil o procedură de reexaminare.

Amendamentul 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

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

Emisiile specifice de CO2 = 175 + a × (M –
M0)
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Unde: Unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg) M = masa vehiculului în kilograme (kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) începând din 2018:
Emisiile specifice orientative de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (1)
a = 0,093

Or. en

Justificare

Consultantul Comisiei a afirmat că probabilitatea creşterii masei este considerată 
semnificativ mai mică în cazul vehiculelor utilitare uşoare decât în cazul autoturismelor, 
pentru că o creştere a masei medii generează creşteri semnificative ale costurilor pentru 
atingerea obiectivului.

În plus, aplicarea corecţiei de masă prima dată în 2018, iar apoi din trei în trei ani, 
determină o adaptarea frecventă a obiectivului, care nu mai este consecvent cu 
constrângerile de timp ale constructorilor de vehicule utilitare. Astfel, creşterea autonomă a 
masei nu mai trebuie luată în considerare.

Amendamentul 235
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

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



PE441.272v01-00 38/47 AM\816196RO.doc

RO

+ a × (M – M0) M0)
Unde: Unde:

M = masa vehiculului în kilograme (kg) M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) începând din 2018:
Emisiile specifice orientative de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (1)
a = 0,093

Or. en

Justificare

Consultantul Comisiei a afirmat că probabilitatea creşterii masei este considerată 
semnificativ mai mică în cazul vehiculelor utilitare uşoare decât în cazul autoturismelor, 
pentru că o creştere a masei medii generează creşteri semnificative ale costurilor pentru 
atingerea obiectivului.

În plus, aplicarea corecţiei de masă prima dată în 2018, iar apoi din trei în trei ani, 
determină o adaptare frecventă a obiectivului, care nu corespunde constrângerilor de timp 
ale constructorilor de vehicule utilitare. Astfel, creşterea autonomă a masei nu mai trebuie 
luată în considerare.

Amendamentul 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

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:
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(a) din 2014 până în 2017:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) începând din 2018:
Emisiile specifice orientative de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (1)
a = 0,093

Or. en

Justificare

Modificarea termenului de implementare şi a perioadei de introducere progresivă pentru 
obiectivul de 175 g CO2/km în conformitate cu amendamentul la articolul 4.

Obiectivul pe termen lung propus de 135 g CO2/km în 2020 este complet nerealist în termenul 
prevăzut. Este necesară o evaluare a impactului exhaustivă înainte de stabilirea oricărei 
valori şi date pe termen lung. A se vedea amendamentul la articolul 1.

Amendamentul 237
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

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

Emisiile specifice orientative de CO2 = 165
+ a × (M – M0)

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

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) începând din 2018: (b) începând din 2018:
Emisiile specifice orientative de CO2 = 175
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice orientative de CO2 = 165 
+ 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

(c) începând din 2020:
Emisiile specifice orientative de CO2 = 
125 + a × (M – M0)
Unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (1)
a = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (4)

Or. en

Justificare

Pentru a creşte siguranţa investiţiilor, ar trebui să existe securitate juridică privind obiectivul 
pe termen lung pentru 2020.
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Amendamentul 238
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2017: (a) începând din 2015:

Or. en

Justificare

Pentru consecvenţă cu textul articolelor corespunzătoare.

Amendamentul 239
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând din 2018: eliminat
Emisiile specifice orientative de CO2 = 
175 + a × (M – M0)
Unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (1)
a = 0,093

Or. en

Justificare

Pentru coerenţa textului.
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Amendamentul 240
Paul Rübig

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:

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să funcţioneze în paralel cu aplicarea 
regulamentului pentru a se evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să funcţioneze în paralel cu aplicarea 
regulamentului pentru a se evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.
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Amendamentul 242
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Amendamentul 243
Paul Rübig

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:

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să funcţioneze în paralel cu aplicarea 
regulamentului pentru a se evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.
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Amendamentul 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să funcţioneze în paralel cu aplicarea 
regulamentului pentru se evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 245
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en
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Amendamentul 246
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) emisiile specifice de CO2; (ii) emisiile specifice de CO2 şi cota de 
reducere a emisiilor, ca rezultat al 
tehnologiilor inovatoare, în conformitate 
cu articolul 11;

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să funcţioneze în paralel cu aplicarea 
regulamentului pentru a se evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.

Amendamentul 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) emisiile specifice de CO2; (ii) emisiile specifice de CO2 şi cota de 
reducere a emisiilor, ca rezultat al 
tehnologiilor inovatoare, în conformitate 
cu articolul 11;

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă. Monitorizarea ar trebui să funcţioneze în paralel cu aplicarea 
regulamentului pentru se evita denaturarea pieţei şi discriminarea constructorilor.
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Amendamentul 248
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) emisiile specifice de CO2; (ii) emisiile specifice de CO2 şi cota de 
reducere a emisiilor, ca rezultat al 
tehnologiilor inovatoare, în conformitate 
cu articolul 11;

Or. en

Amendamentul 249
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) emisiile specifice de CO2; (ii) emisiile specifice de CO2 şi cota de 
reducere a emisiilor, ca rezultat al 
tehnologiilor inovatoare, în conformitate 
cu articolul 11;

Or. en

Justificare

Pentru coerenţa textului.

Amendamentul 250
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Emisiile specifice ale vehiculelor 
complete

eliminat



AM\816196RO.doc 47/47 PE441.272v01-00

RO

Emisiile specifice ale vehiculelor complete 
se determină în conformitate cu 
Directiva 2004/3/CE. În cazul în care 
valoarea respectivă nu este disponibilă, 
emisiile specifice ale unui vehicul complet 
se stabilesc ca fiind egale cu cea mai mare 
valoare dintre emisiile specifice ale 
tuturor vehiculelor complete care 
reprezintă 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.

Or. en

Justificare

Din motive de coerenţă.


