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Amendamentul 7
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 13 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2011 de stabilire a unor 
standarde de performanță pentru vehiculele 
utilitare ușoare noi, ca parte a abordării 
integrate a Uniunii de reducere a emisiilor 
de CO2 generate de vehiculele ușoare 
solicită Comisiei, sub rezerva confirmării 
fezabilității acesteia, reexaminarea 
modalităților de realizare a obiectivului de 
147 g/km până în 2020, inclusiv a 
formulelor din anexa I și a derogărilor de la 
articolul 11. Propunerea de modificare a 
regulamentului trebuie să fie formulată 
într-un mod cât mai neutru posibil din 
punct de vedere concurențial, echitabil din 
punct de vedere social și durabil.

(1) Articolul 13 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2011 de stabilire a unor
standarde de performanță pentru vehiculele 
utilitare ușoare noi, ca parte a abordării 
integrate a Uniunii de reducere a emisiilor 
de CO2 generate de vehiculele ușoare 
solicită Comisiei, sub rezerva confirmării 
fezabilității acesteia, reexaminarea 
modalităților de realizare a obiectivului de 
147 g/km până în 2020, inclusiv a 
formulelor din anexa I și a derogărilor de la 
articolul 11. Aceasta ar trebui să fie 
însoțită de o modificare a parametrului de 
utilitate, sub forma unei reduceri 
semnificative a masei unui vehicul 
utilitar. Propunerea de modificare a 
regulamentului trebuie să fie formulată 
într-un mod cât mai neutru posibil din 
punct de vedere concurențial, echitabil din 
punct de vedere social și durabil.

Or. pl

Justificare

Parametrul de utilitate, respectiv masa, este unul dintre factorii principali ai eforturilor de 
atingere a obiectivelor privind emisiile, iar valoarea sa se poate calcula folosind ecuația din 
anexa I la Regulamentul din 11 mai 2011, în urma introducerii unui obiectiv privind emisiile 
de CO2.

Amendamentul 8
Yannick Jadot
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Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Camionetele constituie una dintre 
sursele de emisii de gaze cu efect de seră 
din domeniul transporturilor cu cea mai 
accelerată dezvoltare, înregistrând o 
creștere de 26 % între 1995 și 2010 și 
reprezentând, în prezent, 8 % din emisiile 
generate de transportul rutier. Se 
preconizează că această dezvoltare va 
continua, parțial datorită reglementărilor 
mai limitate aplicabile camionetelor, 
comparativ cu camioanele. Pentru a 
contracara creșterea emisiilor 
camionetelor și pentru a asigura 
menținerea progreselor și după 2020, este 
necesar să se stabilească un obiectiv 
ambițios pentru 2025. Un obiectiv de 
85 g CO2/km ar asigura realizarea de 
investiții în dezvoltarea unor camionete 
eficiente în privința consumului de 
combustibil și cu emisii reduse de dioxid 
de carbon. Acest aspect este relevant, în 
special, pentru orașele europene în care 
utilizarea unor camionete mai ecologice, 
eventual cu sisteme de propulsie 
alternative, va îmbunătăți calitatea vieții.

Or. en

Justificare

Un studiu recent publicat al AEA-Ricardo arată că un obiectiv de 60 g CO2/km pentru 
autoturisme, în 2025, ar fi fezabil din punct de vedere tehnologic și eficient din punctul de 
vedere al costurilor. Un obiectiv cu o rigoare echivalentă pentru camionete ar fi o valoare de 
85 g CO2/km. Acest obiectiv ar încuraja investițiile în camionete cu emisii reduse de dioxid de 
carbon (hibride, electrice), protejând întreprinderile europene de creșterea permanentă a 
prețurilor la combustibil și contribuind, totodată, la reducerea poluării atmosferice și fonice, 
în special în zonele urbane, unde camionetele se folosesc în mod frecvent.

Amendamentul 9
Krišjānis Kariņš
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Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. lv

Amendamentul 10
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 11
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este deosebit de important ca testele 
în stare de funcționare să reproducă în 
mod exact consumul de combustibil și 
emisiile de CO2 în condiții normale de 
utilizare. În acest scop, de exemplu, este 
necesar ca, pe parcursul testelor în stare 
funcționare, asamblarea componentelor 
pe vehicule să nu se realizeze cu intenția 
de a reduce rezistența la deplasare și ca 
situațiile de utilizare să fie reprezentative 
pentru utilizările reale. Astfel, 
consumatorii pot avea încredere că 
performanțele vehiculelor achiziționate, 
odată aflate în stare de funcționare, 
reflectă consumul de combustibil și 
emisiile de CO2 prezentate de producător. 
Din aceste motive și fără a aduce atingere 
obligației de a asigura conformitatea în 
stare de funcționare, Comisia ar trebui să 
adopte norme detaliate pentru a preveni 
utilizarea flexibilităților cu ocazia testelor 
interne în stare de funcționare în scopul 
de a reduce consumul de combustibil și 
emisiile de CO2 sub nivelul care s-ar 
atinge în condiții normale de utilizare.

Or. en
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Justificare

Pentru a promova aplicarea uniformă a conformității în stare de funcționare și pentru a 
asigura conformitatea modificărilor necesare cu condițiile normale de utilizare, Comisia ar 
trebui să adopte norme detaliate. Aceste norme nu ar trebui să aducă atingere obligației de a 
asigura conformitatea în stare de funcționare, pentru a preveni întârzierile inutile în 
asigurarea conformității în stare de funcționare.

Amendamentul 12
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În conformitate cu analiza tehnică 
efectuată în cadrul evaluării impactului, 
tehnologiile care permit realizarea 
obiectivului de 147 g CO2/km sunt 
disponibile, iar reducerile necesare pot fi 
obținute la un cost mai mic decât cel 
estimat în analiza anterioară realizată 
înainte de adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 510/2011. În plus, distanța dintre media 
actuală a emisiilor specifice de CO2
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
și obiectiv a scăzut și ea. Potrivit 
analizelor tehnice, un obiectiv mai riguros 
ar fi fezabil din punct de vedere 
tehnologic și eficient din punctul de 
vedere al costurilor. Prin urmare, 
obiectivul pentru 2020 se stabilește la 
110 g CO2/km.

Or. en

Justificare

La momentul adoptării prezentului regulament, costurile suportate pentru atingerea 
obiectivului de 147 g CO2/km erau estimate între 2 000 și 8 800 EUR. Cu toate acestea, 
potrivit studiului din 2012 care stă la baza evaluării de impact a Comisiei pentru propunerea 
de revizuire, costurile suplimentare estimate pentru atingerea obiectivului de 147 g CO2/km 
sunt de numai aproximativ 450 EUR. Un studiu al TNO din 2012 arată că un obiectiv de 
110 g CO2/km pentru camionete (echivalentul unui obiectiv de 80 g CO2/km pentru 
autoturisme) este fezabil din punct de vedere tehnologic, iar costurile suplimentare ar fi 
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amortizate în mai puțin de 4 ani.

Amendamentul 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Economia europeană depinde, în 
mare măsură, de sursele externe de 
energie și, prin urmare, este expusă în 
permanență unor prețuri incerte și 
ridicate ale energiei, inclusiv unor 
potențiale șocuri ale prețului petrolului. O 
creștere semnificativă a eficienței 
utilizării resurselor, în special a energiei, 
poate contribui la reducerea la minimum 
a acestor efecte negative. Având în vedere 
perioadele îndelungate de cercetare și 
dezvoltare de care au nevoie producătorii 
pentru a inova și a-și adapta ciclurile de 
producție și pentru a le oferi investitorilor 
certitudinea de care au nevoie, este 
important să se stabilească un obiectiv 
pentru 2025. Stabilirea acestui obiectiv 
acum ar însemna menținerea pe calea 
calendarului din 2009, când s-au stabilit 
obiectivele pentru 2020. Introducerea 
unui obiectiv de 100 g/km pentru 2025 
este o modalitate de a garanta 
îmbunătățirea și după 2020 a eficienței 
noilor camionete, din punctul de vedere al 
consumului de combustibil, de a asigura 
dezvoltarea unor vehicule cu emisii foarte 
reduse de dioxid de carbon, de a reduce 
vulnerabilitatea economiei în fața 
șocurilor provocate de prețul petrolului și 
de a menține poziția de lider a UE.

Or. en
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Amendamentul 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații cu privire la modul în care 
acest regulament urmează să fie modificat
pentru perioada de după 2020. Aceste 
indicații trebuie să se bazeze pe o evaluare 
a ratei de reducere necesare în cadrul 
obiectivelor climatice pe termen lung ale 
Uniunii și pe consecințele asupra 
dezvoltării unei tehnologii rentabile de 
reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
aceste aspecte să fie reexaminate, Comisia 
să înainteze un raport și, dacă este cazul, 
să facă propuneri privind obiectivele 
pentru perioada de după 2020.

(6) Pentru a permite industriei de 
automobile să realizeze investiții pe termen 
lung și să inoveze, este de dorit să fie 
oferite indicații pentru perioada de 
după 2020. Acest lucru ar trebui făcut 
prin stabilirea unui obiectiv pentru 2025. 
Obiectivul ar trebui să se bazeze pe rata 
de reducere necesară pentru a asigura 
conformitatea cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și pe consolidarea 
dezvoltării unei tehnologii rentabile de 
reducere a emisiilor de CO2.

Or. en

Amendamentul 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 



PE504.232v01-00 10/37 AM\925661RO.doc

RO

Națiunilor Unite, dar nu este încă 
finalizată. Având în vedere cele de mai sus,
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
stabilește limitele de emisii pentru anul 
2020, măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în 
anexa I trebuie să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigurozitate comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

Națiunilor Unite, dar nu este încă 
finalizată. Având în vedere cele de mai sus 
și întrucât ciclul de teste existent nu 
reflectă în mod suficient emisiile reale ale 
autoturismelor și camionetelor în timpul 
deplasării, este esențială dezvoltarea 
rapidă a unui ciclu de teste îmbunătățit. 
În cazul în care procedurile de testare 
actuale, prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009, care
stabilește limitele de emisii pentru 
anul 2020, măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, sunt modificate, limitele 
stabilite în anexa I ar trebui să fie adaptate 
pentru a se asigura o rigoare comparabilă 
pentru producători și clase de vehicule.

Or. en

Amendamentul 16
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Emisiile de gaze cu efect de seră 
asociate alimentării cu energie și 
producției și casării vehiculelor sunt 
componente semnificative ale amprentei 
de carbon actuale a transportului rutier și 
se preconizează că importanța acestora va 
crește semnificativ în viitor. Prin urmare, 
ar trebui să se adopte politici în vederea 
îndrumării producătorilor către soluții 
optime, ținând cont, în special, de emisiile 
de gaze cu efect de seră asociate generării 
energiei furnizate vehiculelor și 
garantând faptul că aceste emisii nu 
anulează beneficiile asociate unei mai 
bune utilizări a vehiculelor din punct de 
vedere energetic, astfel cum este prevăzut 
în prezentul regulament. În acest scop, 
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Comisia ar trebui să aibă în vedere, la 
următoarea revizuire a prezentului 
regulament pentru perioada de 
după 2020, o abordare de reglementare 
care să țină cont de emisiile de gaze cu 
efect de seră asociate alimentării cu 
energie și ciclului de viață al vehiculului.

Or. en

Amendamentul 17
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Viteza vehiculelor rutiere are o 
puternică influență asupra consumului de 
combustibil și a emisiilor de CO2 ale 
acestora. În plus, în absența unei limitări
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 și la 
aferentele pierderi de eficiență la o viteză 
mai redusă. Prin urmare, este oportun să 
se extindă domeniul de aplicare al 
Directivei 92/6/CEE a Consiliului din 
10 februarie 1972 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

Justificare

Camionetele sunt singurele vehicule utilitare pentru care nu există limitatoare de viteză. 
Limitatoarele de viteză ar reduce emisiile, ar îmbunătăți siguranța rutieră și ar elimina un 
element de concurență neloială între camionetele mari și camioanele mici.



PE504.232v01-00 12/37 AM\925661RO.doc

RO

Amendamentul 18
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. lv

Amendamentul 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Considerentul 13
la finalul considerentului, după 
„regulament”, ar trebui adăugată 
următoarea completare:
„acordând stimulente echilibrate pentru 
camionetele cu un nivel redus de emisii.”

Or. en

Amendamentul 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote



AM\925661RO.doc 13/37 PE504.232v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Considerentul 31
La considerentul 31 din propunerea 
inițială a Comisiei pentru Regulamentul 
(UE) Nr. 510/2011, următoarele rânduri 
până la sfârșit:
„Prin urmare este oportun să se studieze 
(…) care fac obiectul prezentului 
regulament”.
ar trebui să fie înlocuite cu următorul 
text:
„Dezvoltarea traficului rutier, în special a 
circulației camionetelor și, drept urmare, 
creșterea pericolelor și a inconvenientelor 
fac ca toate statele membre să se 
confrunte cu probleme grave în ceea ce 
privește siguranța rutieră, mediul 
înconjurător și schimbările climatice. 
Prin urmare, prezentul regulament 
impune montarea unor limitatoare de 
viteză pe toate vehiculele N1 nou 
fabricate, până la 1 ianuarie 2015.”

Or. en

Amendamentul 21
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
128 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
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conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

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

Obiectivul ar trebui să fie de 128 g CO2/km, și nu de 147 g CO2/km, astfel cum propune 
Comisia, pentru a atinge același nivel de rigoare, indiferent de tipul de vehicul. Obiectivul 
propus de Comisie pentru 2020 corespunde unei restrângeri a obiectivului pentru 2015 
cu 27 % pentru autoturisme, dar cu numai 16 % pentru vehiculele utilitare ușoare.

Amendamentul 22
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 510/2011 
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
147 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și prin 
intermediul tehnologiilor inovatoare.”

(2) Începând din 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 
110 g CO2/km pentru media emisiilor 
generate de vehiculele utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Uniune, măsurat 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

Camionetele constituie una dintre sursele de emisii de gaze cu efect de seră din domeniul 
transporturilor cu cea mai accelerată dezvoltare, înregistrând o creștere de 26 % între 1995 
și 2010. Pentru a contracara creșterea emisiilor de CO2 ale camionetelor, sunt necesare 
obiective riguroase privind emisiile de CO2. Analiza prezentată de Comisie arată că 
obiectivul de 147 g CO2/km ar fi insuficient. Un obiectiv de 110 g CO2/km ar fi echivalent cu 
un obiectiv de 80 g CO2/km pentru autoturisme. Analizele tehnice arată că un astfel de 
obiectiv ar fi fezabil din punct de vedere tehnologic și eficient din punctul de vedere al 
costurilor, atât pentru utilizatori, cât și pentru societate.
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Amendamentul 23
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Prezentul regulament stabilește ca 
obiectiv, începând cu anul 2025, pentru 
parcurile de vehicule utilitare ușoare noi, 
de a atinge o medie a emisiilor de 
85 g CO2/km, măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestora.”

Or. en

Justificare

Un studiu recent publicat al AEA-Ricardo arată că un obiectiv de 60 g CO2/km pentru 
autoturisme, în 2025, ar fi fezabil din punct tehnologic și eficient din punctul de vedere al 
costurilor. Un obiectiv cu o rigoare echivalentă pentru camionete ar fi o valoare de 
85 g CO2/km. Acest obiectiv ar încuraja investițiile în camionete cu emisii foarte reduse de 
dioxid de carbon (hibride, electrice), protejând întreprinderile europene de creșterea 
permanentă a prețurilor la combustibil și contribuind, totodată, la reducerea poluării 
atmosferice și fonice, în special în zonele urbane, unde camionetele se folosesc în mod 
frecvent.

Amendamentul 24
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Prezentul regulament stabilește ca 
obiectiv, începând cu anul 2025, pentru 
parcurile de vehicule utilitare ușoare noi, 
de a atinge o medie a emisiilor de 
100 g CO2/km, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestora.”

Or. en

Justificare

În noiembrie 2010, Comisia și-a anunțat planul de a analiza fezabilitatea atingerii până 
în 2025 a unui obiectiv de 70 g CO2/km pentru autoturisme, în conformitate cu solicitarea 
formulată anterior de Parlamentul European. Un obiectiv cu o rigoare echivalentă pentru 
camionete ar fi o valoare de 100 g CO2/km. Amânarea adoptării unui obiectiv pentru 2025 ar 
crea pericolul ca termenele de execuție pentru producătorii de camionete să fie insuficiente și 
ca îmbunătățirile necesare să fie amânate, să devină mai costisitoare pe termen lung sau să 
se estompeze.

Amendamentul 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Prezentul regulament stabilește ca 
obiectiv, începând cu anul 2025, pentru 
parcurile de vehicule utilitare ușoare noi, 
de a atinge o medie a emisiilor de 
100 g CO2/km, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
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anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestora.”

Or. en

Amendamentul 26
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Prezentul regulament stabilește ca 
obiectiv, începând cu anul 2025, pentru 
vehiculele utilitare ușoare noi, de a atinge 
o medie a emisiilor cuprinsă între 
100 g CO2/km și 115 g CO2/km, în 
conformitate cu articolul 13 
alineatul (1).”

Or. en

Amendamentul 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 1, se adaugă următorul 
alineat:
„(2b). În scopul măsurării emisiilor de 
CO2, procedura de omologare la nivel 
mondial a utilitarelor ușoare (World Light 
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Duty Test Procedure) înlocuiește 
procedurile de testare prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și în 
măsurile sale de aplicare, începând cu 
anul 2016.”

Or. en

Amendamentul 28
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Articolul 4, articolul 8 alineatul (4) 
literele (b) și (c), articolul 9 și articolul 10 
alineatul (1) literele (a) și (c) nu se aplică 
în cazul unui producător care reprezintă, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 10 000 de vehicule 
utilitare ușoare noi înmatriculate în UE în 
anul calendaristic precedent.

Or. ro

Amendamentul 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 3 alineatul (1) litera (h), 
se adaugă următorul text:
„în scopul aplicării acestei litere, noua 
procedură de omologare la nivel mondial 
a utilitarelor ușoare (World Light Duty 
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Test Procedure) se aplică începând cu 
1 ianuarie 2016.”

Or. en

Amendamentul 30
Yannick Jadot

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 5 se elimină.

Or. en

Justificare

Creditele suplimentare reduc rigoarea obiectivului specific privind emisiile pentru 
producători, acordând subvenții pentru vânzarea de vehicule cu emisii mai mici de 50 g/km 
CO2. Faptul că vehiculele electrice sunt actualmente considerate drept vehicule fără emisii în 
temeiul prezentului regulament constituie deja un stimulent substanțial, întrucât emisiile „de 
la sursa de combustibil la vehicul” ale vehiculelor electrice depășesc cu mult nivelul de 
0 g CO2/km. Creditele suplimentare accentuează denaturarea emisiilor medii specifice de 
CO2, afectând integritatea mediului înconjurător.

Amendamentul 31
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul 
text:
Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
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ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 
50 g CO2/km se consideră ca fiind 
echivalent cu:
3,5 vehicule utilitare ușoare în 2014, 

- 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2015, 

- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016, 

- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2017, 

- l vehicul utilitar ușor începând din 2018.

Pe durata existenței sistemului de credite 
suplimentare, numărul maxim de vehicule 
utilitare ușoare noi, cu emisii specifice de 
CO2 mai mici de 50 g CO2/km, care 
urmează să fie luate în considerare la 
aplicarea coeficienților de multiplicare 
stabiliți la primul paragraf, nu va depăși 
1 % per producător.

Or. de

Amendamentul 32
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul 
text:
„Stimulente pentru camionetele cu un 
nivel redus de emisii
(1) La calcularea emisiilor medii specifice 
de CO2 ale unui producător:
obiectivul specific de emisii pentru un 
producător care vinde mai puțin de 4 % 
camionete noi cu emisii reduse, și anume 
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cu emisii sub 50 g CO2/km, se reduce cu:
- 4 g pentru producătorii care 
comercializează sub 1 % camionete cu 
emisii reduse;
- 3 g pentru producătorii care 
comercializează sub 2 % camionete cu 
emisii reduse;
- 2 g pentru producătorii care 
comercializează sub 3 % camionete cu 
emisii reduse;
- 1 g pentru producătorii care 
comercializează sub 4 % camionete cu 
emisii reduse.
obiectivul specific de emisii pentru un 
producător care vinde mai mult de 4 % 
camionete cu emisii reduse, și anume cu 
emisii sub 50 g CO2/km, se mărește cu:
- 2 g pentru producătorii care 
comercializează peste 4 % camionete cu 
emisii reduse;
- 3 g pentru producătorii care 
comercializează peste 5 % camionete cu 
emisii reduse.
(2) Numărul total de vehicule pentru 
fiecare producător, cu emisii specifice de 
CO2 de 50 g CO2/km, este făcut public de
către statele membre până la data 
de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul 
calendaristic anterior, începând cu anul 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
(3) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, pentru anul calendaristic anterior, 
începând cu anul intrării în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia publică 
un raport privind modul în care 
stimulentele pentru camionetele cu emisii 
reduse au afectat obiectivele specifice ale 
producătorilor privind emisiile.”

Or. en
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Amendamentul 33
Matthias Groote

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se inserează următorul articol:

„Articolul 5a

În 2015, se introduc limitatoare de viteză 
care să limiteze viteza maximă a 
vehiculelor din categoria N1 la 
120 km/h.”

Or. de

Amendamentul 34
Yannick Jadot

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Se introduce următorul articol:
„Articolul 5a
Limitatoare de viteză
Începând cu anul 2015, toate vehiculele
utilitare ușoare noi vor fi prevăzute cu 
limitatoare de viteză menite să limiteze 
viteza maximă la 110 km/h.”

Or. en

Justificare

Camionetele sunt singurele vehicule utilitare pentru care nu există limitatoare de viteză. 
Limitatoarele de viteză ar reduce emisiile, ar îmbunătăți siguranța rutieră și ar elimina un 
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element de concurență neloială între camionetele mari și camioanele mici.

Amendamentul 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Se introduce următorul articol:
„Articolul 5a
Limitatoare de viteză
Până în 2015, ar trebui introduse 
limitatoare de viteză pentru a limita viteza 
maximă a camionetelor N1 nou fabricate 
la 100 km/h.”

Or. en

Amendamentul 36
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul 
text:
Pentru a stabili în ce măsură un producător 
își respectă obiectivul privind emisiile 
specifice menționat la articolul 4, emisiile 
specifice de CO2 generate de fiecare 
vehicul utilitar ușor conceput să 
funcționeze cu combustibili alternativi, în 
conformitate cu standardele europene, se 
reduc cu 5 % până la 31 decembrie 2015, 
drept recunoaștere a sporirii capacităților 
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tehnologice în ceea ce privește 
tehnologiile inovatoare în materie de 
combustibil și a reducerii emisiilor pentru 
vehiculele care funcționează pe bază de 
biocarburanți. Această reducere se aplică 
numai în situațiile în care cel puțin 30 % 
dintre stațiile de alimentare din statul 
membru în care este înmatriculat 
vehiculul utilitar ușor asigură acest tip de 
combustibil alternativ, care îndeplinește 
criteriile de sustenabilitate pentru 
biocarburanți prevăzute de legislația 
relevantă a Uniunii.

Or. pl

Justificare

Reducerea suplimentară cu 5 % a emisiilor specifice de CO2 ar trebui să se aplice tuturor 
combustibililor alternativi, inclusiv bioesterilor, nu numai bioetanolului.

Amendamentul 37
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Se introduce următorul articol:
„Articolul 7a
Conformitatea în stare de funcționare
(1) Măsurile de conformitate în stare de 
funcționare trebuie să fie corespunzătoare 
pentru a asigura economia de 
combustibil, iar emisiile de CO2 ale 
autoturismelor în timpul testelor pentru 
omologarea de tip trebuie să fie 
echivalente cu cele realizate de același 
vehicul în condiții normale de utilizare.
(2) Conformitatea în stare de funcționare 
pentru emisiile de CO2 se stabilește prin 
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teste externe în timpul ciclului de testare, 
realizate de un organism independent și 
autorizat, până în 2014.
(3) Dacă valoarea măsurată de CO2
depășește valoarea de CO2 declarată de 
producător cu peste 4 %, se aplică 
articolul 10 alineatul (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007.”

Or. en

Amendamentul 38
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Regulamentul (UE) Nr. 510/2011 prevede că, în scopul realizării obiectivului comunitar, se 
va lua în considerare reducerea emisiilor de CO2 realizată prin utilizarea de tehnologii 
inovatoare. Totuși, până în prezent, a fost depusă o singură solicitare de acest gen. Situația 
poate fi ameliorată prin revizuirea procedurilor de aprobare, în scopul facilitării 
solicitărilor, precum și prin publicarea unui manual.
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Amendamentul 39
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pl

Justificare

Tehnologiile inovatoare nu pot fi supuse niciunei limitări.

Amendamentul 40
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. La articolul 12, litera (c) de la 
alineatul (2) se elimină.

Or. pl

Justificare

Această excludere este ilogică și nefondată. 

Amendamentul 41
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Articolul 13 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
„Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 
2020.”
(b) Alineatul (6) se modifică după cum 
urmează:
– al doilea paragraf se elimină;
– al treilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
‘Pentru a reflecta orice schimbare în 
procedura de testare reglementară pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2, 
Comisia adaptează formulele prevăzute în 
anexa I prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 15 și în 
condițiile prevăzute în articolele 16 și 17, 
asigurându-se, în același timp, de faptul 
că în cadrul vechilor și noilor proceduri 
de testare, există obligații la fel de severe 
privind reducerile pentru producătorii de 
vehicule cu utilități diferite.’

Or. ro

Amendamentul 42
Bernd Lange



PE504.232v01-00 28/37 AM\925661RO.doc

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia prezintă o propunere privind 
obiectivele referitoare la emisiile de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare noi, 
pentru perioada de după 2020. Noua 
valoare a obiectivelor se calculează astfel 
încât să permită atingerea obiectivelor 
prevăzute în documentul „Foaie de 
parcurs pentru un spațiu european unic 
al transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv și eficient din punct 
de vedere al resurselor”, inclusiv o 
reducere cu 60 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de trafic, până 
în 2050. Această propunere se bazează pe 
noul ciclu de testare la nivel mondial 
(WLDTP). Dacă nu se ajunge la niciun 
acord cu privire la acest standard până în 
aprilie 2014, propunerea se bazează pe 
ciclul de testare stabilit (NEDC). 
Propunerea privind o nouă valoare-limită 
pentru CO2 integrează și:
- o evaluare a emisiilor de CO2 generate 
de vehiculele ușoare noi din perspectiva 
ciclului de viață, astfel cum se indică în 
comunicarea Comisiei din 
20 septembrie 2011, intitulată „Foaie de 
parcurs pentru o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”. 
Rezultatele sunt luate în considerare la 
evaluarea valorii-limită. 
- date privind emisiile în condiții reale de 
funcționare (RDE).”

Or. de

Justificare

Ar fi de dorit ca testarea pe parcursul ciclului de viață să fie cuprinzătoare și să reflecte 
condițiile reale. Cu toate acestea, prelungirea procesului decizional nu ar trebui să ne 
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determine să uităm de obiectivele în materie de CO2. Date fiind noile tipuri de motoare și 
consumul din ce în ce mai mic, emisiile de gaze de eșapament reprezintă, în prezent, mai 
puțin de jumătate din emisiile de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, majoritatea 
acestor emisii fiind generate în fazele de fabricație și reciclare. S-au obținut o serie de 
rezultate care arată că nivelul real al emisiilor este substanțial mai mare decât valorile 
aferente ciclurilor de testare.

Amendamentul 43
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020, 
în scopul atingerii, până în anul 2025, a 
unui obiectiv cuprins între 100 g CO2/km 
și 115 g CO2/km, cu excepția cazului în 
care se justifică un obiectiv inferior, 
având în vedere utilizarea tehnologiilor cu 
emisii reduse și disponibilitatea lor pe 
piață.
Pe baza acestei revizuiri, care va include o 
evaluare globală a impactului asupra 
industriei automobilelor și a industriilor 
dependente de aceasta, Comisia 
elaborează, dacă este cazul, o propunere 
de modificare a prezentului regulament 
într-o manieră cât mai eficientă din 
punctul de vedere al costurilor și cât mai 
neutră din punctul de vedere al 
concurenței, care să asigure atingerea 
obiectivelor pe termen lung ale Uniunii în 
combaterea schimbărilor climatice.”

Or. en
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Amendamentul 44
Kent Johansson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Până la data de 31 decembrie 2014, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020. 
Aceste obiective trebuie să fie conforme 
cu parcursul eficient din punct de vedere 
al costurilor pentru atingerea obiectivelor 
climatice pe termen lung ale Uniunii 
pentru 2050.”

Or. en

Justificare

Obiectivele pe termen lung cu o creștere treptată a nivelului de ambiție sunt importante 
pentru cadrul climatic și energetic în perioada de până în 2030, precum și pentru atingerea 
obiectivului de emisii al UE pentru 2050. Astfel de obiective sunt importante și pentru 
certitudinea investițiilor. Prin urmare, este necesară o menționare mai explicită a acestui 
aspect.

Amendamentul 45
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 „Până la data de 31 decembrie 2014, „Până cel târziu în 2017, Comisia 
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Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020.”

reexaminează obiectivele privind emisiile 
specifice, modalitățile și alte aspecte din 
prezentul regulament în vederea stabilirii 
obiectivelor privind emisiile de CO2 pentru 
vehiculele utilitare ușoare noi pentru 
perioada de după 2020, pe baza unei noi 
proceduri de testare și a unui nou ciclu de 
testare, care să țină seama de procedura 
armonizată de omologare la nivel mondial 
a utilitarelor ușoare (Worldwide 
Harmonised Light Vehicles Procedure).”

Or. en

Amendamentul 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Până la data de 31 decembrie 2016, 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament, însă nu 
înainte de definirea completă a noilor 
proceduri de testare și a noului ciclu de 
testare, în vederea stabilirii obiectivelor 
privind emisiile de CO2 pentru vehiculele 
utilitare ușoare noi pentru perioada de după 
2020.”

Or. en

Amendamentul 47
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 510/2011
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se introduce următorul alineat:
„(4a) Comisia va evalua posibilitatea 
înlocuirii abordării pe baza gazelor de 
eșapament, conform căreia se iau în 
considerare doar emisiile asociate 
producției și utilizării combustibilului, cu 
o abordare pe baza ciclului de viață, care 
să integreze emisiile din toate fazele de 
viață ale unui vehicul, de la producerea 
materiilor prime până la casarea sau 
reciclarea la sfârșitul duratei de viață.”

Or. en

Amendamentul 48
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b – liniuța -1 (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 510/2011
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se inserează următorul paragraf:
„Cu scopul de a garanta reflectarea 
corespunzătoare a emisiilor în timpul 
utilizării și comparabilitatea strictă a 
valorilor măsurate de CO2, Comisia, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) Nr. 715/2007, 
asigură definirea strictă a elementelor din 
procedura de testare care au o influență 
semnificativă asupra emisiilor măsurate 
de CO2, precum și eliminarea 
flexibilităților în testare.”

Or. en
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Amendamentul 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Pentru a reflecta orice schimbare în 
procedura de testare reglementară pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2, 
Comisia adaptează formulele prevăzute în 
anexa I prin acte delegate, în conformitate 
cu articolul 15 și în condițiile prevăzute în 
articolele 16 și 17, asigurându-se, în același 
timp, de faptul că în cadrul vechilor și 
noilor proceduri de testare, există obligații 
la fel de severe privind reducerile pentru 
producătorii de vehicule cu utilități 
diferite.”

„Pentru a reflecta orice schimbare în 
procedura de testare reglementară pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2, 
Comisia adaptează formulele prevăzute în 
anexa I prin acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu articolul 15 și în condițiile 
prevăzute în articolele 16 și 17, 
asigurându-se, în același timp, de faptul că 
în cadrul vechilor și noilor proceduri de 
testare, există obligații la fel de severe 
privind reducerile pentru producătorii de 
vehicule cu utilități diferite.”

Or. en

Justificare

Propunerea actuală prevede doar posibilitatea controlului ex-post realizat de către 
Parlamentul European și statele membre ale UE. Întrucât statele membre sunt responsabile 
pentru punerea în aplicare a dreptului Uniunii, iar Comisia este însărcinată cu acest rol 
executiv, sunt necesare condiții uniforme pentru punerea în aplicare. Din perspectiva 
sectorului, statele membre trebuie să poată superviza activitatea Comisiei. Prin urmare, ar 
trebui să se aplice procedura relevantă a comitetelor.

Amendamentul 50
Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se inserează următorul paragraf:
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„În scopul verificării conformității 
emisiilor de CO2 ale vehiculelor aflate în 
producție cu valorile tipului omologat, se 
iau măsuri pentru a se asigura obținerea 
valorilor de rezistență aerodinamică și la 
rulare pentru vehiculul pentru care se 
verifică conformitatea producției.”

Or. en

Amendamentul 51
Yannick Jadot

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(c) începând din 2020: „(c) începând din 2020: 
Emisiile specifice de CO2 indicative = 147 
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 110
+ a × (M – M0)

unde: unde:

M = masa vehiculului în kilograme (kg) M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. en

Justificare

Camionetele constituie una dintre sursele de emisii de gaze cu efect de seră din domeniul 
transporturilor cu cea mai accelerată dezvoltare, înregistrând o creștere de 26 % între 1995 
și 2010. Pentru a contracara creșterea emisiilor de CO2 ale camionetelor, sunt necesare 
obiective riguroase privind emisiile de CO2. Analiza prezentată de Comisie arată că 
obiectivul de 147 g CO2/km ar fi insuficient. Un obiectiv de 110 g CO2/km ar fi echivalent cu 
un obiectiv de 80 g CO2/km pentru autoturisme. Analizele tehnice arată că un astfel de 
obiectiv ar fi fezabil din punct de vedere tehnologic și eficient din punctul de vedere al 
costurilor pentru societate și pentru utilizatori.
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Amendamentul 52
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(c) începând din 2020: „(c) începând din 2020: 

Emisiile specifice de CO2 indicative = 147 
+ a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 indicative = 147 
+ a × (M – M0)

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

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2), minus 300 kg

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. pl

Justificare

Articolul 13 alineatul (2) nu arată cum ar trebui determinat parametrul M0, ca masa medie a 
unei populații de vehicule date. Propunerea de reducere a acestei valori cu 300 kg se bazează 
pe următorul calcul: CO2 = 175 + a x (M - Mo), unde CO2 (partea stângă a ecuației) 
reprezintă 147 g/km. Astfel, M0 = 2 610 kg și a = 0,093, ceea ce conduce la M0 = 2 310 kg. În 
formula nouă, care urmează să se aplice începând cu 2020, M0 ar trebui, deci, să fie 2 310 kg.

Amendamentul 53
Yannick Jadot

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La punctul 1 din anexa I, se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) începând din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 85 + a × (M –
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M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)
a = 0,093.”

Or. en

Justificare

Un studiu recent publicat al AEA-Ricardo arată că un obiectiv de 60 g CO2/km pentru 
autoturisme, în 2025, ar fi fezabil din punct tehnologic și eficient din punctul de vedere al 
costurilor. Un obiectiv cu o rigoare echivalentă pentru camionete ar fi o valoare de 
85 g CO2/km. Acest obiectiv ar încuraja investițiile în camionete cu emisii foarte reduse de 
carbon (hibride, electrice), protejând întreprinderile europene de creșterea permanentă a 
prețurilor la combustibil și contribuind, totodată, la reducerea poluării atmosferice și fonice, 
în special în zonele urbane, unde camionetele se folosesc în mod frecvent.

Amendamentul 54
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La punctul 1 din anexa I, se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) începând din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 100 + a × (M 
– M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0= valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)
a = *
(*echivalent unei pante de 100 %).”
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Or. en


