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Amendamentul 14
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă eficiența utilizării resurselor nu 
va crește în mod semnificativ, economia 
europeană va continua să fie expusă la 
riscuri grave legate de prețurile la 
energie, inclusiv la potențiale șocuri 
petroliere sau la o eventuală penurie de 
gaze naturale. Introducerea unui obiectiv 
suplimentar de 60 g CO2/km în 2025 este 
o modalitate de a se asigura că eficiența 
consumului de carburant al vehiculelor 
va continua să se îmbunătățească 
după 2020, că economia va fi mai puțin 
vulnerabilă în fața șocurilor provocate de 
prețurile petrolului și că vehiculele cu 
emisii foarte scăzute de carbon vor 
pătrunde pe piață într-un număr mare.

Or. en

Justificare

Studiul, intitulat „Analiza potențialelor obiective pentru 2025 privind emisiile de CO2 ale 
autoturismelor și camionetelor în Europa” (Exploring possible car and van CO2 emission 
targets for 2025 in Europe), realizat în noiembrie 2012 de Ricardo-AEA, indică faptul că 
stabilirea unui obiectiv de 60 g CO2/km până în 2025 pentru autoturisme ar accelera 
introducerea unor tehnologii cu emisii foarte scăzute de carbon. Acest obiectiv nu poate fi 
atins doar prin utilizarea autoturismelor convenționale și hibride, fără a reduce dimensiunea 
și performanțele acestora. Prin urmare, sunt necesare unele orientări în ceea ce privește 
vehiculele cu emisii foarte scăzute de carbon.

Amendamentul 15
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Modificarea frecventă a obiectivelor 
creează incertitudine pentru industria 
automobilelor și îi afectează 
competitivitatea la nivel mondial.

Or. lv

Amendamentul 16
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se precizeze că, pentru a 
verifica respectarea obiectivului de 95 g de 
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 și cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia, 
precum și cu ajutorul tehnologiilor 
inovatoare.

(2) Este necesar să se precizeze că, pentru a 
verifica respectarea obiectivului de 95 g de 
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 și cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia, 
precum și cu ajutorul tehnologiilor 
inovatoare. Cu toate acestea, studiile
efectuate de Comisie au demonstrat că 
procedurile de testare utilizate pentru 
măsurarea emisiilor de CO2 în 
conformitate cu regulamentul în cauză nu 
au împiedicat creșterea utilizării 
facilităților de către producători, ceea ce a 
condus la o presupusă reducere a 
emisiilor de CO2 care nu este pusă pe 
seama progreselor tehnologice și care nu 
poate fi realizată în practică în circulația 
rutieră. Prin urmare, Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007 ar trebui să fie revizuit 
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imediat pentru a se asigura că procedurile 
de testare reflectă în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii 
de CO2 ale autoturismelor.

Or. en

Amendamentul 17
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este deosebit de important ca testarea 
în timpul funcționării să reproducă în 
ciclul de testare consumul de carburant și 
emisiile de CO2 existente în condiții de 
utilizare normale. De exemplu, acest 
lucru impune ca, în cazul testării în 
timpul funcționării, ansamblul 
componentelor vehiculului să nu fie 
testate cu scopul de a reduce forța de 
rezistență sau ca modelele de utilizare să 
nu fie nereprezentative pentru utilizarea 
reală. Astfel, consumatorii pot avea 
încredere că vehiculele achiziționate, 
odată ce sunt puse în funcțiune, ating 
performanțele caracteristice promovate în 
materie de consum de carburant și de 
emisii de CO2. Din aceste motive și fără a 
aduce atingere obligației de a asigura 
imediat conformitatea în funcționare, 
Comisia ar trebui să adopte norme 
detaliate pentru a împiedica utilizarea 
facilităților în cadrul testării în timpul 
funcționării, cu scopul de a reduce nivel 
consumului de carburant și al emisiilor de 
CO2 sub nivelul obținut în condiții de 
utilizare normale.

Or. en



PE504.233v01-00 6/81 AM\925662RO.doc

RO

Justificare

Pentru a promova aplicarea uniformă a conformității în funcționare și pentru a se asigura că 
modificările necesare respectă condițiile de utilizare normale, Comisia ar trebui să adopte 
norme detaliate. Normele respective nu ar trebui să aducă atingere obligației de a asigura 
conformitatea în funcționare, pentru a se împiedica întârzierea inutilă a asigurării 
conformității în funcționare.

Amendamentul 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prețurile ridicate și creșterea 
continuă a prețurilor la combustibilii 
fosili și, în special, la petrol reprezintă o 
amenințare la adresa redresării 
economice, a securității energetice și a 
accesibilității energiei în Europa. Șocurile 
petroliere pot conduce la recesiuni 
profunde, la reducerea competitivității și 
la creșterea ratei șomajului. Prin urmare, 
reducerea dependenței noastre de petrol, 
printre altele, prin îmbunătățirea 
eficienței și a durabilității noilor 
autoturisme și camionete este o prioritate.

Or. en

Amendamentul 19
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Ar trebui să se depună în continuare 
eforturi pentru a se asigura că emisiile de 
CO2 sunt reduse peste obiectivul de 
95 g CO2/km al Uniunii și că măsurările 
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efectuate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 715/2007 și al măsurilor de punere în 
aplicare a acestuia se raportează la 
performanțele reale ale vehiculelor pe 
șosele. Pentru a realiza acest lucru, 
cerințele privind conformitatea în 
funcționare în ceea ce privește emisiile de 
CO2 ar trebui să fie incluse în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Or. en

Justificare

Există o discrepanță tot mai mare între emisiile constatate la omologarea de tip și emisiile 
reale ale autoturismelor noi. Acest aspect este important deoarece reducerea emisiilor de 
CO2 înseamnă în mod direct economii de carburant pentru consumatori. Pentru a asigura că 
măsurarea emisiilor de CO2 pe kilometru corespunde performanțelor reale în materie de 
emisii ale vehiculelor pe șosele, ar trebui să se introducă cerințe privind conformitatea în 
funcționare în ceea ce privește emisiile de CO2. Astfel de cerințe sunt deja în vigoare în cazul 
altor emisii poluante.

Amendamentul 20
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia ar trebui să revizuiască 
ipoteza privind emisiile zero în cazul 
vehiculelor electrice pentru 2025 și pentru 
perioada ulterioară și ar trebui să 
introducă valori care iau în considerare 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
în timpul producției de energie electrică.

Or. en

Amendamentul 21
Adam Gierek
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere impactul 
disproporționat pe care îl are asupra 
micilor producători obligația de a respecta 
cerințele specifice privind emisiile, definite 
în funcție de utilitatea vehiculului, sarcina 
administrativă mare pe care o creează 
procedura de derogare și beneficiile 
marginale în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2 ale vehiculelor vândute 
de acești constructori, producătorii care 
reprezintă mai puțin de 500 de autoturisme 
noi pe an sunt excluși din domeniul de 
aplicare al obiectivului privind emisiile 
specifice și de la prima pentru emisiile 
suplimentare.

(4) Având în vedere impactul 
disproporționat pe care îl are asupra 
micilor producători obligația de a respecta 
cerințele specifice privind emisiile, definite 
în funcție de parametrul utilității
vehiculului stabilit de masă, sarcina 
administrativă mare pe care o creează 
procedura de derogare și beneficiile 
marginale în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2 ale vehiculelor vândute 
de acești constructori, producătorii care 
reprezintă mai puțin de 500 de autoturisme 
noi pe an sunt parțial excluși din domeniul 
de aplicare al obiectivului privind emisiile 
specifice și de la prima pentru emisiile 
suplimentare. Se solicită Comisiei să 
propună criterii de utilitate alternative 
pentru astfel de vehicule, ținând seama de 
raportul dintre puterea motorului și lucrul 
mecanic util al vehiculului în ansamblu.

Or. pl

Justificare

Masa vehiculului nu este decât unul dintre numeroasele criterii importante. Nu se 
menționează alți parametri de utilitate importanți referitori la puterea motorului și la 
rezistența la frecare sau la pierderi cauzate de turbulențe, și anume forma aerodinamică a 
vehiculului.

Amendamentul 22
Jan Březina, Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere impactul 
disproporționat pe care îl are asupra 
micilor producători obligația de a respecta 

(4) Având în vedere impactul 
disproporționat pe care îl are asupra 
micilor producători obligația de a respecta 
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cerințele specifice privind emisiile, definite 
în funcție de utilitatea vehiculului, sarcina 
administrativă mare pe care o creează 
procedura de derogare și beneficiile 
marginale în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2 ale vehiculelor vândute 
de acești constructori, producătorii care 
reprezintă mai puțin de 500 de autoturisme
noi pe an sunt excluși din domeniul de 
aplicare al obiectivului privind emisiile 
specifice și de la prima pentru emisiile 
suplimentare.

cerințele specifice privind emisiile, definite 
în funcție de utilitatea vehiculului, sarcina 
administrativă mare pe care o creează 
procedura de derogare și beneficiile 
marginale în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2 ale vehiculelor vândute 
de acești constructori, producătorii care 
reprezintă mai puțin de 1 000 de 
autoturisme noi pe an sunt excluși din 
domeniul de aplicare al obiectivului 
privind emisiile specifice și de la prima 
pentru emisiile suplimentare.

Or. en

Justificare

Procesul complicat de depunere a unei cereri de derogare de către producătorii mici a 
necesitat resurse semnificative și din partea Comisiei Europene. Evaluarea impactului 
efectuată de Comisie indică faptul că acești producători au un impact neglijabil asupra 
climei. În plus, pragul de 500 de autoturisme împiedică dezvoltarea economică a acestor 
întreprinderi mici, care au mai multe șanse să fie viabile din punct de vedere financiar dacă 
ar produce până la 1 000 de autoturisme, în special în contextul crizei economice.

Amendamentul 23
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Procedura de acordare a derogărilor 
pentru micii producători ar trebui 
simplificată pentru a permite o mai mare 
flexibilitate în ceea ce privește termenele 
de depunere a cererilor de derogare de 
către producători și deciziile Comisiei de a 
o acorda.

eliminat

Or. pl

Justificare

Producătorii mici de autoturisme puternice și rapide nu ar trebui să beneficieze de tratament 
preferențial. Producția de astfel de autoturisme nu este esențială pentru societate.
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Amendamentul 24
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Procedura de acordare a derogărilor 
pentru producătorii de nișă ar trebui să 
continue în 2020. Cu toate acestea, pentru a 
garanta faptul că efortul de reducere a 
emisiilor cerut producătorilor de nișă este 
în concordanță cu cel al marilor 
producători, începând cu anul 2020 trebuie
să se aplice, prin urmare, un obiectiv cu 
45% mai mic decât media emisiilor 
specifice ale producătorilor de nișă în 
2007.

(6) Procedura de acordare a derogărilor 
pentru producătorii de nișă ar trebui să 
continue în 2020. În momentul acordării 
unei derogări pentru producătorii de nișă, 
aceștia trebuie să dovedească că își 
îndeplinesc obligațiile referitoare la 
obiective. Cu toate acestea, pentru a 
garanta faptul că efortul de reducere a 
emisiilor cerut producătorilor de nișă este 
în concordanță cu cel cerut marilor 
producători, începând cu anul 2020 ar 
trebui să se aplice, prin urmare, același 
obiectiv pentru toți producătorii.

Or. pl

Justificare

Acest lucru este necesar pentru asigurarea unei concurențe echitabile.

Amendamentul 25
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020. 
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și să 
aducă inovări pe termen lung, este de dorit 
să se furnizeze indicații cu privire la modul 
în care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020. 
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a condițiilor care determină rata
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conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor 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, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

de reducere necesară în conformitate cu 
obiectivele pe termen lung ale Uniunii și a 
implicațiilor pentru dezvoltarea 
tehnologiilor rentabile de reducere a 
emisiilor de praf și gaze nocive, precum și 
a zgomotului, generate de autoturisme. 
Prin urmare, este de dorit ca aceste aspecte 
să fie reexaminate, Comisia să înainteze un 
raport și, după caz, să se facă propuneri 
pentru obiectivele privind emisiile de CO2
pentru perioada de după 2020. Raportul ar 
trebui să includă o evaluare a emisiilor de 
CO2 în toate etapele procesului de 
fabricație, precum și pe parcursul ciclului 
de viață al vehiculului și în cursul casării 
și al reciclării.

Or. pl

Justificare

Problema emisiilor necesită adoptarea unei abordări holistice.

Amendamentul 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020.
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor 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, după caz, să se 

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații pentru perioada de 
după 2020. Acest lucru ar trebui realizat 
prin stabilirea unui obiectiv pentru 
anul 2025. Obiectivul ar trebui să se 
bazeze pe conformitatea ratei de reducere 
necesare cu obiectivele climatice pe termen 
lung ale Uniunii și ar trebui să consolideze
dezvoltarea tehnologiilor rentabile de 
reducere a emisiilor de CO2 pentru 
autoturisme. Prin urmare, este de dorit ca 
Comisia să înainteze un raport și să
propună obiective pentru perioada de 
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facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

după 2020.

Or. en

Amendamentul 27
Hannu Takkula

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020. 
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor 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, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care Regulamentul (CE) nr. 443/2009 ar 
trebui modificat pentru perioada de 
după 2020. Aceste indicații ar trebui să se 
bazeze pe o evaluare a ratei de reducere 
necesare în conformitate cu obiectivele 
climatice pe termen lung ale Uniunii și a 
implicațiilor pentru dezvoltarea 
tehnologiilor 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, după caz, să se facă propuneri 
pentru obiectivele pentru perioada de după 
2020. Raportul ia în considerare emisiile 
de CO2 pe toată durata ciclului de viață a 
autoturismelor (inclusiv fabricarea și 
sfârșitul ciclului de viață).

Or. en

Amendamentul 28
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care prezentul regulament ar trebui 
modificat pentru perioada de după 2020. 
Aceste indicații ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ratei de reducere necesare în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și a implicațiilor 
pentru dezvoltarea tehnologiilor 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, după caz, să se 
facă propuneri pentru obiectivele pentru 
perioada de după 2020.

(7) Pentru a permite industriei 
automobilelor să realizeze investiții și 
inovări pe termen lung, este de dorit să se 
furnizeze indicații cu privire la modul în 
care Regulamentul (CE) nr. 443/2009 ar 
trebui modificat pentru perioada de 
după 2020. Aceste indicații ar trebui să se 
bazeze pe o evaluare a ratei de reducere 
necesare în conformitate cu obiectivele 
climatice pe termen lung ale Uniunii și a 
implicațiilor pentru dezvoltarea 
tehnologiilor 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, după caz, să se facă propuneri 
pentru obiectivele care urmează să fie 
atinse până în 2025 și după această 
perioadă.

Or. en

Amendamentul 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Având în vedere perioadele 
îndelungate de cercetare și dezvoltare 
necesare producătorilor și pentru a oferi 
investitorilor certitudinea de care au 
nevoie, este important să se stabilească un 
obiectiv pentru 2025. Stabilirea acestui 
obiectiv în prezent ar însemna o 
continuare a aceleiași traiectorii din 2007 
când au fost stabilite obiectivele 
pentru 2020. Dacă Europa aspiră să își 
mențină poziția de lider în cursa globală 
pentru vehicule mai ecologice și ținând 
seama de standardele ambițioase recent 
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adoptate în SUA în ceea ce privește 
economia de carburant, este necesar ca în 
Europa să se stabilească un obiectiv pe 
termen lung de 65 g CO2/km în 2025.

Or. en

Amendamentul 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită previzionării emisiilor de CO2 și 
a consumului de carburant, care sunt în 
mod direct corelate, deoarece este esențial 
să li se furnizeze consumatorilor 
informații corecte și veridice cu privire la 
acești parametri pentru ca aceștia să facă 
alegeri în cunoștință de cauză. Cu toate 
acestea, în prezent, emisiile reale ale 
autoturismelor și ale camionetelor pe 
șosele diferă în mod semnificativ de 
valorile stabilite în actualul ciclu de 
testare. Prin urmare, este necesară 
dezvoltarea rapidă a unui ciclu de testare 
îmbunătățit.

Or. en

Amendamentul 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
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încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă 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 ar trebui să fie adaptate 
pentru a se asigura o rigoare comparabilă 
pentru producători și clase de vehicule.

încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 
Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă nu este 
încă finalizată. Având în vedere cele de 
mai sus, precum și faptul că ciclul actual 
de testare nu reflectă într-o măsură 
suficientă emisiile reale ale 
autoturismelor și ale camionetelor pe 
șosele, este esențial să se dezvolte rapid un 
ciclu de testare îmbunătățit. În cazul 
modificării procedurilor actuale de testare 
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, 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 32
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare (World 

(8) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare a impactului cu scopul 
de a revizui procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această activitate 
se desfășoară în contextul elaborării unei 
proceduri de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare [World 
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Light Duty Test Procedure) în cadrul 
Comisiei Economice pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite, însă 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 ar trebui să fie adaptate 
pentru a se asigura o rigoare comparabilă 
pentru producători și clase de vehicule.

Light Duty Test Procedure („WLTP")] în 
cadrul Comisiei Economice pentru Europa 
a Organizației Națiunilor Unite, însă 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. Pentru a le oferi 
producătorilor posibilitatea unei 
planificări în deplină cunoștință a 
dispozițiilor pe care vor trebui să le 
respecte, procedurile de testare actuale nu 
se modifică până în anul 2020 în sensul 
prezentului regulament. Începând cu anul 
2021, WLTP ar trebui să înlocuiască 
actuala procedură de testare. În cazul în 
care în anul 2021 WLTP se aplică în 
sensul prezentului regulament, limitele 
stabilite în anexa I ar trebui să fie adaptate 
pentru a se asigura o rigoare comparabilă 
pentru producători și clase de vehicule.

Or. de

Amendamentul 33
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii 

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I la Regulamentul (CE) 
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masei vehiculului și procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

nr. 443/2009 în funcție de schimbarea 
valorii masei și a amprentei la sol ale
vehiculului și procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 34
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii 
masei vehiculului și procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

(12) Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
pentru a-i permite să completeze normele 
referitoare la derogările de la obiectivele 
privind emisiile specifice, să modifice 
cerințele în materie de date în scopul 
monitorizării emisiilor de CO2 și să 
adapteze formulele pentru calcularea 
emisiilor specifice de CO2 prevăzute în 
anexa I în funcție de schimbarea valorii 
masei vehiculului și procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2. Este deosebit 
de important ca, pe parcursul activităților 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
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să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. de

Amendamentul 35
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Este necesar să se evalueze 
necesitatea de a renunța la obiectivele 
privind emisiile de CO2 și de a le înlocui 
cu obiective privind eficiența consumului 
de carburant, deoarece obiectivele privind 
emisiile de CO2 nu iau în considerare 
emisiile nocive provenite de la motoarele 
moderne cu ardere internă. Prin urmare, 
se solicită Comisiei să prezinte un raport 
privind această chestiune.

Or. lv

Amendamentul 36
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia a evaluat disponibilitatea 
datelor privind amprenta la sol și utilizarea 
acestora ca parametru de utilitate în 
formulele prevăzute în anexa I. Aceste date 
sunt disponibile, iar utilizarea lor potențială 
a fost examinată în evaluarea impactului;
pe baza respectivei evaluări, s-a 
concluzionat că parametrul de utilitate 
utilizat în formula pentru 2020 ar trebui să 

(14) Comisia a evaluat disponibilitatea 
datelor privind amprenta la sol și utilizarea 
acestora ca parametru de utilitate în 
formulele prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Aceste 
date sunt disponibile, iar utilizarea lor 
potențială a fost examinată în evaluarea 
impactului. Pe baza respectivei evaluări, s-
a concluzionat că parametrul de utilitate 
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fie masa. Cu toate acestea, în viitoarea 
reexaminare ar trebui să se aibă în vedere
reducerea costului și avantajele legate de 
utilizarea amprentei la sol ca parametru de 
utilitate.

utilizat în formula pentru 2020 ar trebui să 
fie masa deoarece o modificare a 
parametrului de utilitate nu ar îndeplini 
obiectivul privind siguranța planificării în 
măsura în care producătorii și-au 
planificat modalitățile de realizare a 
conformității pentru 2020 pe baza 
menținerii parametrului actual. Cu toate 
acestea, costul mai redus și avantajele 
amprentei la sol ar justifica utilizarea sa 
ca parametru de utilitate începând 
din 2025. Prin urmare, pentru a asigura o 
viitoare tranziție fără obstacole de la masă 
la amprenta la sol, ar trebui să se 
introducă o formulă bazată pe amprenta 
la sol, pe care producătorii o pot utiliza 
începând din 2016 de ca alternativă la 
formula bazată pe masă.

Or. en

Amendamentul 37
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Emisiile specifice de CO2 generate 
de autoturismele noi sunt măsurate în 
mod armonizat în Uniune în conformitate 
cu metodologia stabilită de 
Regulamentele (CE) nr. 715/2007 și (CE) 
nr. 692/2008. Pentru a reduce la 
minimum sarcina administrativă a 
Regulamentului (CE) nr. 443/2009, 
conformitatea ar trebui să fie determinată 
în funcție de datele colectate de statele 
membre și raportate Comisiei cu privire la 
înmatricularea autoturismelor noi în 
Uniune sau la conformitatea în 
funcționare. Pentru a asigura coerența 
datelor utilizate la evaluarea 
conformității, normele privind colectarea 
și raportarea acestor date ar trebui să fie 
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armonizate cât mai mult posibil.

Or. en

Amendamentul 38
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Directiva 2007/46/CE prevede că 
producătorii trebuie să emită un certificat 
de conformitate care să însoțească fiecare 
autoturism nou și că statele membre nu 
permit înmatricularea și punerea în 
circulație a unor autoturisme noi decât 
dacă acestea sunt însoțite de un certificat 
de conformitate valabil. Datele colectate 
de statele membre ar trebui să corespundă 
cu certificatul de conformitate emis de 
producătorul autoturismului, după caz. În 
cazul în care, din motive justificate, 
statele membre nu utilizează certificatul 
de conformitate pentru a încheia 
formalitățile de înmatriculare și punere în 
circulație a autoturismelor noi, acestea ar 
trebui să instituie măsurile necesare 
pentru a garanta rigurozitatea 
corespunzătoare a procedurii de 
monitorizare. Pentru datele referitoare la 
certificatele de conformitate și la 
conformitatea în funcționare ar trebui să 
existe o bază de date standardizată la 
nivelul Uniunii. Aceasta ar trebui să fie 
utilizată ca referință unică pentru ca 
statele membre să își poată păstra cu mai 
multă ușurință datele referitoare la 
înmatriculare atunci când un vehicul este 
înmatriculat pentru prima dată.

Or. en
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Amendamentul 39
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Considerentul 14 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14c) Respectarea de către producători a 
obiectivelor stabilite de 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 ar trebui 
să fie evaluată la nivelul Uniunii. 
Producătorii ale căror emisii specifice 
medii de CO2 depășesc nivelul stabilit de 
regulamentul în cauză ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă ar trebui să fie ajustată în funcție 
de măsura în care producătorii încalcă 
obiectivul și ar trebui să crească în timp. 
Pentru a oferi un stimulent suficient 
pentru luarea unor măsuri de reducere a 
emisiilor specifice de CO2 ale 
autoturismelor, prima ar trebui să reflecte 
costurile tehnologice și costurile maxime 
probabile ale respectării 
Regulamentului (CE) nr. 443/2009. 
Sumele obținute din plata primelor pentru 
emisiile suplimentare ar trebui 
considerate drept venituri la bugetul 
general al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare trebuie stabilite la un nivel care să asigure că toți 
producătorii respectă regulamentul. Pentru a oferi un stimulent suficient pentru luarea unor 
măsuri de reducere a emisiilor specifice de CO2 ale autoturismelor, prima ar trebui să 
reflecte costurile maxime probabile ale producătorilor individuali pe baza costurilor 
tehnologice.

Amendamentul 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un obiectiv, 
aplicabil începând cu anul 2020 parcului 
de mașini noi, de a atinge o medie a 
emisiilor de 95 g CO2/km, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și cu ajutorul 
tehnologiilor inovatoare.

Începând cu anul 2020, prezentul 
regulament stabilește pentru parcul de 
autoturisme noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor de 95 g CO2/km, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007, cu anexele III și XII la 
Regulamentul (CE) nr. 692/2008, cu
Regulamentul nr. 83-06 al CEE-ONU și 
cu Regulamentul nr. 101 al CEE-ONU în 
fiecare caz, cu începere de la ...+.
___________________
+ JO: a se introduce data adoptării 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Versiunea actualului Regulament privind limitele de emisii Euro 6 (R83 CEE-ONU și R101 
CEE-ONU/NEDC) ar trebui să fie actualizată pentru a se garanta același nivel de exigență a 
obiectivelor stabilite în prezent, indiferent de schimbările prevăzute în cadrul procedurilor și 
al ciclului ca atare.

Amendamentul 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un obiectiv, 
aplicabil începând cu anul 2020 parcului 

Începând cu anul 2020, prezentul 
regulament stabilește pentru parcul de 
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de mașini noi, de a atinge o medie a 
emisiilor de 95 g CO2/km, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și cu ajutorul 
tehnologiilor inovatoare.

autoturisme noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor de 95 g CO2/km, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007, cu anexele III și XII la 
Regulamentul (CE) nr. 692/2008, cu
Regulamentul nr. 83-06 al CEE-ONU și 
cu Regulamentul nr. 101 al CEE-ONU în 
fiecare caz, cu începere de la ...+.

____________________
+ JO: a se introduce data adoptării 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Versiunea actualului Regulament privind limitele de emisii Euro 6 (R83 CEE-ONU și R101 
CEE-ONU/NEDC) ar trebui să fie actualizată pentru a se garanta același nivel de exigență a 
obiectivelor stabilite în prezent, indiferent de schimbările prevăzute în cadrul procedurilor și 
al ciclului ca atare.

Amendamentul 42
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un obiectiv, 
aplicabil începând cu anul 2020 parcului 
de mașini noi, de a atinge o medie a 
emisiilor de 95 g CO2/km, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia, precum și cu ajutorul 
tehnologiilor inovatoare.

Începând cu anul 2020, prezentul 
regulament stabilește pentru parcul de 
autoturisme noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor de 80 g CO2/km, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007 și cu anexa III la 
Regulamentul (CE) nr. 692/2008, precum 
și cu măsurile de punere în aplicare a 
acestuia.

(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. en
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Justificare

Simularea macroeconomică în evaluarea impactului acestui regulament indică faptul că 
economiile realizate de UE prin reducerea cheltuielilor suportate pentru petrol ca urmare a 
atingerii obiectivului pentru 2020 ar conduce la o creștere a PIB-ului cu aproximativ 
12 miliarde EUR. În cazul consolidării obiectivelor pentru 2020, această creștere ar fi mult 
mai mare.

Amendamentul 43
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, după al doilea paragraf 
se introduce următorul paragraf:
„Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește pentru parcul de 
autoturisme noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor de 60 g CO2/km, 
măsurată 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 acestuia.”

Or. en

Amendamentul 44
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, după al doilea paragraf 
se introduce următorul paragraf:
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„Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește pentru parcul de 
autoturisme noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor de 75 g CO2/km, 
măsurată 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 acestuia.”

Or. en

Justificare

Stabilirea unui obiectiv pe termen lung le oferă producătorilor de autoturisme și furnizorilor 
de autovehicule siguranța planificării și a investițiilor. În 2008, obiectivul pe termen lung s-a 
stabilit cu 12 ani înainte; ar trebui să se procedeze din nou în acest fel. Un obiectiv de 
75 g CO2/km ar trebui să asigure o îmbunătățire suplimentară a vehiculelor convenționale, 
dar acesta nu impune pătrunderea pe scară largă pe piață a tehnologiilor foarte avansate, 
cum ar fi vehiculele electrice.

Amendamentul 45
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, după al doilea paragraf 
se introduce următorul paragraf:
„Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește pentru parcul de 
autoturisme noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor cuprinsă între 
65 g CO2/km și 75 g CO2/km, astfel cum 
se menționează la articolul 13 
alineatul (5).”

Or. en
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Amendamentul 46
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv, aplicabil începând cu anul 2020
parcului de mașini noi, de a atinge o 
medie a emisiilor de 95 g CO2/km, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007 și cu anexa XII la 
Regulamentul (CE) nr. 692/2008, cu 
măsurile de punere în aplicare a acestuia, 
precum și cu ajutorul tehnologiilor 
inovatoare.

Începând cu anul 2020, media emisiilor de 
CO2 de 95 g CO2/km stabilită de prezentul 
regulament se măsoară în temeiul 
prezentului regulament pentru (cuvânt 
lipsă - nota traducătorului) în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia și se obține prin 
îmbunătățirea tehnologiei motoarelor, 
precum și cu ajutorul tehnologiilor 
inovatoare.

Or. de

Amendamentul 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, după al doilea paragraf 
se introduce următorul paragraf:
„Începând cu anul 2025, prezentul 
regulament stabilește pentru parcul de 
autoturisme noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor de 65 g CO2/km, 
măsurată 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 acestuia.”
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Or. en

Amendamentul 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 1 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 1, se introduce următorul 
paragraf 2b:
„Începând cu anul 2016, pentru a măsura 
emisiile de CO2, procedura de testare la 
nivel mondial a autoturismelor și 
utilitarelor ușoare (World Light Duty Test 
procedure – WLTP) înlocuiește 
procedurile de testare prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și de 
măsurile de punere în aplicare a 
acestuia.”

Or. en

Amendamentul 49
Jan Březina, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
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 produce, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 500 de autoturisme
noi înmatriculate în UE în anul 

(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 produce, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 1 000 de 
autoturisme noi înmatriculate în UE în 
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calendaristic precedent. anul calendaristic precedent.

Or. en

Justificare

Procesul complicat de depunere a unei cereri de derogare de către producătorii mici a 
necesitat resurse semnificative și din partea Comisiei Europene. Evaluarea impactului 
efectuată de Comisie indică faptul că acești producători au un impact neglijabil asupra 
climei. În plus, pragul de 500 de autoturisme împiedică dezvoltarea economică a acestor 
întreprinderi mici, care au mai multe șanse să fie viabile din punct de vedere financiar dacă 
ar produce până la 1 000 de autoturisme, în special în contextul crizei economice.

Amendamentul 50
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
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 produce, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 500 de autoturisme
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 produce, 
împreună cu toate întreprinderile sale 
asociate, mai puțin de 5 000 de 
autoturisme noi înmatriculate în UE în 
anul calendaristic precedent.

Or. ro

Amendamentul 51
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a.La articolul 3 alineatul (1), litera (f) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(f) «emisii specifice de CO2» înseamnă 
emisiile de CO2 ale unui autoturism, 
măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și 
specificate ca emisii masice (combinate) 
de CO2 în certificatul de conformitate. În 
cazul autoturismelor care nu sunt supuse 
omologării de tip în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007, «emisii 
specifice de CO2» înseamnă emisiile de 
CO2 măsurate în conformitate cu 
procedurile de măsurare prevăzute pentru 
autoturisme de Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008 sau în conformitate cu 
procedurile adoptate de Comisie în 
vederea stabilirii emisiilor de CO2 ale 
autoturismelor de acest tip. În sensul 
prezentului regulament, eventualele 
modificări adoptate în conformitate cu 
Regulamentele (CE) nr. 715/2007 și (CE) 
nr. 692/2008, precum și cu Regulamentele 
nr. 83 și 101 ale CEE-ONU, care sunt 
considerate ca bază și care intră în 
vigoare la 1 ianuarie 2013, produc efecte 
începând cu 1 ianuarie 2021.”

Or. de

Amendamentul 52
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 3 alineatul (1), se adaugă 
următoarea litera (h):
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„(h) «carburanți alternativi» înseamnă 
substanțe chimice cu potențial energetic 
ridicat, cel mai frecvent compuși pe bază 
de hidrocarburi, în formă lichidă sau 
gazoasă.”

Or. pl

Justificare

Carburanții alternativi includ atât biocarburanții, cât și carburanții tradiționali care au fost 
modificați pentru a se reduce emisiile de CO2.

Amendamentul 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La sfârșitul articolului 3 alineatul (1) 
litera (f), se adaugă următoarele:
„în sensul prezentei litere, noua 
procedură de testare a autoturismelor și 
utilitarelor ușoare se aplică de la 
1 ianuarie 2016.”

Or. en

Amendamentul 54
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul 
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text:
„Articolul 5
Credite suplimentare
(1) Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
care generează o cantitate de emisii 
specifice de CO2 mai mică de 50 % din 
obiectivul privind emisiile specifice ale 
fiecărui producător se consideră ca fiind 
echivalent cu:
- 3,5 autoturisme în 2012;
- 3,5 autoturisme în 2013;
- 2,5 autoturisme în 2014;
- 2,5 autoturisme în 2015;
- 2,5 autoturisme în 2016;
- 2,5 autoturisme în 2017;
- 2 autoturisme în 2018;
- 2 autoturisme în 2019;
- 2 autoturisme în 2020.
(1a) O calculare multiplă în conformitate 
cu alineatul (1) se efectuează numai în 
cazul în care media emisiilor specifice de 
CO2 ale unui producător nu depășește în 
anul calendaristic în cauză obiectivul 
privind emisiile specifice cu mai mult de 
15 %.”

Or. de

Amendamentul 55
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. După articolul 5 se introduce eliminat



PE504.233v01-00 32/81 AM\925662RO.doc

RO

următorul articol:
„Articolul 5a
Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km

(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202 
și 2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. en

Amendamentul 56
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. După articolul 5 se introduce 
următorul articol:

eliminat

„Articolul 5a
Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km

(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202 
și 2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
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după 2024.
(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. de

Amendamentul 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km

Stimulente pentru autoturismele cu emisii 
scăzute

Or. en

Amendamentul 58
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km

Credite suplimentare

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 
35 g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202 

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 50 g CO2/km
este considerat echivalent cu:
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și 2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

– 2 autoturisme în 2020;
– 1,7 autoturisme în 2021;
– 1,5 autoturisme în 2022;
– 1,3 autoturisme în 2023;
– 1 autoturism din 2024.

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru un anumit an nu 
depășește 2 % din numărul total al 
înmatriculărilor noi de autoturisme per 
producător.

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile mari ale C&D, ale materiilor prime și ale producției asociate cu 
dezvoltarea de vehicule cu emisii foarte scăzute de carbon, ar putea fi necesare stimulente 
suplimentare pentru a-i încuraja pe producători să înceapă să furnizeze mai devreme 
vehicule cu emisii foarte scăzute de carbon. Creditele suplimentare ar putea contribui la 
realizarea acestui scop, dar au și potențialul de a submina obiectivul de 95 g CO2/km. Prin 
urmare, trebuie să se stabilească un echilibru just prin limitarea multiplicatorilor, a 
termenului și a cuantumului creditelor care pot fi utilizate.

Amendamentul 59
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice mai mici de 
45 g CO2/km este considerat echivalent cu 
2 autoturisme în perioada 2016-2019.
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Or. en

Amendamentul 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 35 g 
CO2/km va fi considerat echivalent cu 1,3 
autoturisme în perioada dintre 20202 și 
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2 ale unui producător:

(a) obiectivul privind emisiile specifice ale 
unui producător care vinde mai puțin de 
4 % din autoturismele noi cu emisii 
scăzute mai mici de 35 g CO2/km se 
reduce cu:
– 4 g pentru producătorii care vând mai 
puțin de 1 % din autoturismele cu emisii 
scăzute;
– 3 g pentru producătorii care vând mai 
puțin de 2 % din autoturismele cu emisii 
scăzute;
– 2 g pentru producătorii care vând mai 
puțin de 3 % din autoturismele cu emisii 
scăzute;
– 1 g pentru producătorii care vând mai 
puțin de 4 % din autoturismele cu emisii 
scăzute;
(b) obiectivul privind emisiile specifice ale 
unui producător care vinde mai mult de 
4 % din autoturismele cu emisii scăzute 
mai mici de 35 g CO2/km crește cu:
– 2 g pentru producătorii care vând mai 
mult de 4 % din autoturismele cu emisii 
scăzute;
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– 3 g pentru producătorii care vând mai 
mult de 5 % din autoturismele cu emisii 
scăzute;
(1a) Statele membre pun la dispoziția 
publicului, pentru fiecare producător, 
numărul vehiculelor cu emisii specifice de 
CO2 de 35 g CO2/km până la data de 
28 februarie a fiecărui an pentru anul 
calendaristic precedent care începe în ....+.
(1b) Până la data de 28 februarie a 
fiecărui an pentru anul calendaristic 
precedent care începe în …+, Comisia 
publică un raport cu privire la modul în 
care stimulentele pentru autoturismele cu 
emisii scăzute au afectat obiectivele de 
emisii specifice ale producătorilor.
__________________
+ JO: a se introduce anul intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 61
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km

Vehicule cu un nivel extrem de redus al 
emisiilor de dioxid de carbon

(1) La calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare autoturism nou 
cu emisii specifice de CO2 mai mici de 35 
g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202 
și 2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) Începând din 2020: 

(a) obiectivul privind media emisiilor 
specifice de CO2 ale fiecărui producător 
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care înmatriculează pe piața Uniunii mai 
mult de 5 % din autoturismele noi cu 
emisii specifice mai mici de 50 g CO2/km 
crește cu 2 g CO2/km;
(b) obiectivul privind media emisiilor 
specifice de CO2 ale fiecărui producător 
care înmatriculează pe piața Uniunii mai 
puțin de 4 % din autoturismele noi cu 
emisii specifice mai mici de 50 g CO2/km 
se reduce cu 1 g CO2/km;
(c) obiectivul privind media emisiilor 
specifice de CO2 ale producătorilor care 
înmatriculează pe piața Uniunii 4 %-5 % 
din autoturismele noi cu emisii specifice 
mai mici de 50 g CO2/km nu se modifică.

Or. en

Amendamentul 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 
35 g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202 
și 2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 50 g CO2/km
sau ale cărui emisii sunt cu 50 % mai mici
decât valoarea CO2 prevăzută de 
obiectivul privind emisiile specifice stabilit 
în formula din anexa I, cu un plafon de 
70 g CO2/km este considerat echivalent cu 
2 autoturisme începând din 2016.
Folosirea totală sau parțială a creditelor 
acumulate se poate face în orice an în 
perioada 2016-2025.

Or. en
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Justificare

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Amendamentul 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 
35 g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202 
și 2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 50 g CO2/km
sau ale cărui emisii sunt cu 50 % mai mici 
decât valoarea CO2 prevăzută de 
obiectivul privind emisiile specifice stabilit 
în formula din anexa I, cu un plafon de 
70 g CO2/km este considerat echivalent cu 
2 autoturisme începând din 2016.
Folosirea totală sau parțială a creditelor 
acumulate se poate face în orice an în 
perioada 2016-2025.

Or. en

Justificare

UE a convenit asupra unei viziuni de politică generală către un transport ecologic și durabil 
în viitoarele decenii. Acest lucru va duce la o absorbție mai rapidă a acestor tehnologii foarte 
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costisitoare și ar aduce beneficii tuturor părților interesate, inclusiv clienților (furnizarea 
timpurie a produselor), mediului (emisii mai scăzute de CO2) și producătorilor (scăderea mai 
rapidă a costurilor). Din cauza incertitudinii situației de pe piață, este necesar să se 
introducă anumite mecanisme flexibile pentru a se menține sprijinul pentru aceste vehicule.

Amendamentul 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 
35 g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202
și 2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 50 g CO2/km
sau ale cărui emisii sunt cu 50 % mai mici 
decât valoarea CO2 prevăzută de 
obiectivul privind emisiile specifice stabilit 
în formula din anexa I, cu un plafon de 
70 g CO2/km este considerat echivalent cu 
1,5 autoturisme începând din 2016.

Or. en

Amendamentul 65
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 
35 g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202 și
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 35 g CO2/km 
este considerat echivalent cu 2 autoturisme
în perioada 2020-2023 și cu 1 autoturism în 
perioada de după 2024.
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Or. en

Justificare

Nivelul sprijinului pentru vehiculele cu emisii scăzute este mai mare, de exemplu, în SUA și în 
China. Politica UE trebuie să fie în conformitate cu aceste țări/regiuni pentru ca UE să nu se 
confrunte cu un dezavantaj concurențial care ar afecta în mod negativ competitivitatea 
industriei UE la nivel global.

Amendamentul 66
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 
35 g CO2/km va fi considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada dintre 20202 și
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 45 g CO2/km
este considerat echivalent cu 
1,3 autoturisme în perioada 2020-2023 și 
cu 1 autoturism în perioada de după 2024.

Or. en

Justificare

Într-o perioadă care face tranziția de la autoturismele alimentate cu carburant la 
autoturismele electrice, energia electrică pentru autoturisme nu este încă disponibilă 
pretutindeni (în special în zonele slab populate). Prin urmare, este important să se acorde 
stimulente și pentru dezvoltarea de vehicule electrice hibride cu emisii scăzute de CO2.

Amendamentul 67
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 35g CO2/km
va fi considerat echivalent cu 1,3 
autoturisme în perioada dintre 20202 și
2023 și cu 1 autoturism în perioada de 
după 2024.

(1) La calcularea mediei emisiilor specifice 
de CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 50 g CO2/km
va fi considerat echivalent cu 1,3 
autoturisme în perioada 2020-2023 și cu 1 
autoturism în perioada de după 2024.

Or. ro

Amendamentul 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.

eliminat

Or. en

Justificare

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
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ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Amendamentul 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023 
nu va depăși un total cumulat de 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.

(2) Începând cu anul 2020 și, ulterior, în 
fiecare an calendaristic, Comisia 
stabilește, pe baza informațiilor furnizate 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (2), măsura în care 
creditele și debitele obținute în temeiul 
dispozițiilor prezentului articol afectează 
nivelul obiectivului prevăzut la articolul 1 
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al doilea paragraf.”

Or. en

Amendamentul 71
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020 – 2023
nu va depăși un total cumulat de 20 000 de 
înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

(2) Numărul maxim de autoturisme noi 
care trebuie luat în considerație pentru 
aplicarea multiplicatorilor stabiliți la 
alineatul (1) pentru perioada 2020-2023 nu 
va depăși un total cumulat de 1 % de 
înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

Or. de

Amendamentul 72
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 5 a (nou) – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Creșterea obiectivului privind 
emisiile specifice ale fiecărui producător 
rezultată în urma calculării creditelor 
suplimentare se plafonează la 
5 g CO2/km.

Or. en
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Amendamentul 73
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul 
text:
„Pentru a stabili dacă un producător își 
respectă obiectivul privind emisiile 
specifice de CO2 menționat la articolul 4, 
obiectivele privind emisiile specifice de 
CO2 ale fiecărui vehicul capabil să 
funcționeze pe bază de carburanți 
alternativi în conformitate cu standardele 
UE se reduc cu 5 % până la 
31 decembrie 2015, având în vedere faptul 
că funcționarea pe bază de biocarburanți 
deține un potențial mai mare pentru 
tehnologii inovatoare și reducerea 
emisiilor. Această reducere se aplică 
numai în cazul în care cel puțin 30 % din 
stațiile de alimentare din statul membru 
în care este înmatriculat vehiculul pun la 
dispoziție acest tip de carburant alternativ, 
inclusiv biocarburanți, respectând 
criteriile de durabilitate prevăzute de 
legislația relevantă a UE.”

Or. pl

Justificare

Reducerea cu 5 % a obiectivelor privind emisiile de CO2 ar trebui să se aplice tuturor 
carburanților alternativi, nu numai bioetanolului, ci și bioesterilor.

Amendamentul 74
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
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Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 7a
Conformitatea în funcționare
(1) Dispozițiile privind conformitatea în 
funcționare se aplică mutatis mutandis
consumului de carburant și emisiilor de 
CO2 ale autoturismelor în timpul ciclului 
lor de viață normal, în condiții de utilizare 
normale, astfel cum se prevede la 
articolul 9 și în anexa II la Regulamentul 
(CE) nr. 692/2008. Astfel de dispoziții 
impun o testare independentă a 
decelerării fără frână a noului autoturism 
pentru care se verifică conformitatea în 
funcționare, cu scopul de a se furniza 
valorile de rezistență necesare pentru 
reglarea dinamometrului.
(2) Rezultatele testării în timpul 
funcționării sunt însoțite de un raport de 
verificare întocmit de un organism 
independent și certificat. În raportul de 
verificare se evaluează dacă testarea în 
timpul funcționării a fost reprezentativă 
pentru condițiile de utilizare normale și 
ajustările permise.
(3) Statele membre pun la dispoziția 
publicului, în format electronic, 
rezultatele testării în timpul funcționării și 
raportul de verificare aferent în 
conformitate cu Directiva 2003/4/CE și 
transmit Comisiei respectivele rezultate și 
raportul de verificare în termen de trei 
luni.
(4) În cazul în care emisiile de CO2 ale 
unui autoturism nou măsurate în cadrul 
testării în timpul funcționării depășesc cu 
mai mult de 4 % emisiile specifice de CO2
raportate în temeiul articolului 8 
alineatul (2), Comisia recalculează media 
emisiilor specifice de CO2 ale 
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producătorului pentru anii precedenți 
pentru a stabili dacă s-a respectat 
obiectivul privind emisiile specifice, în 
conformitate cu articolul 8. Pe baza 
recalculărilor, pentru orice depășire a 
obiectivului privind emisiile specifice se 
percepe o primă pentru emisiile 
suplimentare în conformitate cu 
articolul 9.
(5) Comisia păstrează o evidență 
centralizată a rezultatelor testării în 
timpul funcționării raportate de 
autoritățile naționale și publică anual un 
raport de sinteză. Evidența centralizată și 
rapoartele de sinteză se pun la dispoziția 
publicului în format electronic.
(6) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, norme detaliate privind 
conformitatea în funcționare menționată 
la alineatul (1), necesare pentru a se 
asigura că testarea în timpul funcționării 
reproduce cât mai fidel posibil condițiile 
de utilizare normale, promovând totodată 
o punere în aplicare uniformă, bazată pe 
experiențele producătorilor în timpul 
punerii în aplicare a alineatului (1) și pe 
evaluările din rapoartele de verificare 
menționate la alineatul (2). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 14 alineatul (2). 
Respectivele norme se adoptă până la 
[ZZ.LL.AAAA].”

Or. en

Justificare

Dispozițiile actuale privind conformitatea în funcționare sunt bine stabilite și constituie o 
bază adecvată pentru măsurarea consumului de carburant și a emisiilor de CO2 în condiții de 
utilizare normale. În cazul în care emisiile de CO2 depășesc în mod nerezonabil emisiile 
înregistrate în certificatul de conformitate, Comisia trebuie să reexamineze respectarea 
obiectivelor privind emisiile specifice pentru anii precedenți și să impună prime pentru 
emisiile suplimentare, după caz.
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Amendamentul 75
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 7a
Conformitatea în funcționare
(1) Dispozițiile privind conformitatea în 
funcționare astfel cum se prevede la 
articolul 9 și în anexa II la Regulamentul 
(CE) nr. 692/2008 se aplică mutatis 
mutandis consumului de carburant și 
emisiilor de CO2 ale autoturismelor în 
timpul ciclului lor de viață normal, în 
condiții de utilizare normale.
(2) În cazul tuturor vehiculelor noi, 
rezultatele testării în timpul funcționării 
pot fi însoțite de un raport de verificare 
întocmit de un organism independent și 
certificat care evaluează dacă testarea în 
timpul funcționării a fost reprezentativă 
pentru condițiile de utilizare normale și 
ajustările permise.
(3) Statele membre pun la dispoziția 
publicului, în format electronic, 
rezultatele testării în timpul funcționării și 
raportul de verificare aferent în 
conformitate cu Directiva 2003/4/CE și 
transmit Comisiei respectivele rezultate și 
raportul de verificare în termen de trei 
luni.
(4) În cazul în care emisiile de CO2 ale 
unui autoturism măsurate în cadrul 
testării în timpul funcționării depășesc cu 
mai mult de 4 % emisiile specifice de CO2
raportate în temeiul articolului 8 
alineatul (2), Comisia recalculează media 
emisiilor specifice de CO2 ale 
producătorului pentru anul respectiv 
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pentru a stabili dacă s-a respectat 
obiectivul privind emisiile specifice, în 
conformitate cu articolul 8. Pe baza 
recalculărilor, pentru orice depășire a 
obiectivului privind emisiile specifice se 
percepe o primă pentru emisiile 
suplimentare în conformitate cu 
articolul 9.
(5) Comisia păstrează o evidență 
centralizată a rezultatelor testării în 
timpul funcționării raportate de 
autoritățile naționale și publică anual un 
raport de sinteză. Evidența centralizată și 
rapoartele de sinteză se pun la dispoziția 
publicului în format electronic.”

Or. en

Amendamentul 76
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 7a
Conformitatea în funcționare
Măsurătorile privind conformitatea în 
funcționare se efectuează astfel încât să 
se asigure faptul că economiile de 
carburant și emisiile de CO2 ale 
autoturismelor înregistrate în timpul 
testelor de omologare de tip sunt 
echivalente cu cele obținute de același 
vehicul în condiții de utilizare normale.
Conformitatea în funcționare pentru 
emisiile de CO2 este stabilită printr-o 
testare efectuată de un organism terț
independent și certificat în cursul ciclului 
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de testare, până în 2014.
În cazul în care emisiile de CO2 măsurate 
depășesc cu mai mult de 4 % emisiile de 
CO2 declarate de producător, se aplică 
articolul 10 alineatul (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007.”

Or. en

Amendamentul 77
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La articolul 8, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Comisia păstrează un registru central 
al datelor raportate de statele membre în 
conformitate cu prezentul articol. Acest 
registru este disponibil publicului.
Până la data de 30 iunie a fiecărui an, 
începând din 2011, Comisia calculează în 
mod provizoriu pentru fiecare producător:
(a) media emisiilor specifice de CO2 în 
anul calendaristic precedent;
(b) obiectivul privind emisiile specifice din 
anul calendaristic precedent; și
(c) diferența dintre media emisiilor 
specifice de CO2 ale acestuia în anul 
calendaristic precedent, calculată în 
conformitate cu litera (a), și obiectivul 
acestuia privind emisiile specifice din 
anul respectiv.
În plus, până la data de 30 iunie a 
fiecărui an, începând din 2016 și până în 
2023, Comisia calculează în mod 
provizoriu pentru fiecare producător:
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(a) media emisiilor specifice de CO2 în 
anul calendaristic precedent fără a ține 
seama creditele suplimentare menționate 
la articolul 5;
(b) diferența dintre media emisiilor 
specifice de CO2 ale acestuia în anul 
calendaristic precedent, calculată în 
conformitate cu litera (a), și obiectivul 
acestuia privind emisiile specifice din 
anul respectiv.
Comisia notifică fiecărui producător 
calculele provizorii efectuate pentru 
respectivul producător. Notificarea 
cuprinde datele, raportate la fiecare stat 
membru, privind numărul autoturismelor 
noi înmatriculate și emisiile specifice de 
CO2 ale acestora.”

Or. de

Amendamentul 78
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. La articolul 8, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(5) În termen de trei luni de la primirea 
notificării cu calculele provizorii în 
conformitate cu alineatul (4), producătorii 
pot notifica Comisiei eventualele erori, 
specificând statul membru în cazul căruia 
consideră că a intervenit eroarea.
Comisia analizează orice notificare din 
partea producătorilor și, până la data de 
31 octombrie, confirmă sau modifică 
calculele provizorii în conformitate cu 
alineatul (4).
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Începând de la 1 ianuarie 2016 și până în 
2023 ,inclusiv, fiecare producător notifică 
Comisiei, în termen de trei luni de la 
primirea notificării cu calculele provizorii 
în conformitate cu alineatul (4), dacă la 
calcularea mediei emisiilor sale specifice 
de CO2 în anul calendaristic precedent să 
se țină seama de creditele suplimentare 
menționate la articolul 5.”

Or. de

Amendamentul 79
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 9 alineatul (2), litera (b) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(b) din 2019:
(Emisiile suplimentare × 130 EUR) × 
numărul de autoturisme noi.”

Or. en

Justificare

Este esențial să se stabilească un nivel adecvat al primelor pentru emisiile suplimentare 
pentru a se asigura conformitatea cu prezentul regulament. Potrivit evaluării impactului 
efectuată de Comisie, costul marginal mediu pentru atingerea obiectivului de 95 g CO2/km în 
anul 2020 este de 91 EUR per 1 g CO2/km. Pentru a reflecta costurile marginale maxime 
probabile ale respectării obiectivelor pentru 2020, primele pentru emisiile suplimentare 
trebuie să crească la cel puțin 130 EUR per 1 g CO2/km.

Amendamentul 80
Yannick Jadot
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (4), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Un producător care produce, împreună 
cu toate întreprinderile sale asociate, între 
10 000 și 100 000 de autoturisme noi 
înmatriculate în fiecare an calendaristic 
în Uniunea Europeană, poate prezenta o 
cerere de derogare de la obiectivul privind 
emisiile specifice calculat în conformitate 
cu anexa I.”

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o reducere generală treptată a emisiilor de CO2 în cadrul parcului de 
autovehicule, derogarea pentru producătorii de nișă se reduce la 100 000 de autovehicule în 
perioada 2020-2030.

Amendamentul 81
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă aplicarea se referă la litera (c) 
din anexa I punctul 1, un obiectiv privind 
emisiile care reprezintă o reducere de 
45% față de media emisiilor specifice de 
CO2 în 2007 sau, în cazul în care mai 
multe întreprinderi asociate depun o 
singură cerere, o reducere de 45% față de 
media calculată între valorile medii ale 
emisiilor specifice de CO2 ale fiecăreia 

eliminat
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dintre aceste întreprinderi în 2007.

Or. ro

Amendamentul 82
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera ca (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 11 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) La alineatul (4) al doilea paragraf se 
adaugă următoarea literă (ca):
„(ca) în cazul în care cererea se referă la 
litera (d) din anexa I punctul 1, un 
obiectiv privind emisiile care constituie o 
reducere cu 65 % a mediei emisiilor 
specifice de CO2 din 2007 sau, în cazul în 
care mai multe întreprinderi asociate 
depun o singură cerere, o reducere cu 
65 % a mediei calculate între mediile 
emisiilor specifice de CO2 ale fiecăreia 
dintre aceste întreprinderi în 2007.”

Or. en

Amendamentul 83
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. La articolul 12 alineatul (1), se 
elimină ultima teză.

Or. pl
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(Contribuția totală a acestor tehnologii la reducerea obiectivelor privind emisiile specifice ale 
unui producător poate fi de cel mult 7 g CO2/km.)

Justificare

Nu se stabili limite pentru tehnologiile inovatoare.

Amendamentul 84
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) La solicitarea unui furnizor sau a 
unui producător, se analizează reducerile 
emisiilor de CO2 realizate prin utilizarea 
de tehnologii inovatoare.
Analiza tehnologiilor trebuie să includă 
cel puțin un raport de verificare întocmit 
de un serviciu tehnic, astfel cum este 
menționat la articolul 7 din Regulamentul 
(UE) nr. 725/2011.
Contribuția totală a acestor tehnologii la 
reducerea obiectivului privind emisiile 
specifice ale unui producător poate fi de 
cel mult 3,5 g CO2/km per vehicul.”

Or. en

Justificare

Ecoinovațiile îmbunătățesc eficiența vehiculului pe șosele, dar nu în ciclul de testare. Este 
necesar să se actualizeze ciclul și procedurile de testare, astfel încât acestea să fie mai 
reprezentative pentru circulația rutieră. Până la actualizarea ciclului, putem accepta că 
ecoinovațiile sunt necesare, atât timp cât actuala procedură solidă de evaluare este menținută 
și contribuția totală a ecoinovațiilor la atingerea obiectivului este plafonată la 3,5 g CO2/km.
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Amendamentul 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
2009/443/CE
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) La solicitarea unui furnizor sau a 
unui producător, se ține seama de 
reducerile emisiilor de CO2 realizate prin 
utilizarea tehnologiilor inovatoare sau a 
unei combinații de tehnologii inovatoare 
(„pachete tehnologice inovatoare”). 
Contribuția totală a acestor tehnologii la 
reducerea obiectivelor privind emisiile 
specifice ale unui producător poate fi de 
cel mult 7 g CO2/km.”

Or. de

Amendamentul 86
Ismail Ertug

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 12 – alineatul 2 – prima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă dispoziții detaliate privind 
o procedură de aprobare a tehnologiilor 
inovatoare menționate la alineatul (1) prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2) din prezentul regulament.

Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a tehnologiilor 
inovatoare sau a pachetelor tehnologice 
inovatoare menționate la alineatul (1). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2) din prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 87
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 12 alineatul (2), litera (c) se 
elimină.

Or. pl

[(c) tehnologiile inovatoare nu intră sub incidența ciclului de încercare standard pentru 
măsurarea emisiilor de CO2 sau sub incidența dispozițiilor obligatorii care decurg din 

măsurile complementare suplimentare destinate să realizeze reducerea de 10 g CO2/km 
menționată la articolul 1 sau să nu aibă caracter obligatoriu în temeiul altor dispoziții de drept 

comunitar.]

Justificare

Această excludere nu este nici logică și nici întemeiată.

Amendamentul 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. La articolul 12 alineatul (2), prima teză
se înlocuiește cu următorul text:

9. La articolul 12, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă dispoziții detaliate privind 
o procedură de aprobare a tehnologiilor
inovatoare menționate la alineatul (1) prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 

„Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a tehnologiilor 
inovatoare sau a pachetelor tehnologice 
inovatoare menționate la alineatul (1). 
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adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2) din prezentul regulament”.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2). Dispozițiile detaliate se 
bazează pe următoarele criterii:

(a) furnizorul sau producătorul poartă 
răspunderea pentru reducerea emisiilor 
de CO2 ca urmare a utilizării tehnologiilor 
inovatoare sau a pachetelor tehnologice 
inovatoare;
(b) tehnologiile inovatoare sau pachetele 
tehnologice inovatoare aduc o contribuție 
verificată la reducerea emisiilor de CO2.
Tehnologiile inovatoare și pachetele 
tehnologice inovatoare suplimentare și 
efectele lor asupra emisiilor specifice de 
CO2 ale unui autoturism pot fi creditate 
numai în relație cu proporția care 
funcționează în afara ciclului de testare 
standard. Tehnologiile inovatoare și 
pachetele tehnologice inovatoare nu intră 
sub incidența dispozițiilor obligatorii care 
decurg din măsurile complementare 
suplimentare destinate să realizeze 
reducerea de 10 g CO2/km menționată la 
articolul 1 sau nu au caracter obligatoriu 
în temeiul altor dispoziții de drept al UE.”

Or. de

Amendamentul 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La articolul 12, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
Un furnizor sau un producător care 
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solicită ca o măsură să fie aprobată în 
calitate de tehnologie inovatoare sau 
pachet de tehnologii inovatoare trebuie să 
transmită Comisiei un raport, însoțit de 
un raport de verificare elaborat de un 
organism independent și certificat. În 
eventualitatea unei interacțiuni dintre 
această măsură și o altă tehnologie 
inovatoare sau un pachet tehnologic 
inovator deja aprobat, raportul 
menționează respectiva interacțiune, iar 
raportul de verificare evaluează gradul în 
care interacțiunea modifică reducerile de 
emisii realizate de fiecare măsură în 
parte.”

Or. de

Amendamentul 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. După articolul 12 alineatul (4) se 
introduce următorul alineat:
„(4a) Comisia prezintă o dată pe an 
Consiliului și Parlamentului un raport 
privind tehnologiile inovatoare și 
pachetele tehnologice inovatoare aprobate 
și refuzate.”

Or. de

Amendamentul 91
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
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Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La sfârșitul articolului 12 se introduce 
următorul alineat:
„(4a) „Până la 31 decembrie 2013, 
Comisia propune o revizuire a 
dispozițiilor de punere în aplicare a 
procedurii de aprobare a ecoinovațiilor, 
pentru a facilita procesul de depunere a 
cererilor de utilizare a tehnologiilor 
inovatoare. După finalizarea revizuirii, 
Comisia ar trebui să publice un manual 
privind formularea corectă a unei cereri.”

Or. de

Justificare 

Legislația actuală, și anume Regulamentul (CE) nr. 443/2009, indică faptul că, în vederea 
realizării obiectivului comunitar, se ține seama de reducerile emisiilor de CO2 realizate prin 
utilizarea tehnologiilor inovatoare. Totuși, experiențele din trecut au arătat că până acum s-a 
depus o singură cerere de acest fel. Această situație se poate remedia prin revizuirea 
procedurii de aprobare, pentru a simplifica procesul de prezentare a cererilor, și prin 
publicarea unui manual.

Amendamentul 92
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Articolul 13 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) La alineatul (2), al treilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Măsurile respective se adoptă prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 14a”
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(b) Al doilea paragraf din alineatul (3) se 
elimină.
(c) Alineatul (5) se înlocuiește cu 
următorul text:
„5. Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”
(d) Alineatul (7) se înlocuiește cu 
următorul text:
„7. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
14a pentru a adapta formulele prevăzute 
în anexa I, cu scopul de a reflecta 
eventualele schimbări în procedura de 
testare reglementară utilizată pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și în Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, asigurând totodată faptul că 
cerințele de reducere a emisiilor aplicabile 
producătorilor și vehiculelor de utilitate 
diferită în cadrul procedurilor de testare 
vechi și noi se caracterizează printr-o 
rigoare comparabilă.”

Or. ro

Amendamentul 93
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
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„(2) Până la 31 octombrie 2014 și, 
ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă 
măsuri de modificare a anexei I în 
vederea ajustării valorilor M0 și F0, 
menționate în respectiva anexă, la masa 
medie și, respectiv, la amprenta la sol 
medie a autoturismelor noi înmatriculate 
în cei trei ani calendaristici precedenți.”

Or. en

Amendamentul 94
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (3) se introduce 
următorul paragraf 1a:
„Pentru a se asigura faptul că emisiile 
reale sunt reflectate în mod adecvat și că 
valorile măsurate ale emisiilor de CO2
sunt strict comparabile, Comisia 
garantează, în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007, că 
elementele din procedura de testare care 
au o influență semnificativă asupra 
emisiilor de CO2 măsurate sunt definite în 
mod strict și că facilitățile la testare sunt 
eliminate.”

Or. en

Amendamentul 95
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera b
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Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Al doilea paragraf din alineatul (3) se 
elimină.

(b) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) Începând cu 2012, Comisia 
efectuează o evaluare de impact cu scopul 
de a revizui până în 2014, în conformitate 
cu articolul 14 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007, 
procedurile de măsurare a emisiilor de 
CO2 după cum se prevede în regulamentul 
menționat, pentru a pune în aplicare de la 
1 ianuarie 2021 o procedură de măsurare 
revizuită în sensul prezentului 
regulament. Comisia prezintă, în special, 
propuneri corespunzătoare în vederea 
adaptării procedurilor astfel încât acestea 
să reflecte în mod adecvat performanțele 
reale în materie de emisii de CO2 ale 
autoturismelor și propuneri pentru 
includerea tehnologiilor inovatoare 
aprobate definite la articolul 12, care ar 
putea fi reflectate în ciclul de testare.
Comisia garantează că aceste proceduri 
sunt ulterior revizuite în mod periodic.”

Or. de

Amendamentul 96
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se introduce următorul alineat (3a):
„(3a) Comisia evaluează posibilitatea de a 
înlocui abordarea bazată pe emisiile de 
gaze de eșapament în cadrul căreia se iau 
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în considerare numai emisiile asociate cu 
producția și utilizarea de carburant, cu o 
abordare bazată pe ciclul de viață care 
include emisiile generate în toate etapele 
de viață ale vehiculului, de la producția 
efectivă la casarea sau reciclarea la 
sfârșitul ciclului de viață.”

Or. en

Amendamentul 97
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La alineatul (3) se inserează 
următorul paragraf 2a:
„Comisia analizează dacă este util să se 
asigure faptul că emisiile de CO2
măsurate la omologarea de tip includ 
emisiile generate prin utilizarea 
principalelor dispozitive consumatoare de 
energie ale vehiculului și, după caz, 
prezintă propuneri referitoare la aplicarea 
acestei măsuri după 2020.”

Or. en

Amendamentul 98
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia (5) Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
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procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

finalizează reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice stabilite în 
anexa I și a derogărilor de la articolul 11, 
pentru a defini:

(a) modalitățile de realizare, în mod cât 
mai rentabil, până în 2025, a obiectivului 
pe termen lung de 75 g CO2/km, sub 
rezerva confirmării fezabilității acestuia 
pe baza rezultatelor actualizate ale 
evaluării impactului;
(b) aspectele legate de punerea în aplicare 
a obiectivului respectiv, inclusiv prima 
pentru emisiile suplimentare.
Pe baza reexaminării respective și a 
evaluării de impact aferente, care include 
o evaluare generală a impactului asupra 
industriei automobilelor și a industriilor 
conexe, Comisia prezintă, după caz, o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, într-un mod care să 
fie cât mai neutru posibil din punct de 
vedere concurențial și echitabil din punct 
de vedere social și durabil.

Or. en

Justificare

Stabilirea unui obiectiv pe termen lung le oferă producătorilor de autoturisme și furnizorilor 
de autovehicule siguranța planificării și a investițiilor. Cu toate acestea, viitoarele evoluții 
tehnologice, economice sau sociale pot afecta fezabilitatea obiectivului pe termen lung. Prin 
urmare, este adecvat să se revizuiască în 2015 obiectivul pentru 2025.

Amendamentul 99
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
prezintă o propunere referitoare la 
obiectivele privind emisiile de CO2 pentru 
autoturismele noi pentru perioada de după 
2020. Noua limită se calculează în așa fel 
încât să se poată îndeplini obiectivele 
menționate în „Foaia de parcurs pentru 
un spațiu european unic al 
transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv și eficient din punct 
de vedere al resurselor”, mai ales 
reducerea GES în domeniul 
transporturilor cu 60 % până în 2050.
Această propunere se bazează pe noul 
ciclu de testare la nivel mondial (WLTP). 
În cazul în care, până la 1 aprilie 2014, 
nu se ajunge la un acord cu privire la 
acest standard, propunerea se bazează pe 
ciclul de testare NEDC deja stabilit.
Propunerea unei noi valori-limită pentru 
CO2 include în egală măsură:
- o evaluare a ciclului de viață a emisiilor 
de CO2 produse de autoturisme, așa cum 
este prevăzută în Foaia de parcurs până 
în 2050 privind utilizarea eficientă a 
resurselor. Rezultatele se iau în 
considerare în evaluarea valorii-limită;
- emisiile provenite din condițiile reale de 
condus (RDE).”

Or. de

Justificare 

Se dorește un ciclu de testare global, apropiat de realitate. Totuși, un proces decizional 
tergiversat nu trebuie să conducă la pierderea din vedere a obiectivelor privind CO2. 
Datorită noilor modele de motoare și a reducerii constante a consumului, emisiile de 
eșapament reprezintă mai puțin de 50 % din emisiile de CO2 ale unui autoturism, cea mai 
mare parte fiind generată în etapele de fabricare și reciclare. S-au obținut mai multe rezultate 
care demonstrează că nivelul emisiilor reale depășește cu mult nivelul emisiilor din ciclul de 
testare.
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Amendamentul 100
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, cu scopul 
de a atinge până în anul 2025 un obiectiv 
cuprins în intervalul 65 g CO2/km-
75 g CO2/km, cu excepția cazului în care 
un obiectiv mai redus este justificat în 
mod corespunzător în contextul utilizării 
tehnologiilor cu emisii scăzute și a 
absorbției lor de către piață.

Pe baza acestei reexaminări, care include 
o evaluare generală a impactului asupra 
industriei automobilelor și a industriilor 
conexe, Comisia prezintă, dacă este 
necesar, o propunere de modificare a 
prezentului regulament, într-un mod care 
să fie cât mai neutru posibil din punct de 
vedere concurențial și care să asigure 
realizarea obiectivelor pe termen lung ale 
Uniunii privind combaterea schimbărilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 101
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, inclusiv a 
obiectivului privind emisiile de CO2
pentru anul 2025, care îi asigură în 
continuare Uniunii Europene poziția de 
lider în ceea ce privește reducerea 
consumului de carburant și a emisiilor de 
CO2. Este esențial ca acest obiectiv să fie 
stabilit în mod transparent, pe baza unei 
ample consultări cu părțile interesate, iar 
evaluarea impactului nu ar trebui să fie 
amânată după 2014, pentru a oferi 
industriei siguranța planificării și a 
investițiilor.

Or. en

Justificare

Standardele stabilite de Uniunea Europeană în ceea ce privește emisiile de CO2 ale 
autoturismelor au contribuit la accelerarea îmbunătățirii semnificative a economiilor de 
carburant și la obținerea de către UE a poziției de lider mondial. Cu toate acestea, au urmat 
alte piețe și SUA, în special, a reglementat emisiile de gaze cu efect de seră și economiile de 
carburant ale noilor autoturisme până în 2025. UE ar trebui să urmeze acest exemplu și să 
evite orice întârziere în stabilirea de standarde suplimentare și să asigure o dezbatere 
transparentă și deschisă.

Amendamentul 102
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia (5) Până cel târziu în 2017, Comisia 
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procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, pe baza 
unei noi proceduri și a unui nou ciclu de 
testare care țin seama de procedura 
armonizată de testare la nivel mondial a 
autoturismelor și utilitarelor ușoare.

Or. en

Amendamentul 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

(5) Până cel mai devreme în 2017, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, dar nu 
înainte de stabilirea și aplicarea integrală 
a noului ciclu și a noilor proceduri de 
testare și nici înainte de evaluarea 
primelor rezultate.

Or. en

Justificare

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
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industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Amendamentul 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

(5) Până cel mai devreme în 2017, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, dar nu 
înainte de stabilirea și aplicarea integrală 
a noului ciclu și a noilor proceduri de 
testare și nici înainte de evaluarea 
primelor rezultate.

Or. en

Justificare

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Amendamentul 105
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
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Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

(5) Cu condiția ca noul ciclu de testare să 
fie luat în considerare, Comisia 
reexaminează, până la 
31 decembrie 2014, obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

Or. en

Justificare

Este important să se stabilească cât mai curând posibil obiectivele privind emisiile de CO2
după 2020, dar, în acest proces, este important să se ia în considerare noul ciclu de testare, 
altfel procesul riscă să fie contraproductiv.

Amendamentul 106
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020”.

Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020, inclusiv un 
obiectiv de 70 g CO2/km pentru 2035.

Or. de
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Amendamentul 107
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
 Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru perioada de după 2020.

(5) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
procedează la reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice, modalitățile și 
alte aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru autoturismele noi 
pentru 2025 și pentru perioada ulterioară.

Or. en

Amendamentul 108
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera c a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Se introduce următorul alineat (5a):
„(5a) Astfel de obiective ar trebui să fie în 
conformitate cu traiectoria rentabilă de 
realizare a 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 stabilirea unui cadru pentru climă și energie pentru perioada până în 2030, precum și 
pentru a atinge obiectivul UE privind emisiile pentru 2050. Astfel de obiective sunt 
importante și pentru siguranța investițiilor. Prin urmare, este necesar să se menționeze în 
mod explicit acest lucru.
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Amendamentul 109
Werner Langen, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 14a 
pentru a adapta formulele prevăzute în 
anexa I, cu scopul de a reflecta eventualele 
schimbări în procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și în 
Regulamentul (CE) nr. 692/2008,
asigurând totodată faptul că cerințele de 
reducere a emisiilor aplicabile 
producătorilor și vehiculelor de utilitate 
diferită în cadrul procedurilor de testare 
vechi și noi se caracterizează printr-o 
rigoare comparabilă.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 14a 
pentru a adapta formulele prevăzute în 
anexa I, cu scopul de a reflecta eventualele 
schimbări în procedura de testare 
reglementară utilizată pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 menționate în 
Regulamentele (CE) nr. 715/2007 și (CE) 
nr. 692/2008. Procedând astfel, Comisia 
se asigură că se corectează eventualele 
abateri de la obiectivul privind emisiile 
specifice de CO2 care vor apărea începând 
cu 1 ianuarie 2021 ca urmare a noii 
proceduri de examinare.

Totodată, acesta se asigură de faptul că 
cerințele de reducere a emisiilor aplicabile 
producătorilor și vehiculelor de utilitate 
diferită în cadrul procedurilor de testare 
vechi și noi se caracterizează printr-o 
rigoare comparabilă.

Or. de

Amendamentul 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 13 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 14a pentru a adapta formulele 
prevăzute în anexa I, cu scopul de a 
reflecta eventualele schimbări în procedura 
de testare reglementară utilizată pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2
menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 715/2007 și în Regulamentul (CE) 
nr. 692/2008, asigurând totodată faptul că 
cerințele de reducere a emisiilor aplicabile 
producătorilor și vehiculelor de utilitate
diferită în cadrul procedurilor de testare 
vechi și noi se caracterizează printr-o 
rigoare comparabilă.

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 14 alineatul (2) pentru a adapta 
formulele prevăzute în anexa I, cu scopul 
de a reflecta eventualele schimbări în 
procedura de testare reglementară utilizată 
pentru măsurarea emisiilor specifice de 
CO2 menționate în Regulamentele (CE) 
nr. 715/2007 și (CE) nr. 692/2008, 
asigurând totodată faptul că cerințele de 
reducere a emisiilor aplicabile 
producătorilor și vehiculelor de utilitate 
diferită în cadrul procedurilor de testare 
vechi și noi se caracterizează printr-o 
rigoare comparabilă.

Or. en

Justificare

Propunerea actuală oferă Parlamentului European și statelor membre doar posibilitatea de a 
efectua controale ex post. Întrucât statele membre sunt responsabile pentru punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii și întrucât Comisia are un rol executiv, sunt necesare condiții 
uniforme de punere în aplicare. Din perspectiva industriei, statele membre trebuie să aibă 
control asupra Comisiei. Prin urmare, ar trebui să se aplice procedura relevantă a 
comitetelor.

Amendamentul 111
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 14a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este abilitată să adopte actele 
delegate menționate la articolul 8 alineatul 
(9) al doilea paragraf, articolul 11 alineatul 
(8), articolul 13 alineatul (2) al treilea 
paragraf și articolul 13 alineatul (7) pe 

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 8 alineatul (9) al 
doilea paragraf, articolul 11 alineatul (8), 
articolul 13 alineatul (2) al treilea paragraf 
și articolul 13 alineatul (7) se conferă 
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parcursul unei perioade nedeterminate de 
la [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 
[data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. ro

Amendamentul 112
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 14 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European sau Consiliul 
poate revoca în orice moment delegarea de 
competențe menționată la articolul 8 
alineatul (9) al doilea paragraf, articolul 11 
alineatul (8), articolul 13 alineatul (2) al 
treilea paragraf și articolul 13 alineatul (7). 
O decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe menționate în respectiva 
decizie. Decizia de revocare intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate aflate
deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 8 alineatul (9) al doilea paragraf, 
articolul 11 alineatul (8), articolul 13 
alineatul (2) al treilea paragraf și articolul 
13 alineatul (7) poate fi revocată oricând 
de Parlamentul European sau de Consiliu. 
O decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. ro
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Amendamentul 113
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Articolul 14 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (9) a doilea 
paragraf, articolul 11 alineatul (8), 
articolului 13 alineatul (2) al treilea 
paragraf și articolul 13 alineatul (7) intră în 
vigoare numai dacă nu a fost formulată 
nicio obiecție de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu în termen 
de 2 luni de la notificarea Parlamentului 
European și a Consiliului cu privire la 
actul respectiv sau dacă, înainte de 
expirarea acestui termen, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu au obiecții. Termenul în 
cauză se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolului 8 alineatul (9) al doilea 
paragraf, al articolului 11 alineatul (8), al
articolului 13 alineatul (2) al treilea 
paragraf și al articolului 13 alineatul (7) 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecțiuni în termen de două
luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. ro

Amendamentul 114
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Din 2020: (c) din 2020:

Pentru a determina «media emisiilor 
specifice de CO2» ale parcului de 
autoturisme, ar trebui să se utilizeze una 
dintre următoarele formule:
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Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (M –
M0)

(i) Emisiile specifice de CO2 = 95 + 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 = 0,0333. a = 0,0333.

(ii) Emisiile specifice de CO2 = 95 + b × 
(F - F0)
unde:
F = amprenta la sol a vehiculului 
exprimată în metri pătrați (m²)
F0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)
b = pantă de 60 % în raport cu curba 
valorii limită.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura certitudinea în timpul unei perioade de tranziție pentru producătorii de 
autoturisme și pentru a permite o flexibilitate totală în ceea ce privește viitoare revizuiri, ar 
trebui introdusă o formulă bazată pe amprenta la sol pentru obiectivul aferent anului 2020 și 
aceasta ar trebui să se aplice în paralel cu formula având la bază masa. Oferindu-le 
producătorilor flexibilitatea de a alege între un obiectiv bazat pe masă, respectiv pe amprenta 
la sol, per ansamblu ar rezulta un cost mai redus pentru atingerea obiectivelor lor privind 
emisiile de CO2.

Amendamentul 115
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I– punctul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2), din care se scad 
81 kg
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Or. pl

Justificare

Propunerea de a reduce valoarea cu 81 kg se bazează pe următorul calcul: CO2 = 130 + a x 
(M - M0), unde: CO2 (partea din stânga a ecuației) este egală cu 95 g CO2/km, a=0,0457 și 
M0 = 1372,0 kg. Acest lucru înseamnă că M = 1291 kg. Pentru noua versiune a formulei, M = 
1291 kg trebuie să reprezinte baza inițială a noilor obiective de reducere a emisiilor de CO2, 
și anume M0 = 1291 kg.

Amendamentul 116
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Emisiile specifice de CO2 = 80 + a × (F –
F0)
(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. en

Justificare

Simularea macroeconomică în evaluarea impactului acestui regulament indică faptul că 
economiile realizate de UE prin reducerea cheltuielilor suportate pentru petrol ca urmare a 
atingerii obiectivului pentru 2020 ar conduce la o creștere a PIB-ului cu aproximativ 
12 miliarde EUR. În cazul consolidării obiectivelor pentru 2020, această creștere ar fi mult 
mai mare.

Amendamentul 117
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I – punctul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

M = masa vehiculului în kilograme (kg) F = amprenta la sol a vehiculului 
exprimată în metri pătrați (m²)
(Acolo unde se face trimitere la masa 
vehiculului, aceasta se înlocuiește cu 
amprenta la sol în întregul text.)

Or. en

Justificare

Masa autoturismului nu este un indicator bun al utilității acestuia (caracterul folositor) și, 
prin urmare, nu ar trebui să se utilizeze pentru stabili obiective de emisii specifice. 
Dimpotrivă, amprenta la sol (lățime x ampatament) este un parametru de utilitate mai bun: 
are un caracter mai neutru, mai stabil și reflectă mai bine utilitatea autoturismului. 
Cumpărătorii de autoturisme aleg un autoturism în funcție de dimensiunea acestuia, și nu în 
funcție de masă. Un regulament bazat pe amprenta la sol ar recunoaște pe deplin efortul 
depus de producători pentru a reduce masa autoturismelor și ar conduce la un cost total mai 
mic pentru producătorii care își ating obiectivele pentru 2020.

Amendamentul 118
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

F0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)

Or. en

Amendamentul 119
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I – punctul 1 – litera c



AM\925662RO.doc 79/81 PE504.233v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

a = 0,0333. a = panta de 60 % pe baza parcului de 
autoturisme din 2009.”

Or. en

Justificare

Panta de 60 % se bazează pe evaluarea impactului realizată de CE, care asigură cea mai 
echitabilă repartizare a sarcinilor în rândul producătorilor de autoturisme.

Amendamentul 120
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Amendamentul 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă (ca):
„(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 65 + a × (M –
M0)
unde:
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M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2)
a = *
(*echivalent cu panta de 60 %).”

Or. en

Amendamentul 122
Yannick Jadot

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă (ca):
„(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 60 + a × (F –
F0)
unde:
F = amprenta la sol a vehiculului 
exprimată în metri pătrați (m²)
F0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)
a = pantă de 60 %.”

Or. en

Justificare

Studiul, intitulat „Analiza potențialelor obiective pentru 2025 privind emisiile de CO2 ale 
autoturismelor și camionetelor în Europa” (Exploring possible car and van CO2 emission 
targets for 2025 in Europe), realizat în noiembrie 2012 de Ricardo-AEA, indică faptul că 
stabilirea unui obiectiv de 60 g CO2/km până în 2025 pentru autoturisme ar accelera 
introducerea unor tehnologii cu emisii foarte scăzute de carbon. Acest obiectiv nu poate fi 
atins doar prin utilizarea autoturismelor convenționale și hibride, fără a reduce dimensiunea 
și performanțele acestora. Prin urmare, sunt necesare unele orientări în ceea ce privește
vehiculele cu emisii foarte scăzute de carbon.
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Amendamentul 123
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 443/2009
Anexa I – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă (ca):
„(ca) din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 75 + a × (M –
M0)
unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2)
a = valoare echivalentă cu panta de 
60 %.”

Or. en

Justificare

Stabilirea unui obiectiv pe termen lung le oferă producătorilor de autoturisme și furnizorilor 
de autovehicule siguranța planificării și a investițiilor. În 2008, obiectivul pe termen lung s-a 
stabilit cu 12 ani înainte; ar trebui să se procedeze din nou în acest fel. Un obiectiv de 
75 g CO2/km ar asigura depunerea unor eforturi pentru o îmbunătățire suplimentară a 
performanțelor vehiculelor convenționale, dar acesta nu impune pătrunderea pe scară largă 
pe piață a tehnologiilor foarte avansate, cum ar fi vehiculele electrice.


