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Amendamentul 32
Fiona Hall

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 33
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Emisiile generate de sectoarele care 
nu participă la schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) trebuie reduse, de asemenea, cu 
10% și, conform ultimelor constatări ale 
Agenției Europene de Mediu, emisiile din 
sectorul transportului continuă să 
crească, reducând impactul reducerilor de 
emisii din alte sectoare.

Or. en

Justificare

AEM tocmai a publicat cel mai recent raport TERM, în care se demonstrează că emisiile din 
sectorul transportului continuă să crească, acest lucru fiind o problemă pentru obiectivele 
privind clima ale UE.
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Amendamentul 34
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 35
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întrucât intensificarea traficului 
rutier și consecințele acesteia, agravarea 
pericolelor și multiplicarea efectelor 
negative constituie, pentru statele 
membre, probleme grave legate de 
siguranța rutieră și de mediu.

Or. en

Justificare

Publicarea raportului TERM de către Agenția Europeană de Mediu a subliniat că traficul 
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rutier continuă să genereze probleme grave de mediu în Europa. Aspectul privind siguranța 
traficului rutier ar trebui subliniat.

Amendamentul 36
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întrucât intensificarea traficului 
rutier și consecințele acesteia, agravarea 
pericolelor și multiplicarea efectelor 
negative constituie, pentru statele 
membre, probleme grave legate de 
siguranța rutieră și de mediu;

Or. en

Justificare

Impactul general al intensificării traficului rutier ar trebui descris mai pe larg. Transportul 
rutier generează diferite efecte negative asupra societății, inclusiv accidente și alte probleme 
de sănătate cauzate de poluanții din atmosferă și de zgomot, schimbări climatice provocate 
de emisiile de gaze cu efect de seră generate de vehicule și congestionarea traficului.

Amendamentul 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul acestor comunicări se 
propunea o abordare integrată în vederea 
realizării obiectivului comunitar de 
atingere până în 2012 a unor emisii medii 
de 120 g CO2/km pentru autoturismele noi 
înmatriculate în Comunitate, prin 
focalizarea asupra unor reduceri obligatorii 
ale emisiilor de CO2 în scopul atingerii 
unui obiectiv de 130 g CO2/km pentru 
parcul mediu de autovehicule noi, prin 

(5) În cadrul acestor comunicări se 
propunea o abordare integrată în vederea 
realizării obiectivului comunitar de 
atingere până în 2012 a unor emisii medii 
de 120 g CO2/km pentru autoturismele noi 
înmatriculate în Comunitate, prin 
focalizarea asupra unor reduceri obligatorii 
ale emisiilor de CO2 în scopul atingerii 
unui obiectiv de 130 g CO2/km pentru 
parcul mediu de autovehicule noi, prin 



PE441.217v01-00 6/96 AM\817303RO.doc

RO

îmbunătățirea tehnologiei motoarelor 
autovehiculelor, precum și o reducere 
suplimentară de 10 g CO2/km sau 
echivalent dacă necesitățile tehnologice o 
cer, prin intermediul altor îmbunătățiri de 
ordin tehnologic, printre care ameliorarea 
eficienței consumului de combustibil al 
vehiculelor utilitare ușoare.

îmbunătățirea tehnologiei motoarelor 
autovehiculelor, precum și o reducere 
suplimentară de 10 g CO2/km sau 
echivalent dacă necesitățile tehnologice o 
cer, prin intermediul altor îmbunătățiri de 
ordin tehnologic, printre care ameliorarea 
eficienței consumului de combustibil, fiind 
necesar să se ia în considerare 
posibilitatea extinderii acestora și în cazul 
altor tipuri de vehicule, inclusiv al 
vehiculelor utilitare ușoare și grele și al 
autobuzelor.

Or. en

Justificare

Astfel cum se precizează în mod clar în considerentul 16 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 
al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța generală a autovehiculelor, 
Comisia Europeană ar trebui să examineze posibilitatea de a extinde obligativitatea dotării 
vehiculelor cu tehnologii de ultimă generație și la alte categorii de vehicule, inclusiv în cazul 
vehiculelor utilitare ușoare și grele și al autobuzelor.

Amendamentul 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul în care sunt menționate 
specificații tehnice și informații legate de 
consumul de energie sau de preț, 
publicitatea la vehiculele care fac obiectul 
acestei legislații ar trebui să furnizeze 
utilizatorilor finali informațiile necesare 
privind performanța energetică a 
vehiculului.

Or. en

Justificare

Este extrem de important ca clienții, în special IMM-urile, să fie informați cu privire la 
performanța energetică a vehiculelor utilitare ușoare pe care le-ar putea cumpăra. Această 
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formulare se bazează pe textul convenit pentru revizuirea Directivei privind etichetarea 
energetică, la care se adaugă specificații de ordin tehnic, utilizate adesea în publicitatea la 
vehiculele utilitare ușoare.

Amendamentul 39
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Drept recunoaștere a costurilor 
deosebit de ridicate ale cercetării, 
dezvoltării și producției primelor generații 
de tehnologii din domeniul construcției de 
vehicule care generează emisii de CO2
foarte reduse și care urmează a fi 
introduse pe piață după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, acesta 
urmărește să accelereze, cu caracter 
provizoriu, introducerea pe piața 
comunitară a unor vehicule care 
generează un nivel extrem de redus al 
emisiilor de dioxid de carbon în etapele 
inițiale ale comercializării acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care își pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament și trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 

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

urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
ușoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depășește media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerință 
trebuie introdusă progresiv în perioada 
cuprinsă între 2015 și 2018, cu scopul de a-
i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor și duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește consecvența cu articolul 4 modificat. Sunt necesare un termen 
de execuție si o perioadă de introducere treptată mai lungi, având în vedere faptul că 
vehiculele utilitare ușoare au cicluri de dezvoltare și producție mai lungi decât autoturismele.

Amendamentul 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase 
libertatea de a decide asupra modului în 
care își pot îndeplini obiectivele în temeiul 
prezentului regulament și trebuie să li se 
permită să aplice mai degrabă o medie a 
emisiilor pentru parcul propriu de vehicule 
noi, decât să respecte obiective de emisii 
de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin 
urmare, constructorilor trebuie să li se 
impună să asigure că media emisiilor 
specifice pentru toate vehiculele utilitare 
ușoare noi înmatriculate în Comunitate de 
care sunt responsabili nu depășește media 
obiectivelor privind emisiile pentru 
respectivele vehicule. Această cerință 
trebuie introdusă progresiv în perioada 

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

cuprinsă între 2015 și 2018, cu scopul de a-
i facilita implementarea. Aceste repere 
corespund termenelor și duratei perioadei 
de introducere progresivă stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Or. en

Amendamentul 42
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 43
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Strategia comunitară de reducere a 
emisiilor de CO2 provenite de la 
autoturisme și vehicule utilitare ușoare a 
stabilit o abordare integrată în vederea 
atingerii obiectivului comunitar de 120 g 
CO2/km până în 2012, prezentând în 
același timp o viziune pe termen mai lung 
cu privire la reduceri suplimentare ale 
emisiilor. Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009 concretizează această 
viziune pe termen mai lung prin stabilirea 
unui obiectiv de 95 g CO2/km pentru 
emisiile medii ale unui parc de 
autovehicule noi. Pentru a asigura 
alinierea la această abordare și pentru a 
oferi industriei de profil o siguranță din 
punct de vedere al planificării, trebuie 
stabilit un obiectiv pe termen mai lung 
pentru emisiile specifice de CO2 generate 
de vehiculele utilitare ușoare în 2020.

eliminat

Or. en

Justificare

Un obiectiv pe termen lung este important pentru a stimula progresele în materie de mediu și 
pentru a oferi industriei certitudine din punct de vedere al planificării. Vehiculele utilitare 
ușoare necesită cicluri mai lungi de dezvoltare și producție, prin urmare costuri mai ridicate 
pentru reducerea CO2; astfel, obiectivul de 135g/km nu poate fi realizat în mod realist în 
intervalul de timp propus, generând o creștere a prețului cu amănuntul cu peste 5000 de euro. 
De asemenea, un obiectiv de 160g/km (a se vedea studiul de impact al DG-ENV) ar duce la o 
creștere medie a prețului cu amănuntul de 3800 de euro/vehicul.
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Amendamentul 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Strategia comunitară de reducere a 
emisiilor de CO2 provenite de la 
autoturisme și vehicule utilitare ușoare a 
stabilit o abordare integrată în vederea 
atingerii obiectivului comunitar de 120 g 
CO2/km până în 2012, prezentând în 
același timp o viziune pe termen mai lung 
cu privire la reduceri suplimentare ale 
emisiilor. Regulamentul (CE) 
nr. 443/2009 concretizează această 
viziune pe termen mai lung prin stabilirea 
unui obiectiv de 95 g CO2/km pentru 
emisiile medii ale unui parc de 
autovehicule noi. Pentru a asigura 
alinierea la această abordare și pentru a 
oferi industriei de profil o siguranță din 
punct de vedere al planificării, trebuie 
stabilit un obiectiv pe termen mai lung 
pentru emisiile specifice de CO2 generate 
de vehiculele utilitare ușoare în 2020.

eliminat

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). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).
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Amendamentul 45
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie 
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcție de cantitatea de 
emisii cu care respectivii constructori au 
depășit obiectivul stabilit. Pentru a se 
asigura consecvența, mecanismul acestei 
prime trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obținute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie 
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2015. Sumele obținute din plata primelor 
pentru emisiile suplimentare trebuie 
considerate ca venituri la bugetul general al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt foarte 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acesteia. 
Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de UE ETS plătesc 15 €/t și o eventuală 
penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; Directiva privind 
achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40 €/t (costuri externe pe 
întreg ciclul de viață pentru CO2).



AM\817303RO.doc 13/96 PE441.217v01-00

RO

Amendamentul 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie 
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcție de cantitatea de 
emisii cu care respectivii constructori au 
depășit obiectivul stabilit. Pentru a se 
asigura consecvența, mecanismul acestei 
prime trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obținute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie 
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2015. Sumele obținute din plata primelor 
pentru emisiile suplimentare trebuie 
considerate ca venituri la bugetul general al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt foarte 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acesteia. 
Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de UE ETS plătesc 15 €/t și o eventuală 
penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; Directiva privind 
achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40 €/t (costuri externe pe 
întreg ciclul de viață pentru CO2).
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Amendamentul 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie 
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcție de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depășit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvența, mecanismul acestei prime 
trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obținute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

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

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse pentru vehiculele utilitare 
ușoare și aplicate în Regulamentul privind autoturismele, sunt foarte disproporționate, 
nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar avea efecte negative 
asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acesteia. Actualele prime pentru 
emisiile suplimentare ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, pe când, prin comparație, alte 
sectoare acoperite de UE ETS plătesc 15 €/t și o eventuală penalizare suplimentară ETS de 
100 €/t (în cazul neîndeplinirii obligațiilor); Directiva privind achizițiile publice ecologice: 
30 – 40 €/t (costuri externe pe întreg ciclul de viață pentru CO2).
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Amendamentul 48
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie 
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcție de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depășit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvența, mecanismul acestei prime 
trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obținute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

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

Or. en

Justificare

Este necesar un termen mai lung, întrucât acest tip de vehicule necesită mai mult timp pentru 
a fi adaptat la cerințele viitoare.

Amendamentul 49
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 finalizate nu este adecvată și s-a 
făcut trimitere la elaborarea unei metodologii alternative. Ca urmare a cotei de piață 
ridicate, este necesară stabilirea, cât mai curând posibil, a unei proceduri de obținere a unor 
valori reprezentative ale emisiilor de CO2 și ale masei vehiculelor finalizate.

Amendamentul 50
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Întrucât efectele benefice ale 
dispozitivelor limitatoare de viteză în ceea 
ce privește atât protecția mediului și 
consumul de energie, cât și uzura mai 
redusă a motorului și a cauciucurilor, 
reducerea poluării sonore, precum și 
sporirea siguranței rutiere vor crește dacă 
astfel de dispozitive limitatoare vor fi 
utilizate în mod obișnuit.

Or. en

Justificare

Viteza excesivă reprezintă un factor important printre cauzele accidentelor rutiere fatale în 
Europa. Tendința de a crește viteza în transportul rutier a condus atât la sporirea cererii, cât 
și la un consum mai ridicat de combustibili și la creșterea emisiilor de CO2 și a poluării 
sonore, precum și la probleme în ceea ce privește siguranța. Prin urmare, dispozitivele 
limitatoare de viteză ar aduce beneficii atât din punct de vedere al mediului și economic, cât 
și din punct de vedere al siguranței.
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Amendamentul 51
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Întrucât efectele benefice ale 
dispozitivelor limitatoare de viteză în ceea 
ce privește atât protecția mediului și 
consumul de energie, cât și uzura 
motorului și a cauciucurilor, precum și 
siguranța rutieră vor crește dacă astfel de 
dispozitive limitatoare vor fi utilizate în 
mod obișnuit.

Or. en

Justificare

Viteza excesivă reprezintă de departe cel mai important factor care cauzează accidente 
rutiere fatale în Europa. Tendința de a crește viteza în transportul rutier a condus atât la 
sporirea cererii, cât și la un consum mai ridicat de combustibili și la creșterea emisiilor de 
CO2 și la probleme în ceea ce privește siguranța. Prin urmare, dispozitivele limitatoare de 
viteză ar aduce beneficii atât din punct de vedere al mediului și economic, cât și din punct de 
vedere al siguranței.

Amendamentul 52
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Întrucât efectele benefice ale 
dispozitivelor limitatoare de viteză în ceea 
ce privește atât protecția mediului și 
consumul de energie, cât și uzura 
motorului și a cauciucurilor, precum și 
siguranța rutieră vor contribui la 
realizarea obiectivului prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

Dispozitivele inteligente de limitare a vitezei vor avea atât un impact direct, cât și unul 
indirect asupra consumului de combustibil. Una dintre consecințele directe este faptul că 
rularea cu o viteză mai redusă presupune un consuma mai redus de combustibil. Una dintre 
consecințele indirecte este faptul că limitarea vitezei maxime permite optimizarea cu 
exactitate a grupurilor propulsoare pentru viteza respectivă, ceea ce poate contribui la 
reducerea emisiilor. Emisiile de CO2 cresc în mod semnificativ în timpul situațiilor dinamice 
din trafic (oprirea și pornirea) și la o viteză mai mare de 120 de km/oră. Reducerea maximă a 
CO2 care poate fi obținută cu ajutorul dispozitivelor inteligente de limitare a vitezei este 
estimată la aproximativ 15%.

Amendamentul 53
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Nu se poate obține nicio altă reducere suplimentară prin instalarea obligatorie a 
dispozitivelor limitatoare de viteză: vehiculele utilitare ușoare sunt testate funcționând în 
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ciclul MVEG la viteze de până la 120 km/h, adică viteza maximă autorizată în în majoritatea 
țărilor Uniunii Europene. Vehiculele utilitare ușoare îndeplinesc o sarcină de transport care 
se desfășoară îndeosebi pe drumurile urbane și rurale, unde au loc cele mai multe accidente. 
Aceste zone sunt limitate de limitarea vitezei.

Amendamentul 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.
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LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Amendamentul 55
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică 
influență asupra consumului de 
combustibil și a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în absența unei limite de 
viteză pentru vehiculele utilitare ușoare, 
este posibil să existe un element de 
concurență în privința vitezei maxime, care 
ar putea duce la apariția de grupuri 
propulsoare supradimensionate, cu 
pierderile de eficiență asociate la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să se 
extindă domeniul de aplicare al Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Comunității, pentru a include
vehiculele utilitare ușoare care fac obiectul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 56
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică 
influență asupra consumului de 
combustibil și a emisiilor de CO2 ale 

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

acestora. În plus, în absența unei limite de 
viteză pentru vehiculele utilitare ușoare, 
este posibil să existe un element de 
concurență în privința vitezei maxime, care 
ar putea duce la apariția de grupuri 
propulsoare supradimensionate, cu 
pierderile de eficiență asociate la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să se 
extindă domeniul de aplicare al Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Comunității în scopul includerii 
vehiculelor utilitare ușoare care fac 
obiectul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Spre deosebire de vehiculele utilitare grele, vehiculele utilitare ușoare nu sunt dotate, în 
prezent, cu dispozitive limitatoare de viteză. Dispozitivele limitatoare de viteză reprezintă o 
modalitate foarte eficientă din punct de vedere al costurilor de reducere a consumului de 
combustibil, a emisiilor de CO2 și a poluării sonore, contribuind la siguranța rutieră. 
Domeniul de aplicare al Directivei 92/6/CEE, astfel cum a fost modificată de Directiva 
2002/85/CE trebuie extins pentru a include vehiculele utilitare ușoare în dispozițiile stabilite 
de prezenta directivă.

Amendamentul 57
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică 
influență asupra consumului de 
combustibil și a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în absența unei limite de 
viteză pentru vehiculele utilitare ușoare, 
este posibil să existe un element de 
concurență în privința vitezei maxime, care 
ar putea duce la apariția de grupuri 
propulsoare supradimensionate, cu 

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

pierderile de eficiență asociate la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să se 
extindă domeniul de aplicare a Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Comunității în scopul includerii 
vehiculelor utilitare ușoare care fac 
obiectul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 58
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 175 g CO2/km,
obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 165 g CO2/km, 
obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

Pentru a se apropia de eventualitatea costurilor negative, obiectivul privind reducerile de 
emisii de CO2 pentru 2014 ar trebui stabilit la 165 g CO2/km.
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Amendamentul 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 175 g CO2/km, 
obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 160 g CO2/km, 
obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

Or. en

Justificare

Pentru a ajuta întreprinderile mici și pentru a economisi costurile pentru combustibili ale 
consumatorilor și proprietarilor de autovehicule, nivelul obiectivelor prezentului regulament 
ar trebui stabilit la 160 g CO2/km pentru 2016. Regulamentul privind emisiile de CO2
generate de autoturisme demonstrează că economia de combustibil s-a realizat mai repede 
decât se aștepta inițial. Prin urmare, obținerea unui nivel de 160g CO2/km până în 2016 ar 
trebui să fie fezabilă. Ar fi utilă, de asemenea, armonizarea termenelor stabilite de prezentul 
regulament și de regulamentul privind emisiile de CO2 generate de autoturisme.

Amendamentul 60
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 175 g CO2/km, 

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 160 g CO2/km, 
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obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

Or. en

Justificare

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Amendamentul 61
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 175 g CO2/km, 
obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 160 g CO2/km, 
obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

Or. en

Justificare

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated.
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
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analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Amendamentul 62
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 175 g CO2/km,
obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
de performanță privind emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi. 
Prezentul regulament stabilește media 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
utilitare ușoare noi la 160 g CO2/km, 
obținută prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere 
în aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.

Or. da

Amendamentul 63
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, în conformitate cu 
condițiile stabilite la articolul 12, se 
stabilește încă un obiectiv privind emisiile 
medii ale vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune.
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Or. fr

Amendamentul 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 160g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
parcului de vehicule utilitare ușoare noi, în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4).
Începând din 2025, prezentul regulament 
stabilește un obiectiv de 145g CO2/km 
privind emisiile medii ale parcului de 
vehicule utilitare ușoare noi, în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (5).

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).

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

Amendamentul 65
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

regulament stabilește un obiectiv de 160g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
parcului de vehicule utilitare ușoare noi, în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4).

Începând din 2025, prezentul regulament 
stabilește un obiectiv de 145g CO2/km 
privind emisiile medii ale parcului de 
vehicule utilitare ușoare noi, în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 160g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
parcului de vehicule utilitare ușoare noi, în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4).

Începând din 2025, prezentul regulament 
stabilește un obiectiv de 145g CO2/km 
privind emisiile medii ale parcului de 
vehicule utilitare ușoare noi, în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 67
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 135 g 

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește media emisiilor de 
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CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare 
noi înmatriculate în Comunitate la 125 g 
CO2/km, obținută prin intermediul 
îmbunătățirii tehnologiei vehiculelor și 
măsurată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

Un obiectiv de 125 g/km pentru 2020 este fezabil din punct de vedere tehnic și economic și ar 
avea ca rezultat economii reale de carburanți pentru consumatori.

Amendamentul 68
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 150 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate, cu condiția 
ca, în cadrul evaluării realizate în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4), 
Comisia să fi confirmat fezabilitatea 
acestui obiectiv.

Or. de

Justificare

Având în vedere ciclul de producție mai lung al vehiculelor utilitare ușoare, realizarea
obiectivului de 135 g CO2/km până în 2020 nu pare a fi posibilă. Înainte de stabilirea 
definitivă a acestuia, ar trebui verificată fezabilitatea valorii modificate a obiectivului de 150 
g CO2/km în conformitate cu regimul prevăzut la articolul 12 alineatul (4).
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Amendamentul 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 145 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Un obiectiv pe termen lung este important pentru a stimula progresele în materie de mediu și 
pentru a oferi certitudine industriei din punct de vedere al planificării. Cu toate acestea, 
obiectivul pe termen lung de 135 g/km propus pentru 2020 nu este realist în ceea ce privește 
termenul preconizat și ar necesita o reducere anuală a emisiilor de CO2 mult mai ridicată 
decât în cazul autoturismelor, în ciuda costurilor mai ridicate pentru reducerea emisiilor de 
CO2 în cazul vehiculelor utilitare ușoare.

Amendamentul 70
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2023, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 140 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Obiectivul ar trebui să fie tangibil și ar trebui să poată fi realizat într-un termen acceptabil, 
oferind astfel sectorului posibilitatea de a-și adapta liniile de producție în mod corespunzător 
și în timp util.
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Amendamentul 71
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 150g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate, în măsura în
care în cadrul evaluării realizate în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4) 
Comisia confirmă fezabilitatea acestui 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 125 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Pentru a sprijini IMM-urile este necesar un obiectiv de 125 g/km în 2020. Acesta ar duce la 
sporirea economiilor de combustibili pentru utilizatorii de vehicule și la economii de 
combustibili în valoare de aproximativ 2 100 de euro chiar și în cazul unei posibile creșteri 
destul de semnificative a prețurilor: conform studiului de impact, acest lucru va aduce 
beneficii reale consumatorilor, nu va avea consecințe negative asupra ocupării forței de 
muncă și nu va duce la scăderea semnificativă a vânzărilor de autovehicule.
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Amendamentul 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 125 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Un obiectiv de 125 g/km în 2020 ar însemna o reducere cu 38% în comparație cu nivelurile 
actuale. Acest obiectiv ar fi mai consecvent cu nivelurile de reducere în cazul autoturismelor, 
al căror obiectiv pentru 2020 este o reducere cu 40%. Studiul de impact al Comisiei confirmă 
fezabilitatea din punct de vedere tehnic a obiectivului de 125 g CO2/km și trimite un mesaj 
ferm fabricanților cu privire la inovarea parcului de furgonete.

Amendamentul 74
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 130 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. da
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Amendamentul 75
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 130 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Această legislație este benefică pentru societate, întrucât contribuie la economii de 
combustibil. Multe dintre statele membre tocmai au crescut taxele pe combustibili ca urmare 
a crizei financiare și se preconizează că și alte state membre o vor face. Este necesar, de 
asemenea, un obiectiv semnificativ pe termen lung pentru a realiza angajamentele în materie 
de schimbări climatice de reducere a CO2 cu 80-95% până în 2050. Acesta este, de 
asemenea, consecvent cu planul de acțiune privind eficiența energetică al Comisiei, întrucât 
această legislație va conduce la mai multă eficiență energetică în sectorul transportului.

Amendamentul 76
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 160 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Având în vedere ciclurile mai lungi de dezvoltare și producție necesare, un obiectiv de 135 g 
CO2/km nu poate fi realizat în mod realist în termenul propus; 160 g CO2/km este un obiectiv 
ambițios dar și realizabil în același timp.
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Amendamentul 77
Amalia Sartori

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 160 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Având în vedere ciclurile mai lungi de dezvoltare și producție necesare, un obiectiv de 135 g 
CO2/km nu poate fi realizat în mod realist în termenul propus; 160 g CO2/km este un obiectiv 
ambițios dar și realizabil în același timp.

Amendamentul 78
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 160 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate.

Or. en

Justificare

Având în vedere ciclurile mai lungi de dezvoltare și producție necesare, un obiectiv de 135 g 
CO2/km nu poate fi realizat în mod realist în termenul propus; 160 g CO2/km este un obiectiv 
ambițios dar și realizabil în același timp.
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Amendamentul 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 135 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate. 

Or. it

Justificare

Limita de 135 g CO2/km reprezintă un obiectiv ambițios pe termen lung care este, în prezent, 
dificil de realizat din punct de vedere tehnic. Este necesară o perioadă mai lungă pentru a 
permite industriei să realizeze acest obiectiv.

La stabilirea obiectivelor ar trebui să se ia în considerare faptul că ciclurile de producție 
pentru vehiculele utilitare ușoare sunt mai lungi decât pentru autoturisme și că posibilitatea 
de a îmbunătăți performanța în materie de emisii a vehiculelor utilitare ușoare este mult mai 
redusă.

Amendamentul 80
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La calcularea emisiilor se va ține 
seama de beneficiile aduse mediului de 
limitatoarele de viteză și de alte măsuri 
inovatoare.

Or. en
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Amendamentul 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

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

Amendamentul 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiției din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referință care nu 
depășește 2 610 kg, precum și vehiculelor 
la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare ușoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria M2, N1 și N2
conform definiției din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referință care nu 
depășește 2 610 kg, precum și vehiculelor 
la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare ușoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
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pentru prima dată și care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunității 
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
ușoare noi”).

pentru prima dată și care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunității 
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
ușoare noi”).

Or. en

Justificare

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Amendamentul 83
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria N1, conform 
definiției din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referință care nu 
depășește 2 610 kg, precum și vehiculelor 
la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare ușoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
pentru prima dată și care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunității 
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
ușoare noi”).

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria M2, N1 și N2
conform definiției din anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referință care nu 
depășește 2 610 kg, precum și vehiculelor 
la care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „vehicule utilitare ușoare”), 
care sunt înmatriculate în Comunitate 
pentru prima dată și care nu au mai fost 
înmatriculate în afara Comunității 
(denumite în continuare „vehicule utilitare 
ușoare noi”).

Or. en

Justificare

Autovehiculele din categoria M2 și N2 trebuie incluse în domeniul de aplicare al 
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regulamentului pentru a preveni lacunele și stimulentele pentru trecerea vehiculelor sau 
piețelor de la categoria N1 la aceste categorii.

Amendamentul 84
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament nu se aplică în 
cazul vehiculelor destinate exportului în 
afara pieței interne a Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 85
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă 
emisiile unui vehicul utilitar ușor, măsurate 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și specificate ca masa emisiilor 
de CO2 (combinate) în certificatul de 
conformitate al vehiculului complet sau 
finalizat;
la calcularea emisiilor se va ține seama de 
limitatoarele de viteză și de alte măsuri 
inovatoare care vizează reducerea 
emisiilor de CO2;

Or. en



PE441.217v01-00 38/96 AM\817303RO.doc

RO

Amendamentul 86
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Comisia a făcut deja observații într-un document de lucru cu privire la faptul că metoda 
menționată în propunerea de regulament nu este adecvată pentru stabilirea emisiilor 
specifice de CO2 ale vehiculelor finalizate. În cazul în care vehiculele fac obiectul unor stadii 
suplimentare de producție, producătorul vehiculului de bază nu are nicio influență asupra 
emisiilor de CO2 ale unor astfel de vehicule finalizate.

Amendamentul 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Definiție adăugată pentru a asigura consecvența cu anexa II partea B punctele (5) și (6).
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Amendamentul 88
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Definiție adăugată pentru a asigura consecvența cu anexa II partea B punctele 5 și 6.

Amendamentul 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Definiție adăugată pentru a asigura consecvența cu anexa II partea B punctele 5 și 6.
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Amendamentul 90
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Definiție adăugată pentru a asigura consecvența cu anexa II partea B punctul 5.

Amendamentul 91
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „vehicul complet” înseamnă orice 
vehicul care nu trebuie să fie finalizat 
pentru a îndeplini cerințele tehnice 
aplicabile cuprinse în Directiva 
2007/46/CE;

Or. en
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Amendamentul 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „vehicul complet” înseamnă orice 
vehicul care nu trebuie să fie finalizat 
pentru a îndeplini cerințele tehnice 
aplicabile cuprinse în Directiva 
2007/46/CE;

Or. en

Amendamentul 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „vehicul complet” înseamnă orice 
vehicul care nu trebuie să fie finalizat 
pentru a îndeplini cerințele tehnice 
aplicabile cuprinse în Directiva 
2007/46/CE;

Or. en

Justificare

Vehiculele complete intră în domeniul de aplicare al propunerii legislative și trebuie, prin 
urmare, să fie definite.
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Amendamentul 94
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „vehicul complet” înseamnă orice 
vehicul care nu trebuie să fie finalizat 
pentru a îndeplini cerințele tehnice 
aplicabile cuprinse în Directiva 
2007/46/CE;

Or. en

Justificare

Vehiculele complete intră în domeniul de aplicare al propunerii legislative și trebuie, prin 
urmare, să fie definite.

Amendamentul 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „vehicul complet” înseamnă orice 
vehicul care nu trebuie să fie finalizat 
pentru a îndeplini cerințele tehnice 
aplicabile cuprinse în Directiva
2007/46/CE;

Or. en

Justificare

Vehiculele complete intră în domeniul de aplicare al propunerii legislative.
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Amendamentul 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare ușoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depășește obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

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

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

– 65% în 2015,
– 75% în 2014, – 75% în 2016,
– 80% în 2015, – 80% în 2017,

- 100 % începând din 2016. - 100 % începând din 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2016 se va ține 
seama, de asemenea, de vehiculele 
finalizate pentru a determina media 
emisiilor  specifice de CO2 ale fiecărui 
producător.

Or. en

Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
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therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendamentul 97
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare ușoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depășește obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

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

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

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

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

Începând cu 1 ianuarie 2016 se va ține 
seama, de asemenea, de vehiculele 
finalizate pentru a determina media 
emisiilor  specifice de CO2 ale fiecărui 
producător.

Or. en
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Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendamentul 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare ușoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depășește obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

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

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

– 65% în 2015,
– 75% în 2014, – 75% în 2016,
– 80% în 2015, – 80% în 2017,

- 100 % începând din 2016. - 100 % începând din 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2016 se va ține 
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seama, de asemenea, de vehiculele 
finalizate pentru a determina media 
emisiilor  specifice de CO2 ale fiecărui 
producător.

Or. en

Justificare

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.
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Amendamentul 99
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare ușoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depășește obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

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

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

– 65% în 2015,
– 75% în 2014, – 75% în 2016,
– 80% în 2015, – 80% în 2017,

- 100 % începând din 2016. - 100 % începând din 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2016 se va ține 
seama, de asemenea, de vehiculele 
finalizate pentru a determina media 
emisiilor  specifice de CO2 ale fiecărui 
producător.

Or. en
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Amendamentul 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare ușoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depășește obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

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

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

– 65% în 2015,
– 75% în 2014, – 75% în 2016,
– 80% în 2015, – 80% în 2017,

- 100 % începând din 2016. - 100 % începând din 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2016 se va ține 
seama, de asemenea, de vehiculele 
finalizate pentru a determina media 
emisiilor  specifice de CO2 ale fiecărui 
producător.

Or. en
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Amendamentul 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare ușoare complete se 
asigură că media emisiilor sale specifice de 
CO2 nu depășește obiectivul privind 
emisiile specifice care îi revine, determinat 
în conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

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

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

– 75% în 2014, – 75% în 2015,
– 80% în 2015, – 80% în 2016,

- 100 % începând din 2016. - 100 % începând din 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2016 se va ține 
seama, de asemenea, de vehiculele 
finalizate pentru a determina media 
emisiilor  specifice de CO2 ale fiecărui 
producător.

Or. en

Justificare

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
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mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Amendamentul 102
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
vehicule utilitare ușoare se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depășește obiectivul privind emisiile 
specifice care îi revine, determinat în 
conformitate cu anexa I sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 10, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. en

Justificare

Pentru ca industria automobilistică să aibă timp să-și adapteze producția la noile cerințe.
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Amendamentul 103
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În scopul evaluării performanței 
constructorilor în perioada 2012 – 2013, 
în temeiul articolului 7, se va utiliza un 
obiectiv fără caracter obligatoriu de 175 g 
CO2/km pentru vehiculele utilitare ușoare 
noi.

75% în 2014,
80% în 2015,
100 % începând din 2016.

Or. en

Justificare

O abordare ezitantă induce în eroare cetățenii și nu este în conformitate cu o legislație mai 
bună.

Amendamentul 104
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75% în 2014, – 50% în 2015,

Or. en

Justificare

Procesul de introducere treptată ar trebui să fie suficient de detaliat pentru a oferi o 
perspectivă clară de viitor industriei în cauză.
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Amendamentul 105
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80% în 2015, – 60% în 2016,

Or. en

Justificare

Procesul de introducere treptată ar trebui să fie suficient de detaliat pentru a oferi o 
perspectivă clară de viitor industriei în cauză.

Amendamentul 106
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 75% în 2017,

Or. en

Justificare

Procesul de introducere treptată ar trebui să fie suficient de detaliat pentru a oferi o 
perspectivă clară de viitor industriei în cauză.

Amendamentul 107
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 100 % începând din 2016. - 100 % începând din 2018.

Or. en
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Justificare

Procesul de introducere treptată ar trebui să fie suficient de detaliat pentru a oferi o 
perspectivă clară de viitor industriei în cauză.

Amendamentul 108
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul vehiculelor finalizate, 
constructorul trebuie să menționeze doar 
emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor 
de bază și să le respecte în conformitate 
cu primul paragraf.

Or. de

Justificare

Comisia a făcut deja observații într-un document de lucru cu privire la faptul că metoda 
menționată în propunerea de regulament nu este adecvată pentru stabilirea emisiilor 
specifice de CO2 ale vehiculelor finalizate. În cazul în care vehiculele fac obiectul unor stadii 
suplimentare de producție, producătorul vehiculului de bază nu are nicio influență asupra 
emisiilor de CO2 al unor astfel de vehicule finalizate.

Amendamentul 109
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

eliminat

- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014, 
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- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015, 
- 1 vehicul utilitar ușor, începând din 
2016.

Or. en

Amendamentul 110
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Credite suplimentare Credite suplimentare și stimulente 
financiare

Or. en

Justificare

Este necesară extinderea domeniului de aplicare al regulamentului pentru a promova 
înnoirea parcului de vehicule utilitare ușoare.

Amendamentul 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică cu 50% 
decât obiectivul privind emisiile specifice 
de CO2 în conformitate cu anexa 1 se 
consideră ca fiind echivalent cu:

- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014, - 2 vehicule utilitare ușoare, începând din 
2015 până în 2025.

- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,
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- 1 vehicul utilitar ușor, începând din 
2016.

Or. en

Justificare

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendamentul 112
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică cu 50% 
decât obiectivul privind emisiile specifice 
de CO2 în conformitate cu anexa 1 se 
consideră ca fiind echivalent cu:

- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014, - 2 vehicule utilitare ușoare, începând din 
2015 până în 2025.

- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,
- 1 vehicul utilitar ușor, începând din
2016.

Or. en
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Amendamentul 113
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică cu 50% 
decât obiectivul privind emisiile specifice 
de  CO2 în conformitate cu anexa 1 se 
consideră ca fiind echivalent cu:

- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014, - 2 vehicule utilitare ușoare, începând din 
2015 până în 2025.

- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,
- 1 vehicul utilitar ușor, începând din 
2016.

Or. en

Justificare

Credite suplimentare bazate pe un sistem relativ oferă stimulente mai ridicate pentru o 
aplicare la scară mai largă a noilor tehnologii inovatoare de reducere a CO2. Producătorii 
investesc foarte mult în dezvoltarea și introducerea unor noi tehnologii inovatoare, fără a ști 
dacă vor avea succes. Riscurile ridicate și incertitudinile cu privire la investițiile 
producătorilor, precum și faptul că aceste tehnologii nu vor contribui în mod semnificativ în 
intervalul 2020 - 2025 necesită o prelungire a perioadei de credite suplimentare.

Amendamentul 114
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

(1) 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 
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cu: cu:
- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014,
- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015, - 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,

- 1 vehicul utilitar ușor, începând din
2016.

- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016,

- 2 vehicule utilitare ușoare în 2017,
- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2018,

Or. en

Amendamentul 115
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot să prevadă 
stimulente financiare ce se aplică 
autovehiculelor produse în serie care 
respectă prevederile prezentului 
regulament și ale măsurilor sale de 
punere în aplicare.
Aceste stimulente financiare sunt valabile 
pentru toate vehiculele noi puse în 
vânzare pe piața unui stat membru, care 
respectă cel puțin valorile limită de emisii 
prevăzute în anexa I înaintea datelor 
prevăzute în anexa I, și încetează la aceste 
date.

Or. en

Justificare

Pentru a înnoi parcul de vehicule, statele membre pot să prevadă stimulente financiare ce se 
aplică autovehiculelor produse în serie care respectă prevederile prezentului regulament și 
ale măsurilor sale de punere în aplicare. Aceste stimulente financiare sunt valabile pentru 
toate vehiculele noi puse în vânzare pe piața unui stat membru, care respectă cel puțin 
valorile limită la emisii prevăzute în anexa I înaintea datelor prevăzute în anexa I, și vor fi 
sistate la aceste date.
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Amendamentul 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice suplimentară de peste 
15% din obiectivul privind emisiile 
specifice stabilit în conformitate cu anexa 
I se consideră ca fiind echivalent cu:
- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2014, 
- 2 vehicule utilitare ușoare în 2015, 
- 2,5 vehicule utilitare ușoare începând cu 
2016,

Or. en

Justificare

Dacă legislația oferă stimulente vehiculelor utilitare ușoare cu emisii foarte scăzute, atunci 
ar trebui să sancționeze vehiculele utilitare ușoare cu emisii foarte ridicate. Conform unui 
studiu efectuat în Regatul Unit, dacă toți cumpărătorii de furgonete ar alege cel mai eficient 
vehicul, emisiile ar fi reduse cu 17%.

Amendamentul 117
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre pot acorda stimulente 
financiare pentru reechiparea vehiculelor 
în circulație și pentru scoaterea din uz a 
vehiculelor care nu respectă prevederile 
regulamentului.

Or. en
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Amendamentul 118
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Pentru fiecare tip de autovehicul, 
stimulentele financiare menționate la 
alineatele (1) și (2) nu depășesc costurile 
suplimentare aferente dispozitivelor 
tehnice montate pentru a asigura 
respectarea valorilor limită la emisii
prevăzute în anexa I, inclusiv costurile 
pentru montarea acestora la vehicule.

Or. en

Amendamentul 119
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Comisia este informată în timp util 
cu privire la planurile de introducere sau 
modificare a stimulentelor financiare 
prevăzute la alineatele (1) și (2).

Or. en
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Amendamentul 120
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Dispozitive limitatoare de viteză

Din anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 și în fiecare an 
calendaristic care urmează, fiecare 
constructor de vehicule utilitare ușoare se 
asigură că vehiculele sale utilitare ușoare 
sunt dotate cu dispozitive limitatoare de 
viteză a căror viteză maximă este fixată la 
110 km/h. Acestea nu pot fi considerate 
ecoinovații.

Or. en

Justificare

Dispozitivele limitatoare de viteză reprezintă o modalitate foarte rentabilă de reducere a 
consumului de combustibil al vehiculelor utilitare ușoare. Acesta este motivul pentru care 
unele dintre companii, cum ar fi British Gas, TNT și Royal Mail, le utilizează deja. Un 
dispozitiv de limitare a vitezei fixat la 110 km sau 70 m/h le-ar permite constructorilor să 
realizeze obiectivele privind reducerile de emisii prevăzute de prezentul regulament la costuri 
mult mai reduse, IMM-urile putând face, astfel, economii.

Amendamentul 121
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Din anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 și în fiecare an 
calendaristic care urmează, fiecare 
constructor de vehicule utilitare ușoare se 
asigură că vehiculele sale utilitare ușoare 
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sunt dotate cu dispozitive limitatoare de 
viteză. Statele membre hotărăsc viteza 
maximă la care sunt fixate dispozitivele 
respective.

Or. en

Justificare

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Amendamentul 122
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Din anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 și în fiecare an 
calendaristic care urmează, fiecare 
constructor de vehicule utilitare ușoare se 
asigură că vehiculele sale utilitare ușoare 
sunt dotate cu dispozitive limitatoare de 
viteză a căror viteză maximă este fixată la 
100 km/h.

Or. en
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Amendamentul 123
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Din anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 și în fiecare an 
calendaristic care urmează, fiecare 
constructor de vehicule utilitare ușoare se 
asigură că vehiculele sale utilitare ușoare 
sunt dotate cu dispozitive limitatoare de 
viteză a căror viteză maximă este fixată la 
100 km/h.

Or. en

Justificare

Dispozitivele limitatoare de viteză inteligente vor avea atât un impact direct, cât și indirect 
asupra consumului de combustibil. Una dintre consecințele directe este faptul că viteza mai 
redusă necesită mai puțin combustibil. Una dintre consecințele indirecte este faptul că 
limitarea vitezei maxime permite optimizarea cu exactitate a grupurilor propulsoare pentru 
viteza respectivă, ceea ce poate contribui la reducerea suplimentară a emisiilor. Emisiile de 
CO2 cresc în mod semnificativ în timpul situațiilor dinamice din trafic (oprirea și pornirea) și 
la o viteză mai mare de 120 km/oră. Reducerea maximă a CO2 care poate fi obținută cu 
ajutorul dispozitivelor inteligente de limitare a vitezei este estimată la aproximativ 15%.

Amendamentul 124
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Din anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2014 și în fiecare an 
calendaristic care urmează, fiecare 
constructor de vehicule utilitare ușoare se 
asigură că vehiculele sale utilitare ușoare 
sunt dotate cu dispozitive limitatoare de 
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viteză a căror viteză maximă este fixată la 
100 km/h.

Or. en

Justificare

Publicarea raportului TERM de către Agenția Europeană de Mediu a subliniat recent că 
traficul rutier continuă să genereze probleme grave de mediu în Europa. Dispozitivele 
limitatoare de viteză sunt deja utilizate de autocamioane pentru a reduce cu succes 
preocupările legate de siguranță în ceea ce privește autocamioanele și ar reprezenta o 
măsură eficientă din punctul de vedere al costurilor în vederea scăderii emisiilor de CO2 ale 
furgonetelor.

Amendamentul 125
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Dispozitive limitatoare de viteză

Începând cu 1 ianuarie 2014, 
constructorii de vehicule utilitare ușoare 
se asigură că toate vehiculele utilitare 
ușoare noi sunt dotate, în conformitate cu 
articolul 2, cu dispozitive limitatoare de 
viteză care limitează viteza maximă a 
acestui tip de vehicule la 120 km/h. 

Or. de

Justificare

Dispozitivele limitatoare de viteză au fost deja introduse pentru toate celelalte categorii de 
vehicule utilitare. Montarea acestor dispozitive nu cauzează probleme de ordin tehnic și nu 
generează costuri suplimentare importante. Prezentul amendament oferă constructorilor un 
stimulent pentru a produce motoare mai mici și mai eficiente, care emit mai puțin CO2. 
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Amendamentul 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2012 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informații sunt puse la 
dispoziția constructorilor și a 
importatorilor sau reprezentanților 
desemnați de aceștia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcționează în mod transparent. 

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2013 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informații sunt puse la 
dispoziția constructorilor și a 
importatorilor sau reprezentanților 
desemnați de aceștia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcționează în mod transparent.

Or. en

Justificare

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

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

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Amendamentul 127
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2012 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informații sunt puse la 
dispoziția constructorilor și a 
importatorilor sau reprezentanților 
desemnați de aceștia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcționează în mod transparent. 

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2013 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informații sunt puse la 
dispoziția constructorilor și a 
importatorilor sau reprezentanților 
desemnați de aceștia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcționează în mod transparent.

Or. en

Justificare

Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în aplicare a regulamentului pentru a 
evita denaturarea pieței și discriminarea producătorilor.

Întrucât vehiculele construite în etape vor intra sub incidența Directivei 2007/46/CE doar 
începând din aprilie 2013, acestea nu vor putea fi monitorizate în mod satisfăcător înainte de 
această dată. Un exercițiu-pilot ar trebui să acopere monitorizarea vehiculelor construite în 
etape și să includă același termen de execuție ca pentru alte categorii de vehicule (de 
exemplu, M1).

Amendamentul 128
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2012 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 
1 ianuarie 2013 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
înregistrează informațiile privind fiecare 
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vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informații sunt puse la 
dispoziția constructorilor și a 
importatorilor sau reprezentanților 
desemnați de aceștia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcționează în mod transparent. 

vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe 
teritoriul său în conformitate cu anexa II 
partea A. Aceste informații sunt puse la 
dispoziția constructorilor și a 
importatorilor sau reprezentanților 
desemnați de aceștia în fiecare stat 
membru. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a asigura că organismele 
raportoare funcționează în mod transparent.

Or. en

Amendamentul 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

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

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Amendamentul 130
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
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other vehicle categories (e.g. M1).

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

Amendamentul 132
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în aplicare a regulamentului pentru a 
evita denaturarea pieței și discriminarea producătorilor.

Întrucât vehiculele construite în etape vor intra sub incidența Directivei 2007/46/CE doar 
începând din aprilie 2013, acestea nu vor putea fi monitorizate în mod adecvat înainte de 
această dată. Un exercițiu pilot ar trebui să acopere monitorizarea vehiculelor construite în 
etape și să includă același termen de execuție ca pentru alte categorii de vehicule (de 
exemplu, M1).
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Amendamentul 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia ține un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
temeiul prezentului articol, acest registru 
fiind pus la dispoziția publicului. Până la 
30 iunie 2014 și în fiecare an ulterior, 
Comisia calculează pentru fiecare 
constructor, cu titlu provizoriu:

Or. en

Justificare

Din motive legate de consecvență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea producătorilor. 
Experiența legată de regulamentul privind autoturismele a demonstrat că există dificultăți în 
ceea ce privește monitorizarea. Este necesar un termen de execuție mai lung pentru stabilirea 
unui sistem de monitorizare fiabil, în special în condițiile în care, în prezent, nu sunt 
disponibile informații complete privind N1 la nivelul UE; de exemplu, punctul de pornire 
fiind astfel mai dificil decât pentru automobile.

Amendamentul 134
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia ține un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
temeiul prezentului articol, acest registru 
fiind pus la dispoziția publicului. Până la 
30 iunie 2014 și în fiecare an ulterior, 
Comisia calculează pentru fiecare 
constructor, cu titlu provizoriu:

Or. en
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Amendamentul 135
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia ține un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
temeiul prezentului articol, acest registru 
fiind pus la dispoziția publicului. Până la 
30 iunie 2014 și în fiecare an ulterior, 
Comisia calculează pentru fiecare 
constructor, cu titlu provizoriu:

Or. en

Justificare

Din motive legate de consecvență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea producătorilor. 
Experiența legată de regulamentul privind autoturismele a demonstrat că există dificultăți în 
ceea ce privește monitorizarea. Este necesar un termen de execuție mai lung pentru stabilirea 
unui sistem de monitorizare fiabil, în special în condițiile în care, în prezent, nu sunt 
disponibile informații complete privind N1 la nivelul UE; de exemplu, punctul de pornire 
fiind astfel mai dificil decât pentru automobile.

Amendamentul 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia ține un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
temeiul prezentului articol, acest registru 
fiind pus la dispoziția publicului. Până la 
30 iunie 2014 și în fiecare an ulterior, 
Comisia calculează pentru fiecare 
constructor, cu titlu provizoriu:
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Or. en

Justificare

Din motive legate de consecvență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea producătorilor. 
Experiența legată de regulamentul privind autoturismele a demonstrat că există dificultăți în 
ceea ce privește monitorizarea. Este necesar un termen de execuție mai lung pentru stabilirea 
unui sistem de monitorizare fiabil, în special în condițiile în care, în prezent, nu sunt 
disponibile informații complete privind N1 la nivelul UE; de exemplu, punctul de pornire 
fiind astfel mai dificil decât pentru automobile.

Amendamentul 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Din motive legate de consecvență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea producătorilor.

Amendamentul 138
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru anii calendaristici 2012 și 2013, (7) Pentru anii calendaristici 2013 și 2014, 
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pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2
a constructorului respectiv depășește 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

pe baza calculelor realizate în temeiul 
alineatului (5), Comisia notifică un 
constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2
a constructorului respectiv depășește 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Or. en

Amendamentul 139
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Din motive legate de consecvență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea producătorilor.

Amendamentul 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru anii calendaristici 2012 și 2013, 
pe baza calculelor realizate în temeiul
alineatului (5), Comisia notifică un 

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

constructor în cazul în care Comisia este de 
părere că media emisiilor specifice de CO2
a constructorului respectiv depășește 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Or. en

Justificare

Din motive legate de consecvență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea producătorilor.

Amendamentul 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea va fi extinsă și la vehiculele 
finalizate.

Or. en

Justificare

Omologarea de tip completă (2007/46/CE) se va aplica tuturor tipurilor de vehicule finalizate 
începând cu mai 2013. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2014, monitorizarea va fi extinsă și la 
vehiculele finalizate. 2014 va fi primul an calendaristic complet când emisiile de CO2 și masa 
vehiculelor finalizate vor fi monitorizate și colectate în conformitate cu noua procedură 
disponibilă.

Amendamentul 142
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea va fi extinsă și la vehiculele 
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finalizate.

Or. en

Amendamentul 143
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea va fi extinsă și la vehiculele 
finalizate.

Or. en

Justificare

Omologarea de tip completă (2007/46/CE) se va aplica tuturor tipurilor de vehicule 
finalizateîncepând cu mai 2013. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2014, monitorizarea va fi 
extinsă și la vehiculele finalizate. 2014 va fi primul an calendaristic complet când emisiile de 
CO2 și masa vehiculelor finalizatevor fi monitorizate și colectate în conformitate cu noua 
procedură disponibilă.

Amendamentul 144
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea va fi extinsă și la vehiculele 
finalizate.

Or. en

Justificare

Omologarea de tip completă (2007/46/CE) se va aplica tuturor tipurilor de vehicule 
finalizateîncepând cu mai 2013. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2014, monitorizarea va fi 
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extinsă și la vehiculele finalizate. 2014 va fi primul an calendaristic complet când emisiile de 
CO2 și masa vehiculelor finalizatevor fi monitorizate și colectate în conformitate cu noua 
procedură disponibilă.

Amendamentul 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea va fi extinsă și la vehiculele 
finalizate.

Or. en

Amendamentul 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Primele pentru emisiile suplimentare sunt 
similare celor plătite în alte sectoare în 
cadrul Schemei europene de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze 
cu efect de seră.

Or. en
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Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acestora.

Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de UE ETS plătesc 15 €/t și o eventuală 
penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; Directiva privind 
achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40 €/t (costuri externe pe 
întreg ciclul de viață pentru CO2).

Amendamentul 147
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Primele pentru emisiile suplimentare sunt 
similare celor plătite în alte sectoare în 
cadrul Schemei europene de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze 
cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acestora.

Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de UE ETS plătesc 15 €/t și o eventuală 
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penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; Directiva privind 
achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40 €/t (costuri externe pe 
întreg ciclul de viață pentru CO2).

Amendamentul 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acestora.

Amendamentul 149
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru perioada care începe la 1 
ianuarie 2014 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, Comisia impune 
plata unei prime pentru emisiile 
suplimentare unui constructor sau 
administratorului unei grupări, după caz, în 

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

cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 a constructorului în cauză depășește 
obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice.

Or. en

Justificare

Pentru ca industria automobilistică să aibă timp să-și adapteze producția la noile cerințe.

Amendamentul 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) din 2014 până în 2018:
(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare 
noi.
(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
3 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare 
noi.
(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
1 g CO2/km dar nu mai mult de 
2 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare ușoare noi.
(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:
Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
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vehicule utilitare ușoare noi.
(b) începând din 2019:
(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare ușoare noi.
Unde, în sensul prezentului articol:
„emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame pe kilometru cu care 
media emisiilor specifice de CO2 a unui 
constructor - ținând seama de reducerile 
emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor 
inovatoare aprobate în conformitate cu 
articolul 11 – a depășit obiectivul acestuia 
privind emisiile specifice în anul 
calendaristic sau într-o parte a anului 
calendaristic în care se aplică obligația 
menționată la articolul 4, rotunjit la cea 
mai apropiată a treia zecimală; și
„numărul de vehicule utilitare ușoare 
noi” înseamnă numărul de vehicule 
utilitare ușoare noi al căror constructor 
este și care au fost înmatriculate în 
perioada respectivă, în conformitate cu 
criteriile de introducere treptată prevăzute 
la articolul 4.

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acestora.

Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de UE ETS plătesc 15 €/t și o eventuală 
penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; Directiva privind 
achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40 €/t (costuri externe pe 
întreg ciclul de viață pentru CO2).
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Amendamentul 151
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) din 2014 până în 2018:
(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare 
noi.
(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
3 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare 
noi.
(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
1 g CO2/km dar nu mai mult de 
2 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare ușoare noi.
(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:
Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare ușoare noi.
(b) începând din 2019:
(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare ușoare noi.
Unde, în sensul prezentului articol:
„emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame pe kilometru cu care 
media emisiilor specifice de CO2 a unui 
constructor - ținând seama de reducerile 
emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor 
inovatoare aprobate în conformitate cu 
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articolul 11 – a depășit obiectivul acestuia 
privind emisiile specifice în anul 
calendaristic sau într-o parte a anului 
calendaristic în care se aplică obligația 
menționată la articolul 4, rotunjit la cea 
mai apropiată a treia zecimală; și
„numărul de vehicule utilitare ușoare 
noi” înseamnă numărul de vehicule 
utilitare ușoare noi al căror constructor 
este și care au fost înmatriculate în 
perioada respectivă, în conformitate cu
criteriile de introducere treptată prevăzute 
la articolul 4.

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acestora.

Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu €480/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de plățile UE ETS plătesc 15€/t și o 
eventuală penalizare suplimentară ETS de 100€/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; 
Directiva privind achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40€/t 
(costuri externe pe întreg ciclul de viață pentru CO2).

Amendamentul 152
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:

(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare ușoare noi.

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare 
noi.
(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 
2 g CO2/km dar nu mai mult de 
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3 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare 
noi.
(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 
1 g CO2/km dar nu mai mult de 
2 g CO2/km:
((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare ușoare noi.
(iv) pentru emisiile suplimentare de 
maximum 1 g CO2/km:
Emisii suplimentare × 5 € × numărul de 
vehicule utilitare ușoare noi.

Or. en

Justificare

Prima pentru emisiile suplimentare trebuie să reflecte costurile marginale ale investițiilor 
pentru fiecare gram suplimentar pentru a asigura respectarea obligațiilor, mai degrabă decât 
plata sancțiunilor. Evaluarea efectuată în Regatul Unit sugerează că o structură modulară a 
primei ar însemna că obiectivul nu poate fi realizat decât după 2016, sau chiar eventual 
2020.

Amendamentul 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

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

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

((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) × ((Emisii suplimentare – 2) × 95 € + 20 €) × 
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numărul de vehicule utilitare ușoare noi. numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

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

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

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

((Emisii suplimentare – 1) × 60 € + 5 €) × 
numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

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

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

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

Emisii suplimentare × 15 € × numărul de 
vehicule utilitare ușoare noi.

Or. en

Justificare

Seria de sancțiuni propuse de Comisie va duce la un număr ridicat de situații de nerespectare 
a obligațiilor până în 2019. Prezentul amendament vizează creșterea relativă a sumelor 
aferente sancțiunilor pentru a crește gradul de respectare a obligațiilor impuse de lege, 
oferind, în același timp, o anumită flexibilitate constructorilor pentru a ajunge să cunoască 
mai bine sistemul.

Amendamentul 154
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Pentru ca industria să aibă mai mult timp să-și adapteze linia de producție.
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Amendamentul 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – înaintea punctului i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare ușoare noi.

Or. en

Justificare

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.

Amendamentul 156
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

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

Or. de

Justificare

Prima pentru vehiculele utilitare ușoare care depășesc limita emisiilor de CO2 ar trebui 
uniformizată cu prima corespunzătoare aplicată în cazul autoturismelor. O sancțiune mai 
mare ar fi justificată numai în cazul în care emisiile de CO2 ale acestor vehicule ar avea un 
impact diferit asupra mediului. 
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Amendamentul 157
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 
3 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) 
× numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

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

Or. en

Justificare

Pentru a stimula industria să îmbunătățească vehiculele, fără a descuraja și penaliza 
consumatorii.

Amendamentul 158
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând din 2019: (b) începând din 2020:

Or. en

Justificare

Pentru ca industria să aibă mai mult timp să-și adapteze linia de producție la noile cerințe.
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Amendamentul 159
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând din 2019: (b) începând din 2019:
(Emisii suplimentare × 120€ + 45€) × 
numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

(Emisii suplimentare × 95€ + 45€) × 
numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

Or. de

Justificare

Prima pentru vehiculele utilitare ușoare care depășesc limita emisiilor de CO2 ar trebui 
uniformizată cu prima corespunzătoare aplicată în cazul autoturismelor. O sancțiune mai 
mare ar fi justificată numai în cazul în care emisiile de CO2 ar avea un impact diferit asupra 
mediului.

Amendamentul 160
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare ușoare noi.

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura consecvența cu Regulamentul nr. 443/2009.
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Amendamentul 161
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acestora. 
Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de UE ETS plătesc 15 €/t și o eventuală 
penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; Directiva privind 
achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40 €/t (costuri externe pe 
întreg ciclul de viață pentru CO2).

Amendamentul 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acestora.

Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de UE ETS plătesc 15 €/t și o eventuală 
penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; Directiva privind 
achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40 €/t (costuri externe pe 
întreg ciclul de viață pentru CO2).

Amendamentul 163
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acestora.

Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de UE ETS plătesc 15 €/t și o eventuală 
penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; Directiva privind 
achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40 €/t (costuri externe pe 
întreg ciclul de viață pentru CO2).
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Amendamentul 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare, astfel cum au fost propuse, sunt complet 
disproporționate, nefiind, în niciun caz, comparabile cu cele din alte sectoare. Acestea ar 
avea efecte negative asupra industriei, periclitând competitivitatea și viabilitatea acestora.

Primele pentru emisiile suplimentare propuse de Comisie ar fi echivalente cu 480 €/t în 2015, 
pe când, prin comparație, alte sectoare acoperite de UE ETS plătesc15 €/t și o eventuală 
penalizare suplimentară ETS de 100 €/t în cazul neîndeplinirii obligațiilor; Directiva privind 
achizițiile publice ecologice a stabilit între timp prețul CO2 la 30 – 40 €/t (costuri externe pe 
întreg ciclul de viață pentru CO2).

Amendamentul 165
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Sumele obținute din plata primelor 
pentru emisiile suplimentare sunt 
considerate ca venit la bugetul general al 
Uniunii Europene și sunt folosite în 
exclusivitate pentru finanțarea proiectelor 
din domenii precum dezvoltarea 
infrastructurii și inovarea în domeniul 
tehnologiei motoarelor, care vizează 
reducerea efectelor negative ale 
transporturilor asupra mediului.
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Or. en

Justificare

Sumele obținute din plata primelor pentru emisiile suplimentare sunt folosite exclusiv pentru 
finanțarea proiectelor din domenii precum dezvoltarea infrastructurii și inovarea în domeniul 
tehnologiei motoarelor, care vizează reducerea efectelor negative ale transporturilor asupra 
mediului.

Amendamentul 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Din motive legate de consecvență. Publicarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor.

Amendamentul 167
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Din motive legate de consecvență. Publicarea ar trebui să fie conformă cu punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor.

Amendamentul 168
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 169
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) face parte dintr-un grup de constructori 
conexați care este responsabil, în total, 
pentru mai puțin de 30 000 de vehicule 
utilitare ușoare noi înmatriculate în Uniune
pe an calendaristic; sau

Or. en
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Amendamentul 170
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 - litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) un obiectiv privind emisiile care 
reprezintă o reducere de 25% față de 
media emisiilor specifice de CO2 în 2012 
sau, în cazul în care se depune o singură 
cerere pentru mai multe întreprinderi 
asociate, o reducere de 25% față de media 
calculată între valorile medii ale emisiilor 
specifice de CO2 specifice ale fiecăreia 
dintre aceste întreprinderi în 2012.

Or. en

Amendamentul 171
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea unui furnizor sau a 
unui constructor, se analizează reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin 
intermediul utilizării de tehnologii 
inovatoare. Contribuția totală a acestor 
tehnologii la reducerea obiectivului 
privind emisiile specifice al unui 
constructor poate fi de cel mult 7 g 
CO2/km.

eliminat

Or. en

Justificare

Ciclul de testare trebuie să fie revizuit pentru a ține seama de ecoinovații și pentru a reflecta 
mai bine condițiile reale de condus.



AM\817303RO.doc 93/96 PE441.217v01-00

RO

Amendamentul 172
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La solicitarea unui furnizor sau a unui 
constructor, se analizează reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin intermediul 
utilizării de tehnologii inovatoare. 
Contribuția totală a acestor tehnologii la 
reducerea obiectivului privind emisiile 
specifice al unui constructor poate fi de cel 
mult 7 g CO2/km.

(1) La solicitarea unui furnizor sau a unui 
constructor, se analizează reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin intermediul 
utilizării de tehnologii inovatoare. 
Contribuția totală a acestor tehnologii la 
reducerea obiectivului privind emisiile 
specifice al unui constructor poate fi de cel 
mult 10 g CO2/km.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura consecvența cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Amendamentul 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate 
sunt în conformitate cu dispozițiile 
stabilite în temeiul articolului 12 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și
se bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

Or. en
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Justificare

Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul privind emisiile de CO2 generate de autoturisme 
(443/2009) menționează că, până în 2010, Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare. Dispozițiile privind procedura de 
aprobare, care sunt în prezent discutate pentru automobile, ar trebui să se aplice, de 
asemenea, și în cazul vehiculelor utilitare ușoare. Nu ar trebui să se facă diferențe între 
ecoinovațiile pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare și nu ar trebui să existe o 
procedură de aprobare diferită. Ar trebui evitate situațiile de dublare a muncii.

Amendamentul 174
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate
sunt în conformitate cu dispozițiile 
stabilite în temeiul articolului 12 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și
se bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

Or. en

Justificare

Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul privind emisiile de CO2 generate de autoturisme 
(443/2009) menționează că, până în 2010, Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare. Dispozițiile privind procedura de 
aprobare, care sunt în prezent discutate pentru automobile, ar trebui să se aplice, de 
asemenea, și în cazul vehiculelor comerciale ușoare. Nu ar trebui să se facă diferențe între 
ecoinovațiile pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare și nu ar trebui să existe o 
procedură de aprobare diferită. Ar trebui evitate situațiile de duplicare a muncii.
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Amendamentul 175
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate
sunt în conformitate cu dispozițiile 
stabilite în temeiul articolului 12 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și
se bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

Or. en

Amendamentul 176
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate
sunt în conformitate cu dispozițiile 
stabilite în temeiul articolului 12 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și
se bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare:

Or. en
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Amendamentul 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Publicitatea

Publicitatea pentru un vehicul care intră 
în domeniul de aplicare al acestei 
legislații, în cazul în care sunt divulgate 
informații tehnice sau legate de consumul 
de energie sau de preț, furnizează 
utilizatorilor finali informațiile necesare 
privind performanța energetică a 
vehiculului.

Or. en

Justificare

Este extrem de important ca clienții, în special IMM-urile, să fie informați cu privire la 
performanța energetică a vehiculelor utilitare ușoare pe care le-ar putea cumpăra. Această 
formulare se bazează pe textul convenit pentru revizuirea Directivei privind etichetarea 
energetică, la care se adaugă specificații de ordin tehnic, utilizate adesea în publicitatea la 
vehiculele utilitare ușoare.


