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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 11 iulie 2012, Comisia și-a prezentat propunerea de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 
443/2009 care stabilește obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 pentru parcul de 
autoturisme noi până în 2020. Prin această revizuire se pun în aplicare modalitățile fără de 
care obiectivul de 95gCO2/km pentru a doua perioadă până în 2020 nu poate fi îndeplinit. 

Modalitățile sunt aspecte ale punerii în aplicare care influențează modul în care este atins 
obiectivul privind emisiile. În propunerea Comisiei, majoritatea modalităților rămân 
nemodificate, cu următoarele excepții:
– creditele suplimentare pentru autoturismele cu emisii mai mici de 35 g CO2/km sunt 

introduse între anii 2020 și 2023 cu un multiplu de 1,3 și limitate la o sumă cumulată 
de 20 000 de vehicule per producători de-a lungul duratei regimului respectiv;

– obiectivul de derogare pentru producătorii de nișă este actualizat pentru 2020 și 
producătorii care reprezintă mai puțin de 500 de înmatriculări de autoturisme noi pe 
an sunt excluși de la obligația de a avea un obiectiv privind emisiile de CO2;

– ecoinovațiile sunt menținute atunci când este pusă în aplicare o procedură revizuită 
de testare.

În plus, dispozițiile privind procedura comisiilor sunt actualizate pentru a fi compatibile cu 
Tratatul de la Lisabona.
Raportoarea salută în termeni generali regulamentul revizuit. Având în vedere faptul că 
majoritatea producătorilor de autoturisme sunt pe cale să își atingă obiectivele privind emisiile 
de CO2 stabilite în anul 2009 pentru anii 2015 și 2020, în momentul de față nu ar fi indicat să 
se introducă modificări substanțiale ale modalităților pentru atingerea obiectivului de 
95gCO2/km pentru anul 2020. Rămân, însă, chestiuni importante pe care Comisia nu le-a 
abordat corespunzător în propunerea sa. 

O sursă importantă de îngrijorare o reprezintă discrepanța tot mai mare dintre emisiile 
constatate la omologarea de tip și emisiile din lumea reală ale autoturismelor noi, Comisia 
estimând că această diferență poate ajunge până la 15-30%. Discrepanța este cauzată în mare 
parte de metodele utilizate de producătorii de autoturisme la măsurarea emisiilor de CO2 în 
conformitate cu procedura actuală a ciclului de testare. Este esențial să se abordeze această 
discrepanță, nu în ultimul rând deoarece reducerile de CO2 înseamnă automat economii de 
carburanți pentru consumatori și importuri mai reduse de petrol. 

În consecință, raportoarea ar dori ca, până în 2014, Comisia să revizuiască procedura de 
testare reglementată a UE utilizată pentru măsurarea emisiilor specifice de CO2, instituită prin 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și măsurile sale de punere în aplicare. Până în ianuarie 2015, 
Comisia ar trebui să fie în măsură să actualizeze ciclul de testare al UE. Acest lucru ar trebui 
realizat indiferent dacă procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial 
(WLTP) a CEE-ONU este finalizată până atunci, întrucât economiile de carburanți sunt în 
interesul consumatorilor europeni, indiferent de progresele înregistrate pe plan internațional. 
Noile proceduri WLTP ar putea fi apoi încorporate în cadrul creat de ciclul de testare al UE, 
iar obiectivele privind emisiile de CO2 la nivelul fiecărui producător de autoturisme în parte ar 
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putea fi adaptate. Opțiunea de măsurare a ecoinovațiilor în afara ciclului de testare nu ar 
trebui păstrată atunci când se va actualiza ciclul de testare al UE în 2015.

Un punct slab din propunerea Comisiei îl constituie lipsa unei viziuni dincolo de 2020. Cu 
toate că nu se poate anticipa traiectoria exactă a îmbunătățirilor tehnologice până în 2025, 
industria poate beneficia de pe urma certitudinii unui semnal politic clar. Prin urmare, în 
prezentul regulament ar trebui stabilit un obiectiv privind nivelul emisiilor de CO2 pentru 
2025. Un astfel de obiectiv îi va oferi industriei suficient timp și va face obiectul unei 
revizuiri pentru a se asigura că poate fi realizat într-o manieră echitabilă din punct de vedere 
social și economic. 

În SUA a fost deja stabilit un obiectiv pentru 2025. Obiectivul din SUA prevede ca 
producătorii de autoturisme să înjumătățească consumul de carburant al unui autoturism 
obișnuit vândut între anii 2011 și 2025. Deoarece UE ar trebui să rămână în fruntea cursei 
mondiale pentru construirea unor vehicule mai curate, aceasta ar trebui să adopte un ritm de 
îmbunătățire la fel de ambițios. O reducere cu 50% față de nivelurile din 2011 ar echivala cu 
un obiectiv de sub 70g de CO2 pe kilometru. Cel mai recent studiu realizat în 2012 de AEA-
Ricardo a concluzionat că un obiectiv de 70g CO2/km este cel mai adecvat pentru 2025 și că 
un obiectiv de 70g poate fi realizat cu doar 7% vehicule cu emisii ultra-scăzute și aproximativ 
20% vehicule hibride. 

Un obiectiv de 70g CO2/km în 2025 ar asigura faptul că investițiile în dezvoltarea unor 
sisteme de propulsie alternative ar continua și ar crea o creștere suplimentară, precum și locuri 
de muncă în domeniul tehnologiilor de vârf în Europa. McKinsey a estimat că, până în 2030, 
110 000 de locuri de muncă vor fi create în domeniul producției și al cercetării și dezvoltării 
în UE, datorită necesității de a produce vehicule mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de carburant. Comisia a recunoscut avantajele utilizării amprentei, și nu a masei, 
ca parametru de utilitate și ar fi adecvat să se treacă la un parametru de utilitate având la bază 
amprenta pentru obiectivul pentru 2025 și să li se permită producătorilor să aleagă între 
măsurarea în funcție de masă și amprentă între 2015 și 2020.

În final, raportoarea propune modificarea articolului referitor la creditele suplimentare. Un 
punct slab al creditelor suplimentare este acela că, deși ele încurajează producătorii de 
autoturisme să producă mai multe vehicule cu emisii ultrascăzute, acestea le permit totodată 
producătorilor să vândă mai multe autoturisme mai poluante, compromițând astfel obiectivul 
privind emisiile de CO2. Raportoarea propune în schimb introducerea unui mandat flexibil, 
similar cu mandatul pentru vehicule cu emisii scăzute din California.  Astfel se va accelera 
dezvoltarea și implementarea unor sisteme de propulsie alternative, cum ar fi bateriile 
electrice și pilele de combustie, și se va asigura realizarea de investiții suficiente în 
tehnologiile vizând emisii ultrascăzute. În acest mod se vor crea stimulente pentru „pionieri”, 
prin relaxarea obiectivelor acestora privind emisiile medii de CO2 pentru 2025, asigurându-se 
în același timp că producătorii care aleg să nu contribuie la implementarea timpurie a 
vehiculelor cu emisii ultrascăzute aduc îmbunătățiri suplimentare flotei convenționale și după 
anul 2020.

Comisia, statele membre și autoritățile regionale și locale trebuie să depună eforturi pentru a 
identifica și disemina cele mai bune practici în stimularea cererii pentru vehicule cu emisii 
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ultrascăzute, astfel încât creșterea sănătoasă a vânzărilor din unele țări europene să fie copiată 
în toate statele membre.

AMENDAMENTE

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:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se precizeze că, pentru 
a verifica respectarea obiectivului de 95g 
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) Piața mondială pentru dezvoltarea 
unor tehnologii avansate pentru 
îmbunătățirea eficienței vehiculelor este o 
piață de creștere. Dezvoltarea în 
continuare a acestor piețe este 
compatibilă cu inițiativa emblematică 
privind utilizarea eficientă a resurselor în 
Europa din cadrul strategiei Europa 2020 
care sprijină trecerea la o economie 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și cu emisii scăzute de carbon 
în vederea obținerii unei creșteri 
sustenabile. Pentru a stimula și mai mult 
inovarea în acest domeniu, în prezentul 
regulament ar trebui stabilit un obiectiv 
pe termen lung pentru anul 2025.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Având în vedere costurile ridicate ale 
cercetării și dezvoltării și ale producției per 
unitate pe care le reprezintă primele 

(3) Având în vedere costurile ridicate ale 
cercetării și dezvoltării și ale producției per 
unitate pe care le reprezintă primele 
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generații de vehicule cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, este indicat să se 
accelereze și să se faciliteze, în mod 
temporar și într-o măsură limitată, procesul 
introducerii acestora pe piața Uniunii în 
stadiile lor inițiale de comercializare.

generații de vehicule cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, este indicat să se 
accelereze și să se faciliteze, în mod 
temporar și într-o măsură limitată, procesul 
introducerii acestora pe piața Uniunii în 
stadiile lor inițiale de comercializare. 
Comisia, statele membre și autoritățile 
regionale și locale ar trebui să depună 
eforturi pentru a identifica și disemina 
cele mai bune practici în stimularea 
cererii pentru vehicule cu emisii 
ultrascăzute, astfel încât creșterea 
sănătoasă a vânzărilor din unele țări 
europene să fie copiată în toate statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 3

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 referitor la 
obiectivele privind emisiile de CO2 ale 
autoturismelor noi 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 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 și
Comisia să înainteze un raport referitor la 
obiectivele privind emisiile de CO2 ale 
autoturismelor noi pentru perioada de după 
2020, inclusiv un obiectiv de 70g CO2/km 
pentru 2025.

Or. en
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Amendamentul 4

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 
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.

(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. Modalitatea 
actuală de aplicare a procedurii 
reglementate a Uniunii pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 duce la 
înregistrarea unor niveluri de emisii mai 
scăzute decât cele care rezultă în timpul 
rulării efective a vehiculelor pe șosele. 
Procedurile de măsurare menționate în 
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 
măsurile de punere în aplicare a acestuia 
trebuie, prin urmare, modificate de 
urgență, cel târziu până în 2014, pentru a 
aborda această discrepanță.
Revizuirea procedurilor de testare se 
desfășoară momentul de față și 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 finalizatăAvând 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 
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Regulamentul (CE) nr. 692/2008În 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.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Emisiile de CO2 vor fi în continuare 
măsurate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și 
măsurile sale de punere în aplicare și 
tehnologiile inovatoare, până în 
momentul în care vor fi înlocuite de o 
nouă procedură îmbunătățită și mai 
reprezentativă, bazată pe procedura de 
testare la nivel mondial a autoturismelor 
și utilitarelor ușoare a CEE-ONU. Prin 
urmare, procedurile de măsurare ale 
Uniunii menționate în Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 ar trebui modificate, 
înainte de 2014, astfel încât să reflecte 
mai precis performanța efectivă a 
vehiculelor pe șosele în ceea ce privește 
emisiile de CO2.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia a evaluat disponibilitatea (14) Comisia a evaluat disponibilitatea 
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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 
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.

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 
fie masa. Cu toate acestea, date fiind 
costurile mai reduse și avantajele legate de 
utilizarea amprentei la sol ca parametru de 
utilitate, amprenta la sol ar trebui utilizată 
ca parametru de utilitate pentru obiectivul 
aferent anului 2025, iar producătorilor ar 
trebui să li se ofere opțiunea de a utiliza 
amprenta la sol între anii 2015 și 2020.

Or. en

Amendamentul 7

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 se adaugă următorul 
paragraf:
„Prezentul regulament stabilește un 
obiectiv, aplicabil începând cu anul 2025 
parcului de mașini noi, de a atinge o 
medie a emisiilor de 70 g CO2/km, 
măsurat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia, precum și 
cu anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008”.

Or. en

Justificare
Un obiectiv de 70 g/km în 2025, astfel cum se indică în rezoluția Parlamentului European din 
24 octombrie 2007 (2007/2119(INI)), va asigura faptul că investițiile în dezvoltarea unor 
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sisteme de propulsie alternative vor continua și vor crea locuri de muncă în domeniul 
tehnologiilor de vârf în Europa. Până în 2030, 110 000 de locuri de muncă vor fi create în 
domeniul producției și al cercetării și dezvoltării în UE, în special în sectorul chimic și al 
produselor electronice, datorită necesității de a produce vehicule mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de carburant (McKinsey).

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

După articolul 5 se introduce următorul 
articol:

Se introduce următorul articol:

„Articolul 5a „Articolul 5a

Credite suplimentare pentru obiectivul de 
95 g CO2/km

Un mandat flexibil pentru vehicule cu 
emisii scăzute 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) Pentru a determina dacă un 
producător respectă obiectivul său privind 
emisiile specifice menționat la articolul 4, 
în semn de recunoaștere a nivelului 
ridicat al costurilor de cercetare și 
dezvoltare și al costurilor de producție pe 
unitate pentru primele generații de 
vehicule cu emisii ultrascăzute de carbon 
și a nevoii de a accelera și facilita 
procesul de introducere a acestora pe 
piața Uniunii, începând din 2020, 
obiectivul privind emisiile specifice al 
fiecărui 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 20 000 
de înmatriculări noi de autoturisme per 
producător.”

(a) care vinde mai puțin de 1% 
autoturisme noi cu emisii specifice de CO2
sub 35 g CO2/km este redus cu 2 grame

(b) care vinde mai puțin de 2% 
autoturisme noi cu emisii specifice de CO2
sub 35 g CO2/km este redus cu 1 gram
(c) care vinde mai mult de 3% 



PA\923146RO.doc 11/15 PE502.182v01-00

RO

autoturisme cu emisii specifice de CO2
sub 35 g CO2/km este crescut cu 1 gram.
(d) care vinde mai mult de 4% 
autoturisme cu emisii specifice de CO2
sub 35 g CO2/km este crescut cu 2 grame.
(2) Statele membre fac public, pentru 
fiecare producător, numărul de vehicule 
care au emisii specifice de CO2 sub 35 g 
CO2/km până la data de 28 februarie a 
fiecărui an pentru anul calendaristic 
precedent care începe  ...+.
(3) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, Comisia calculează, pentru anii 
calendaristici precedenți care încep ...+, în 
ce măsură creditele și debitele obținute în 
cadrul mandatului flexibil afectează 
nivelul obiectivului stabilit la articolul 1.”
____________________
+ JO: a se introduce anul intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 9

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 anexa II din Regulamentul 
(CE) nr. 692/2008 se aplică mutatis 
mutandis consumului de combustibil și 
emisiilor de CO2 ale autoturismelor în 
timpul ciclului lor de viață normal, în 
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condiții de utilizare normale.
(2) Rezultatele testării în timpul 
funcționării sunt 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 rezultatele menționate anterior și 
raportul de verificare Comisiei, în termen 
de trei luni.
(4) În cazul în care valoarea măsurată a 
emisiilor de CO2 pentru un autoturism 
măsurate în cadrul testării în timpul 
funcționării depășește emisiile specifice 
de CO2 raportate în temeiul articolului 8 
alineatul (2) cu mai mult de 4%, Comisia 
recalculează emisiile specifice medii de 
CO2 ale 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 va 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
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Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 11

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, inclusiv un 
obiectiv de 70g CO2/km pentru 2025.

Or. en

Amendamentul 12

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:

Emisiile specifice de CO2 = 95 + a × (M – Ar trebui utilizată una dintre formulele de
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M0)
unde:

M = masa vehiculului în kilograme (kg)
M0 = valoarea adoptată în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2)
a = 0,0333.

mai jos:

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

unde:
M = masa vehiculului în kilograme (kg)

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

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 
valorilor-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 13

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

13a. La punctul 1 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) Din 2025:
Emisiile specifice de CO2 = 70 + 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 % în raport cu curba 
valorilor-limită.

Or. en


