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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Din 1995 există o strategie comunitară de reducere a emisiilor de CO2 generate de 
autovehicule și de vehiculele utilitare ușoare. Încă din concluziile sale din 10 octombrie 2000, 
Consiliul Mediu a solicitat Comisiei realizarea unui studiu privind măsurile de reducere a 
emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare. Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
stabilește obiective pentru reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, în același 
timp atrăgând atenția asupra necesității stabilirii unor obiective de reducere a emisiilor de CO2
pentru vehiculele utilitare ușoare. 

Vehiculele utilitare ușoare sunt folosite în principal de către întreprinderile mici și mijlocii și 
reprezintă în prezent circa 12 % din parcul de vehicule. Această categorie de mijloace de 
transport deservește sectorul artizanatului, serviciile de curierat și serviciile de livrări expres, 
precum și sectorul comercianților cu amănuntul precum florăriile, restaurantele etc. Serviciile 
asigurate cu ajutorul vehiculelor utilitare ușoare sunt indispensabile pentru satisfacerea 
nevoilor de zi cu zi ale oamenilor și stimulează crearea de locuri de muncă și creșterea în 
nenumărate regiuni ale UE. 

1. Temeiul juridic
Având în vedere că regulamentul vizează inclusiv armonizarea pieței interne, raportorul 
nutrește convingerea că temeiul juridic trebuie completat cu articolul 114 din TFUE (fostul 
articol 95 din Tratatul CE).

2. Obiectivele propunerii de regulament
Prin prezenta propunere de regulament, Comisia Europeană urmărește atingerea treptată, între 
2014 și 2016, a unei valori-țintă unitare a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare 
ușoare de 175 g CO2/km. Totodată, propunerea prevede o valoare-țintă pe termen lung de 135 
g CO2/km, care sub rezerva confirmării fezabilității sale pe baza rezultatelor actuale ale 
analizelor de impact, ar trebui să intre în vigoare în 2020. Parlamentul European sprijină 
obiectivele generale urmărite de către Comisie, dar consideră că este indispensabil să se 
prevadă o perioadă de tranziție mai lungă. Regulamentul care ar urma să fie adoptat de către 
Consiliu și Parlament trebuie să încerce să atingă obiective de reducere durabilă care să aibă 
efecte neutre asupra concurenței, să fie acceptabile din punct de vedere social și să țină cont 
de varietatea de constructori europeni de automobile și de poziția acestora în concurența 
internațională și, în același timp, să ia în considerare preocupările legitime ale IMM-urilor. 

3. Etapa introductivă 
Elaborarea de noi tipuri și platforme în domeniul vehiculelor utilitare ușoare necesită, potrivit 
informațiilor industriei de automobile, până la 10 de ani, iar, în plus, ciclurile de producție 
sunt mai lungi decât în cazul autoturismelor. Comisia a propus punerea în aplicare a 
obiectivului de 175 g CO2/km pe o perioadă de tranziție multianuală, începând din 2014. 
Având în vedere faptul că ciclul de producție este mai îndelungat, procesul de introducere 
treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât vehiculele vândute în 2014 se află deja în 
stadiul de dezvoltare sau de producție. În plus, o perioadă de tranziție cuprinsă între 2015 și 
2018, cu o eșalonare alternativă pentru atingerea obiectivului de 65%, 75%, 80% și 100% din 
parcul de vehicule noi, corespunde duratei și eșalonării stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme. Atingerea valorii-
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țintă corectate pe termen lung de 140 g CO2/km ar trebui să aibă loc în mod progresiv, cu 
începere din anul 2018, pentru a le acorda constructorilor perioada de tranziție necesară și 
pentru a permite implementarea neîntreruptă a unor tehnologii inovatoare cu consum de 
combustibil redus.

4. Vehiculele fabricate în mai multe etape
Deseori, vehiculele utilitare sunt fabricate în mai multe etape. Un constructor de vehicule 
livrează mai întâi șasiul, care va fi ulterior folosit de un carosier ca bază pentru montarea 
vehiculului complet. Din totalul vehiculelor utilitare ușoare, aproximativ 25% sunt fabricate 
în mai multe etape, în timp ce în cazul vehiculelor utilitare grele, procentul este și mai ridicat. 
Propunerea de regulament ține seama de aceste vehicule. Pentru determinarea emisiilor 
vehiculului complet, trebuie să se aplice o metodologie provizorie, pe baza căreia 
constructorul să își asume responsabilitatea pentru emisiile de CO2 provenite de la vehiculul 
completate. Totuși, metoda propusă nu este potrivită pentru a se determina în mod valid 
emisiile vehiculului complet.  În plus, constructorii nu dispun de datele necesare în acest sens. 
Comisia a dezbătut deja, în cadrul unui document de lucru, o serie de metode alternative 
pentru determinarea emisiilor specifice de CO2 provenite de la vehiculele fabricate în mai 
multe etape și este invitată să prezinte Parlamentului European și Consiliului, până în 2014, o 
propunere privind o metodă adecvată pentru stabilirea emisiilor specifice de CO2 provenite de 
la vehiculele completate.

5. Sancțiuni
Regulamentul privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme prevede deja o 
taxă pentru depășirea valorilor-țintă stabilite. Pe o perioadă tranzitorie de șase ani, sancțiunile 
se ridică, în funcție de amploarea depășirii, la o sumă cuprinsă între 5 și 95 euro/gram; după 
expirarea acestei perioade, se va percepe o sumă egală cu 95 de euro pentru fiecare gram 
depășit. În cazul vehiculelor utilitare ușoare, Comisia a propus o metodologie similară, 
valoarea maximă fiind însă stabilită la 120 de euro. Taxa percepută pentru depășirea nivelului 
maxim al emisiilor nu poate fi mai ridicată în cazul vehiculelor ușoare decât în cazul 
autoturismelor. Prin urmare, prin analogie cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, măsurile ar trebui adaptate în ceea ce 
privește atât cuantumul primelor, cât și eșalonarea.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
192 alineatul (1) și articolul 114 din 
TFUE,

Or. de

Justificare

Reglementarea emisiilor de CO2 provenite de la vehicule utilitare ușoare presupune, în parte, 
o serie de măsuri de protecție a mediului și a sănătății în conformitate cu articolul 192 
alineatul (1) din TFUE [fostul articol 175 alineatul (1) din Tratatul CE]. Totuși, având în 
vedere că regulamentul de față are ca obiectiv inclusiv armonizarea pieței interne, ar trebui 
să se facă și o trimitere la articolul 114 din TFUE (fostul articol 95 din Tratatul CE).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cadrul legislativ de implementare a 
obiectivului privind emisiile medii ale 
parcului de vehicule utilitare ușoare noi 
trebuie să asigure obiective de reducere a 
emisiilor care să fie neutre din punct de 
vedere concurențial, echitabile din punct de 
vedere social și sustenabile și care să țină 
cont de diversitatea constructorilor 
europeni de autovehicule și să evite orice 
denaturare nedorită a concurenței dintre 
aceștia. Cadrul legislativ trebuie să fie 
compatibil cu obiectivul global de atingere 
a obiectivelor pe care și le-a asumat 
Comunitatea în cadrul Protocolului de la 
Kyoto și completat cu alte instrumente 
vizând în mai mare măsură utilizarea, cum 
ar fi prime diferențiate pe autoturisme și pe 
energie sau măsuri de limitare a vitezei 

(7) Cadrul legislativ de implementare a 
obiectivului privind emisiile medii ale 
parcului de vehicule utilitare ușoare noi 
trebuie să asigure obiective de reducere a 
emisiilor care să fie neutre din punct de 
vedere concurențial, echitabile din punct de 
vedere social și sustenabile și care să țină 
cont de diversitatea constructorilor 
europeni de autovehicule și să evite orice 
denaturare nedorită a concurenței dintre 
aceștia. Cadrul legislativ trebuie să fie 
compatibil cu obiectivul global de atingere 
a obiectivelor pe care și le-a asumat 
Comunitatea în cadrul Protocolului de la 
Kyoto și completat cu alte instrumente 
vizând în mai mare măsură utilizarea, cum 
ar fi prime diferențiate pe autoturisme și pe 
energie.
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vehiculelor utilitare ușoare.

Or. de

Justificare

Adoptarea normelor referitoare la limitarea vitezei vehiculelor face parte din competențele 
statelor membre. În plus, măsurile de față au fost introduse din motive legate de siguranța 
rutieră, și nu din rațiuni ecologice.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare ușoare ciclul de producție este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producție. În plus, 
menținerea perioadei de tranziție 2015 - 2018, cu eșalonarea 65/75/80/100%, corespunde 
duratei și etapelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de 
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CO2 provenite de la autoturisme.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a se asigura că obiectivele 
reflectă particularitățile constructorilor de 
nișă și cu volum mic de producție și sunt 
compatibile cu potențialul de reducere al 
fiecărui constructor, pentru acești 
constructori trebuie să se stabilească 
obiective alternative de reducere a 
emisiilor, care să țină seama de potențialul 
tehnologic al vehiculelor unui anumit 
constructor în ceea ce privește reducerea 
emisiilor specifice de CO2 generate, 
precum și de caracteristicile segmentelor 
de piață în cauză. Această derogare trebuie
să fie inclusă în reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice din anexa I, care 
trebuie finalizată până cel târziu la 
începutul anului 2013.

(14) Pentru a se asigura că obiectivele 
reflectă particularitățile constructorilor de 
nișă și cu volum mic de producție și sunt 
compatibile cu potențialul de reducere al 
fiecărui constructor, pentru acești 
constructori ar trebui să se stabilească 
obiective alternative de reducere a 
emisiilor, care să țină seama de potențialul 
tehnologic al vehiculelor unui anumit 
constructor în ceea ce privește reducerea 
emisiilor specifice de CO2 generate, 
precum și de valoarea medie a emisiilor de 
CO2 provenite de la vehiculele utilitare 
ușoare ale tuturor constructorilor și de 
caracteristicile segmentelor de piață în 
cauză. Această derogare ar trebui să fie
inclusă în reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice din anexa I, care 
ar trebui finalizată până cel târziu la 
începutul anului 2013.

Or. de

Justificare

Stabilirea unui obiectiv alternativ cu privire la emisii obligă acești constructori să depună 
mai multe eforturi decât constructorii cu un volum mare de producție, însă în același timp le 
creează condiții de egalitate, pornindu-se, ca punct de referință, de la valoarea medie a 
emisiilor de CO2 datorate tuturor constructorilor de vehicule utilitare ușoare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Strategia comunitară de reducere a 
emisiilor de CO2 provenite de la 

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

autoturisme și vehicule utilitare ușoare a 
stabilit o abordare integrată în vederea 
atingerii obiectivului comunitar de 120 g 
CO2/km până în 2012, prezentând în 
același timp o viziune pe termen mai lung 
cu privire la reduceri suplimentare ale 
emisiilor. Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
concretizează această viziune pe termen 
mai lung prin stabilirea unui obiectiv de 
95 g CO2/km pentru emisiile medii ale unui 
parc de autovehicule noi. Pentru a asigura 
alinierea la această abordare și pentru a 
oferi industriei de profil o siguranță din 
punct de vedere al planificării, trebuie 
stabilit un obiectiv pe termen mai lung 
pentru emisiile specifice de CO2 generate 
de vehiculele utilitare ușoare în 2025.

Or. de

Justificare

Valoarea-țintă pentru obiectivul pe termen lung ar trebui să intre în vigoare în 2025, pentru a 
le acorda constructorilor perioada de tranziție necesară și pentru a permite implementarea 
continuă a tehnologiilor inovatoare cu consum de combustibil redus.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar.
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul permis 
în temeiul prezentului regulament trebuie 
să plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 
2014. Această primă trebuie să se 
determine în funcție de cantitatea de emisii 
cu care respectivii constructori au depășit 
obiectivul stabilit. Pentru a se asigura 
consecvența, mecanismul acestei prime 

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

trebuie să fie similar celui stabilit în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele 
obținute din plata primelor pentru emisiile 
suplimentare trebuie considerate ca 
venituri la bugetul general al Uniunii 
Europene.

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare ușoare ciclul de producție este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producție. Prin 
analogie, prima pentru emisiile suplimentare ar trebui percepută de-abia cu începere de la 1 
ianuarie 2015.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Trebuie luate în considerare noi 
modalități de atingere a obiectivului pe 
termen lung, în special panta curbei, 
parametrul de utilitate și schema de 
percepere a primelor pentru emisiile 
suplimentare.

eliminat

Or. de

Justificare

Menționarea introducerii unor modalități noi nu corespunde logicii generale a propunerii de 
regulament.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o 
puternică influență asupra consumului de 

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

Or. de

Justificare

Adoptarea normelor referitoare la limitarea vitezei vehiculelor face parte din competențele 
statelor membre. În plus, aceste măsuri au fost introduse din motive legate de siguranța 
rutieră, și nu din rațiuni ecologice.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Începând din 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 140 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate, în măsura în 
care în cadrul evaluării realizate în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4) 
Comisia confirmă fezabilitatea acestei 
valori-țintă.

Or. de



PA\806830RO.doc 11/24 PE439.327v01-00

RO

Justificare

Înainte de stabilirea definitivă a noului obiectiv, ar trebui verificată fezabilitatea acestuia, în 
conformitate cu modalitățile stabilite la articolul 12 alineatul (4). Atingerea valorii-țintă ar 
trebui să aibă loc în mod progresiv, cu începere din anul 2018, pentru a le acorda 
constructorilor perioada de tranziție necesară și pentru a permite implementarea continuă a 
unor tehnologii inovatoare cu consum de combustibil redus.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nu se ia în considerare o înmatriculare 
anterioară în afara Comunității care a avut 
loc cu mai puțin de trei luni înaintea 
înmatriculării în Comunitate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „obiectiv privind emisiile specifice” 
înseamnă, în legătură cu un constructor, 
media emisiilor specifice orientative de 
CO2, determinată în conformitate cu anexa 
I, ale fiecărui vehicul utilitar ușor nou pe 
care îl produce acesta.

(g) „obiectiv privind emisiile specifice” 
înseamnă, în legătură cu un constructor,
media emisiilor specifice orientative de 
CO2, determinată în conformitate cu anexa 
I, ale fiecărui vehicul utilitar ușor nou pe 
care îl produce acesta sau, în cazul în care 
constructorului i se acordă o derogare în 
temeiul articolului 10, obiectivul de emisii 
specifice stabilit în temeiul respectivei 
derogări.

Or. de
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Justificare

Pentru a se asigura consecvența cu textul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 privind 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, ar trebui ca în prezentul regulament 
să se menționeze obiectivul specific de reducere a emisiilor pentru constructorii cărora li se 
acordă o derogare în temeiul articolului 10 al acestuia. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „amprentă la sol” înseamnă 
suprafața rezultată în urma înmulțirii 
dintre ampatamentul vehiculului și 
ecartamentul acestuia.

Or. de

Justificare

Pentru a se asigura certitudinea juridică și claritatea textului, ar trebui ca în capitolul 3, 
„Definiții”, să figureze toate conceptele relevante cu privire la care regulamentul de față 
conține dispoziții.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „sarcină utilă” înseamnă diferența 
dintre masa maxim admisibilă din punct 
de vedere tehnic în conformitate cu anexa 
III la Directiva 2007/46/CE și masa 
vehiculului.

Or. de

Justificare

Pentru a se asigura certitudinea juridică și claritatea textului, ar trebui ca în capitolul 3, 
„Definiții”, să figureze toate conceptele relevante cu privire la care regulamentul de față 
conține dispoziții.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare ușoare ciclul de producție este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producție.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În scopul stabilirii, pentru fiecare 
constructor, a emisiilor specifice de CO2,
din 2015 se iau în considerare următoarele 
procentaje ale vehiculelor utilitare ușoare 
noi ale respectivului constructor 
înmatriculate pe parcursul anului în cauză:

- 65 % în anul 2015,
- 75 % în anul 2014, - 75 % în anul 2016,

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

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare ușoare ciclul de producție este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producție. În plus, 
menținerea perioadei de tranziție 2015 - 2018, cu eșalonarea 65/75/80/100%, corespunde 
duratei și etapelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de 
CO2 provenite de la autoturisme.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru determinarea emisiilor specifice de 
CO2 ale fiecărui constructor, pentru toate 
vehiculele utilitare noi ale unui 
constructor se stabilește o reducere, 
începând cu anul 2018, cu 5 g CO2/km pe 
an, până la atingerea valorii-țintă de 140 
g CO2/km în anul 2025:
– 175 g CO2/km în anul 2018
– 170 g CO2/km în anul 2019
– 165 g CO2/km în anul 2020
– 160 g CO2/km în anul 2021
– 155 g CO2/km în anul 2022
– 150 g CO2/km în anul 2023
– 145 g CO2/km în anul 2024
– 140 g CO2/km în anul 2025

Or. de

Justificare

Atingerea valorii-țintă ar trebui să aibă loc în mod progresiv, cu începere din anul 2018, 
pentru a le acorda constructorilor perioada de tranziție necesară și pentru a permite 
implementarea continuă a unor tehnologii inovatoare cu consum de combustibil redus.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km se consideră ca fiind echivalent 
cu:

Pentru calcularea mediei emisiilor 
specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar 
ușor nou care generează o cantitate de 
emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g 
CO2/km se consideră ca fiind echivalent 
cu:

– 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014, – 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2016,

– 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015, – 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2017,

– 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2018,
– 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2019,

– 1 vehicul utilitar ușor, începând din 2016. – 1 vehicul utilitar ușor începând din 2020.

Or. de

Justificare

Pentru a se asigura că se iau în considerare în mod adecvat costurile tehnologice ale 
modurilor de propulsie alternative și ale combustibililor noi, prin analogie cu Regulamentul 
(CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, ar trebui 
extinse factorul și durata acordării facilităților pentru vehiculele utilitare cu un nivel specific 
al emisiilor de CO2 mai mic de 50 g CO2/km.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Obiectivele privind emisiile specifice 

pentru vehiculele alimentate cu 
carburanți alternativi

Pentru a stabili în ce măsură un 
constructor își respectă obiectivele privind 
emisiile specifice prevăzute la articolul 4, 
emisiile specifice de CO2 generate de 
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fiecare vehicul conceput să funcționeze cu 
un amestec de benzină și bioetanol în 
proporție de 85 % („E85”), care respectă 
dispozițiile legislative ale Uniunii sau 
standardele tehnice europene relevante se 
reduc, până la 31 decembrie 2018, cu 5 %, 
drept recunoaștere a sporirii capacităților 
tehnologice și de reducere a emisiilor 
pentru vehiculele care funcționează pe 
bază de biocarburanți. Această reducere 
se aplică numai dacă cel puțin 30 % din 
stațiile de alimentare din statul membru 
în care este înmatriculat vehiculul 
furnizează acest tip de carburant 
alternativ, cu respectarea criteriilor de 
durabilitate pentru biocarburanți 
prevăzute în dispozițiile legislative 
relevante ale Uniunii.

Or. de

Justificare

Extinderea treptată a infrastructurii de distribuție a biocarburanților poate genera reduceri 
importante de CO2 pe întreg circuitul dintre puțul de extracție și autoturisme. Prin analogie 
cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la 
autoturisme, este necesar să se introducă o dispoziție pentru vehiculele utilitare ușoare cu 
combustibili alternativi.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare ușoare ciclul de producție este mai 
îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât 
vehiculele vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producție. Prin 
analogie, prima pentru emisiile suplimentare ar trebui percepută de-abia cu începere de la 1 
ianuarie 2015.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2018: (a) din 2015 până în 2020:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Justificare

Prima pentru emisiile suplimentare nu poate fi mai ridicată în cazul vehiculelor ușoare decât 
în cazul autoturismelor. Prin urmare, prin analogie cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
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privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, măsurile ar trebui adaptate 
în ceea ce privește atât cuantumul primelor, cât și eșalonarea în timp.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând din 2019: (b) începând din 2021:
(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare ușoare noi.

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

Or. de

Justificare

Prima pentru emisiile suplimentare nu poate fi mai ridicată în cazul vehiculelor ușoare decât 
în cazul autoturismelor. Prin urmare, prin analogie cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, măsurile ar trebui adaptate 
în ceea ce privește atât cuantumul primelor, cât și eșalonarea în timp.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând de la 31 octombrie 2014, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerințele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.

(2) Începând de la 31 octombrie 2016, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 
de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerințele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent.

Or. de

Justificare

Acest amendament este necesar ca urmare a amendamentului prin care se propune amânarea 
pentru anul 2015 a datei de începere a procesului de introducere treptată.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un constructor poate să depună o cerere 
de derogare de la obiectivul privind 
emisiile specifice calculat în conformitate 
cu anexa I în cazul în care este responsabil 
pentru mai puțin de 22 000 de vehicule 
utilitare ușoare noi înmatriculate în 
Comunitate într-un an calendaristic și:

(1) Un constructor poate să depună o cerere 
de derogare de la obiectivul privind 
emisiile specifice calculat în conformitate 
cu anexa I în cazul în care este responsabil 
pentru mai puțin de 25 000 de vehicule 
utilitare ușoare noi înmatriculate în 
Comunitate într-un an calendaristic și:

Or. de

Justificare

Un număr de 25 000 de vehicule utilitare ușoare noi reflectă mai bine situația constructorilor 
de serii mici decât plafonul de 22 000 de vehicule.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) face parte dintr-un grup de constructori 
conexați care este responsabil, în total, 
pentru mai puțin de 25 000 de vehicule 
utilitare ușoare noi înmatriculate în 
Comunitate pe an calendaristic; sau

Or. de

Justificare

Un număr de 25 000 de vehicule utilitare ușoare noi reflectă mai bine situația constructorilor 
de serii mici decât plafonul de 22 000 de vehicule.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potențialului său de 
reducere, inclusiv potențialului economic și 
tehnologic de reducere a emisiilor specifice 
de CO2 și ținând seama de caracteristicile 
pieței căreia îi este destinat tipul de vehicul 
utilitar ușor produs.

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potențialului său de 
reducere, inclusiv potențialului economic și 
tehnologic de reducere a emisiilor specifice 
de CO2 și valorii medii a emisiilor de CO2
provenite de la vehiculele utilitare ușoare 
ale tuturor constructorilor, și ținând 
seama de caracteristicile pieței căreia îi 
este destinat tipul de vehicul utilitar ușor 
produs.

Or. de

Justificare

Stabilirea unui obiectiv alternativ cu privire la emisii obligă acești constructori să depună 
mai multe eforturi decât constructorii cu un volum mare de producție, însă în același timp le 
creează condiții de egalitate, pornindu-se, ca punct de referință, de la valoarea medie a 
emisiilor de CO2 datorate tuturor constructorilor de vehicule utilitare ușoare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 1 ianuarie 2013, Comisia 
finalizează reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice de CO2 din anexa 
I și a derogărilor de la articolul 10, în 
vederea definirii:

(4) Până la 1 ianuarie 2013, Comisia 
finalizează reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice de CO2 din anexa 
I și a derogărilor de la articolul 10, în 
vederea definirii:

- modalităților de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2020, a obiectivului de
135 g CO2/km, sub rezerva confirmării 
fezabilității acestuia pe baza rezultatelor 
actualizate ale evaluării impactului; și

- modalităților de realizare în mod rentabil, 
până în anul 2025, a obiectivului de 140 
g CO2/km, sub rezerva confirmării 
fezabilității acestuia pe baza rezultatelor 
actualizate ale evaluării impactului; și

- detaliilor privind implementarea 
obiectivului respectiv, inclusiv plata primei 

- detaliilor privind implementarea 
obiectivului respectiv, inclusiv plata primei 
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pentru emisiile suplimentare. pentru emisiile suplimentare.
Pe baza acestei reexaminări și a evaluării 
impactului aferente, care include o 
evaluare globală a impactului asupra 
industriei auto și asupra industriilor care 
depind de aceasta, dacă este cazul Comisia

Pe baza acestei reexaminări și a evaluării 
impactului aferente, care include o 
evaluare globală a impactului asupra 
industriei auto și asupra industriilor care 
depind de aceasta, dacă este cazul Comisia

- înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurențial, echitabil din punct de vedere 
social și sustenabil,

- înaintează o propunere de modificare a 
prezentului regulament într-un mod cât mai 
neutru posibil din punct de vedere 
concurențial, echitabil din punct de vedere 
social și sustenabil,

- confirmă includerea în prezentul 
regulament a vehiculelor din categoriile N2 
și M2, astfel cum sunt definite în anexa II 
la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de 
referință de maximum 2 610 kg, precum și 
a vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

- prezintă o propunere privind includerea 
în prezentul regulament a vehiculelor din 
categoriile N2 și M2, astfel cum sunt 
definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, care au o masă de referință de 
maximum 2 610 kg, precum și a 
vehiculelor la care se extinde omologarea 
de tip în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

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

Or. de

Justificare

Întrucât stabilirea valorii pentru un obiectiv pe termen lung necesită și confirmarea 
fezabilității printr-un studiu de impact, ceea ce înseamnă că ar putea fi stabilită o valoare 
diferită, modificările generate în consecință ar putea să nu fie deocamdată considerate, în 
această etapă, „neesențiale”.  Această situație impune inițierea unei proceduri legislative, 
Comisia trebuind să prezinte Parlamentului European și Consiliului propuneri 
corespunzătoare.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până în 2015, Comisia reexaminează 
metoda de determinare a emisiilor 
specifice de CO2 ale vehiculelor complete
din anexa II partea B punctul 7 și, dacă 
este cazul, prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
modificare a anexei II.

(7) Până în 2014, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere cu privire la o metodă de 
determinare a emisiilor specifice de CO2
ale vehiculelor complete.

Or. de

Justificare

Într-un document de lucru al Comisiei s-a arătat deja că metoda propusă de Comisie pentru 
determinarea emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor complete nu este adecvată și s-a făcut 
trimitere la elaborarea unei metodologii alternative.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de comitetul 
instituit prin articolul 8 din Decizia 
93/389/CEE.

(1) Comisia este asistată de comitetul 
instituit prin articolul 9 din Decizia 
280/2004/CE.

Or. de

Justificare

Acest amendament reprezintă o modificare de natură tehnică ce se impune ca urmare a 
faptului că articolul 9 din Decizia 280/2004/CE înlocuiește articolul 8 din Decizia 
93/389/CEE în versiunea actuală și, prin analogie cu Regulamentul nr. 443/2009 privind 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, trimiterea ar trebui făcută în 
consecință.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din 2014 până în 2017: (a) din 2015 până în 2018:

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

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

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

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

Or. de

Justificare

Acest amendament este necesar ca urmare a amendamentului prin care se propune amânarea 
pentru anul 2015 a datei de începere a procesului de introducere treptată.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând din 2018: (b) începând din 2019:
Emisiile specifice orientative de CO2 = 175 
+ a × (M – M0)

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

Unde: unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg) M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (1)

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (1)

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Justificare

Acest amendament este necesar ca urmare a amendamentului prin care se propune amânarea 
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pentru anul 2015 a datei de începere a procesului de introducere treptată.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Emisiile specifice ale vehiculelor 
complete

eliminat

Emisiile specifice ale vehiculelor complete 
se determină în conformitate cu 
Directiva 2004/3/CE. În cazul în care 
valoarea respectivă nu este disponibilă, 
emisiile specifice ale unui vehicul complet 
se stabilesc ca fiind egale cu cea mai mare 
valoare dintre emisiile specifice ale 
tuturor vehiculelor complete care 
reprezintă același tip de vehicul ca 
vehiculul incomplet pe baza căruia este 
fabricat vehiculul complet și care au fost 
înmatriculate în UE în cursul aceluiași an 
de monitorizare, unde „tip de vehicul” 
este definit în conformitate cu articolul 3 
din Directiva 2007/46/CE. Dacă există 
mai mult de trei valori diferite de emisii 
specifice ale tuturor vehiculelor complete, 
valoarea utilizată este cea de-a doua ca 
mărime.

Or. de

Justificare

Într-un document de lucru al Comisiei s-a arătat deja că metoda propusă de Comisie pentru 
determinarea emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor complete nu este adecvată și s-a făcut 
trimitere la elaborarea unei metodologii alternative.


