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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Autoturismele și camionetele produc cumulat mai bine de jumătate din emisiile totale de gaze 
cu efect de seră din sectorul european al transporturilor. În timp ce, în general, emisiile de 
gaze cu efect de seră din alte sectoare scad, cele din sectorul transporturilor au crescut cu 
23 % din 1990. 

Obiectivul pentru 2020 pentru camionete de 147 g CO2/km implică reduceri ale consumului 
anual de carburant de 17 % comparativ cu obiectivul pentru 2017 de 175 g. Se preconizează 
că acest lucru va stimula cercetarea și inovarea în sectorul automobilelor, promovând 
creșterea ecologică și locurile de muncă ecologice și îmbunătățind competitivitatea industriei 
UE la nivel internațional, reducând, de asemenea, dependența UE de importurile de petrol. 

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

Având în vedere sprijinul larg pentru obiectivele prezentei propuneri legislative, raportoarea 
propune un număr limitat de amendamente, care au drept obiectiv general consolidarea 
obiectivelor sale.  

i) Obiectivul pentru perioada de după 2020

Un punct slab din propunerea Comisiei îl constituie lipsa unei viziuni după 2020. Cu toate că 
nu se poate anticipa traiectoria exactă a îmbunătățirilor tehnologice până în 2025, stabilirea 
unui obiectiv pentru 2025: (a) ar asigura siguranța planificării și a investițiilor pentru industria 
automobilelor, (b) ar stimula piața vehiculelor cu emisii extrem de scăzute de CO2, (c) ar 
păstra statutul de lider global al UE în domeniul creării unor vehicule mai ecologice și cu un 
consum eficient de carburant și (d) ar transmite un semnal politic clar privind nevoia de a 
reduce în permanență emisiile. Parlamentul European are posibilitatea de a orienta discuțiile 
privind perioada de după 2020.

Raportoarea propune un obiectiv pentru 2025 între 100 g CO2/km și 115 g CO2/km. Comisia 
ar trebui să propună un obiectiv precis în propunerea legislativă care urmează să fie prezentată 
până la sfârșitul anului 2014 în lumina adoptării de către piață a tehnologiilor cu emisii 
scăzute. Este de reținut că în SUA a fost deja stabilit un obiectiv pentru 2025.

ii) Discrepanțele între emisiile constatate la omologarea de tip și emisiile în condiții de 
drum reale (ciclu de testare)

O chestiune foarte preocupantă este diferența din ce în ce mai mare dintre emisiile constatate 
la omologarea de tip și emisiile în condiții de drum reale în cazul camionetelor. Literatura de 
specialitate și informațiile obținute de la autoritățile de omologare de tip și organismele de 
testare susțin în mod clar că flexibilitățile sunt folosite din ce în ce mai des pentru a micșora 
emisiile de CO2/km ale vehiculelor noi. În cazul camionetelor, se estimează că aplicarea 
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flexibilităților în ultimii zece ani a condus la reducerea emisiilor de CO2 la omologarea de tip 
a vehiculelor înmatriculate cu aproximativ 7 % (interval 3,5 - 10,5 %), ceea ce reprezintă cel 
puțin 1/3 din reducerile estimate realizate în perioada 2002-2010 (12,5 g/km din reducerea de 
35,5 g/km).1

Posibilul impact al utilizării crescute a flexibilităților este important nu doar din punctul de 
vedere al reglementării. Reducerile înregistrate în cazul testărilor de omologare de tip care nu 
rezultă în urma îmbunătățirilor tehnologice aduse vehiculelor nu conduc la reducerea 
consumului de carburant în condiții de drum reale. Aceasta înseamnă că vehiculele nu asigură 
utilizatorilor finali consumul redus de carburant promis, lucru care determină dezinformarea 
consumatorilor. Dezamăgirea consumatorilor cu privire la consumul în condiții de drum reale 
ar putea determina, în cele din urmă, scăderea sprijinului pentru politica europeană de 
reducere a emisiilor de CO2. De asemenea, existența unor niveluri variate de utilizare a 
flexibilităților de diverși producători ar putea conduce la acte de concurență neloială.  

Raportoarea evidențiază nevoia de a modifica Regulamentul (CE) nr. 715/20072 pentru a 
garanta că procedurile de testare reflectă în mod adecvat emisiile produse la participarea 
efectivă la traficul rutier. Se propune o serie de amendamente pentru a soluționa situația.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se precizeze că, în 
scopul de a verifica respectarea 
obiectivului de 147 g CO2/km, emisiile de 
CO2 ar trebui să continue să fie măsurate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2007 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea 

(2) Este necesar să se precizeze că, în 
scopul de a verifica respectarea 
obiectivului de 147 g CO2/km, emisiile de 
CO2 ar trebui să continue să fie măsurate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2007 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea 

                                               
1 A se vedea studiile efectuate pentru Comisie: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
2 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
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ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia și cu 
tehnologiile inovatoare.

ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor, precum și cu măsurile de 
punere în aplicare a acestuia și cu 
tehnologiile inovatoare. Totuși, studiile 
realizate de Comisie au arătat că 
procedurile de testare utilizate pentru 
măsurarea emisiilor de CO2 în temeiul 
regulamentului respectiv nu i-au 
împiedicat pe producători să apeleze din 
ce în ce mai mult la flexibilități, ceea ce a 
condus la presupuse reduceri ale emisiilor 
de CO2 care nu se datorează 
îmbunătățirilor tehnologice și care nu pot 
fi realizate în condiții de drum reale. Prin 
urmare, Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
ar trebui să fie revizuit de urgență, cel 
târziu până la sfârșitul lui 2014, pentru a 
garanta faptul că procedurile de testare 
reflectă în mod adecvat emisiile de CO2
generate în condiții de drum reale. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Având în vedere faptul că majoritatea 
sectoarelor industriale din Uniunea 
Europeană au depus eforturi mari pentru 
a reduce emisiile de CO2 și pentru a crește 
eficiența, producătorii de vehicule 
utilitare ușoare trebuie să devină și ei mai 
eficienți pentru a atinge obiectivele 
europene ambițioase în materie de climă.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Este posibilă introducerea unor 
obiective mai ambițioase de reducere a 
emisiilor de CO2, dar producătorii au 
nevoie de asistență juridică pentru a 
investi în tehnologiile de mediu și în cele 
care permit economiile de carburant, fără 
a trebui să accepte dezavantaje 
concurențiale.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ca urmare a implicațiilor 
disproporționate asupra micilor 
producători, care decurg din respectarea 
obiectivelor privind emisiile specifice 
definite în funcție de utilitatea vehiculului, 
de sarcina administrativă considerabilă a 
procedurii de derogare și de avantajele 
marginale privind reducerea emisiilor de 
CO2 ale vehiculelor vândute de acești 
producători, constructorii care reprezintă 
mai puțin de 500 de înmatriculări de 
vehicule utilitare ușoare noi pe an sunt 
excluși din domeniul de aplicare al 
obiectivelor privind emisiile specifice și de 
la prima pentru emisii excedentare.

(4) Ca urmare a implicațiilor 
disproporționate asupra micilor 
producători, care decurg din respectarea 
obiectivelor privind emisiile specifice 
definite în funcție de utilitatea vehiculului, 
de sarcina administrativă considerabilă a 
procedurii de derogare și de avantajele 
marginale privind reducerea emisiilor de 
CO2 ale vehiculelor vândute de acești 
producători, constructorii care reprezintă 
mai puțin de 1000 de înmatriculări de 
vehicule utilitare ușoare noi pe an sunt 
excluși din domeniul de aplicare al 
obiectivelor privind emisiile specifice și de 
la prima pentru emisii excedentare.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Costurile din ce în ce mai ridicate la 
carburant devin o problemă majoră 
pentru întreprinderile din Europa întrucât 
Uniunea Europeană importă cea mai 
mare parte din petrolul folosit în sectorul 
transporturilor. O scădere a consumului 
de carburant ar ajuta atât întreprinderile, 
cât și Uniunea, deoarece dependența de 
petrol ar scădea.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a accelera adoptarea de către 
piață a vehiculelor cu emisii extrem de 
scăzute de CO2 este necesar să se dezvolte 
în întreaga Uniune o infrastructură 
adecvată pentru furnizarea de 
combustibili alternativi și de energie 
electrică pentru vehicule, inclusiv o rețea 
densă de puncte de încărcare în toate 
locurile potrivite cum ar fi locuințele, 
locurile de muncă, zonele comerciale și 
drumurile principale.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia a evaluat disponibilitatea 
datelor referitoare la amprenta la sol și 
utilizarea acestora în calitate de parametru 
de utilitate în formulele din anexa I. Aceste 
date sunt disponibile și posibila lor 
utilizare a fost evaluată în cadrul 
studiului de impact; pe baza acestei 
evaluări s-a concluzionat că parametrul 
de utilitate utilizat în formula pentru 2020 
ar trebui să fie masa.

(9) Comisia ar trebui să evalueze și
disponibilitatea datelor privind parametrii 
de utilitate în afara masei și utilizarea 
acestora ca parametri de utilitate în 
formulele din anexa I.

Justificare

Folosirea unor parametri de utilitate în afara masei ar contracara tendința ca vehiculele să 
devină din ce în ce mai grele și ar încuraja producția unor modele mai ușoare, pentru care în 
prezent nu există stimulente.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite, dar nu este încă 
finalizată. Având în vedere cele de mai 
sus, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 stabilește limitele de emisii 

(10) Regulamentul solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare de impact cu scopul 
de a reexamina procedurile de testare astfel 
încât acestea să reflecte în mod adecvat 
performanțele reale în materie de emisii de 
CO2 ale autoturismelor. Această sarcină se 
efectuează prin elaborarea unei proceduri 
mondiale de omologare a motoarelor 
utilitare ușoare (WLTP) în cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite, care ar trebui integrată, 
imediat ce se poate după finalizarea sa, în 
legislația Uniunii. În momentul integrării 
sale în legislația Uniunii, Comisia ar 
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pentru anul 2020, măsurate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 
692/2008. În cazul în care procedurile de 
testare sunt modificate, limitele stabilite în 
anexa I trebuie să fie adaptate pentru a se 
asigura o rigurozitate comparabilă pentru 
producători și clase de vehicule.

trebui să analizeze necesitatea de a 
completa WLTP cu dispoziții 
suplimentare pentru a garanta că 
procedurile de testare reflectă în mod 
adecvat emisiile generate de condusul în 
condiții de drum reale. Având în vedere 
cele de mai sus, anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 443/2009 stabilește limitele de 
emisii pentru anul 2020, măsurate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu anexa XII la Regulamentul 
(CE) nr. 692/2008. În cazul în care 
procedurile de testare sunt modificate, 
limitele stabilite în anexa I trebuie să fie 
adaptate pentru a se asigura o rigurozitate 
comparabilă pentru producători și clase de 
vehicule.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Emisiile de gaze cu efect de seră 
legate de aprovizionarea cu energie și de 
producția și casarea autovehiculelor sunt 
componente semnificative ale amprentei 
de carbon globale actuale a 
transporturilor rutiere și se preconizează 
că importanța acestora va crește 
semnificativ în viitor. Prin urmare, ar 
trebui să se ia măsuri de politică pentru a 
orienta producătorii spre soluții optime 
care să țină seama în special de emisiile 
de gaze cu efect de seră asociate cu 
generarea de energie furnizată 
vehiculelor și care să garanteze că 
emisiile respective nu erodează beneficiile 
legate de îmbunătățirea consumului 
operațional de energie al vehiculelor 
vizată de prezentul regulament. În acest 
sens, ar trebui ca Comisia să examineze, 
în cadrul viitoarei revizuiri a prezentului 
regulament pentru perioada de după 
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2020, o abordare în materie de 
reglementare care să țină seama de 
emisiile de gaze cu efect de seră asociate 
cu aprovizionarea cu energie și cu ciclul 
de viață al vehiculului.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, se introduce următorul 
alineat (2a):
„Începând din 2025, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv situat în 
intervalul indicativ 100 g CO2/km – 115 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul 
(1).”

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Articolul 4, articolul 8 alineatul (4) literele 
(b) și (c), articolul 9 și articolul 10 alineatul 
(1) literele (a) și (c) nu se aplică în cazul 
unui producător care reprezintă, împreună 
cu toate întreprinderile sale asociate, mai 
puțin de 1000 de vehicule utilitare ușoare 
noi înmatriculate în UE în anul 
calendaristic precedent.
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Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul 
text:
„Articolul 5 
Credite suplimentare
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:
- 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2014;
- 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2015;
- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016;
- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2017;
- l vehicul utilitar ușor începând din 
2018.”

Justificare

Pentru a reduce costurile de funcționare ale vehiculelor și pentru a îndeplini obiectivele 
legate de mediu stabilite în această propunere, creditele suplimentare ar trebui să reprezinte 
un stimulent eficient pentru dezvoltarea altor tipuri de vehicule nepoluante (electrice, hibrid 
etc.). Prin eliminarea pragului propus, producătorii vor fi determinați să crească la 
maximum numărul vehiculelor nepoluante introduse pe piață și se va aborda problema legată 
de prețurile carburantului pe care o au întreprinderile.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 510/2011
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 8 se introduce următorul 
alineat (4a):
„În cazurile în care, în urma verificării 
conformității producției, un stat membru, 
în conformitate cu articolul 12 alineatul 
(3) din Directiva 2007/46/CE, constată că 
emisiile de CO2 ale unui vehicul de 
producție deviază în mod semnificativ de 
la tipul omologat, devierea respectivă este 
raportată Comisiei, împreună cu datele 
detaliate specificate în anexa II la 
prezentul regulament. 
Emisiile specifice de CO2 pentru tipul de 
vehicul în cazul căruia a fost constatată o 
deviere sunt ajustate în consecință atunci 
când se calculează emisiile specifice medii 
de CO2 în anul calendaristic următor.”

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 510/2011
Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. La articolul 8 se adaugă următorul 
alineat (4b):
„(4b) Comisia monitorizează valorile 
reale raportate ale emisiilor de CO2
pentru fiecare tip de vehicul și producător 
utilizând cele mai bune surse de 
informații disponibile și publică în 
rapoartele sale anuale de monitorizare 
situația lor comparativ cu datele obținute 
la omologarea de tip. 

Justificare

O serie de surse furnizează informații despre datele privind consumul real de carburant. 
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Acestea includ: date colectate și raportate de persoane cu privire la consumul propriu de 
carburant; monitorizarea consumului de carburant al vehiculelor închiriate; testele efectuate 
de organizațiile de consumatori/monitorizare. Informațiile obținute din aceste surse și din 
alte părți pot fi corelate pentru a prezenta modalitatea în care apar divergențe între consumul 
de carburant în condiții de drum reale și consumul înregistrat la omologarea de tip și pentru 
a permite compararea performanțelor vehiculelor unor producători diverși.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până la 31 decembrie 2015, pe baza noii 
procedurii mondiale de omologare a 
motoarelor utilitare ușoare (WLTP), 
Comisia reexaminează obiectivele privind 
emisiile specifice, modalitățile și alte 
aspecte din prezentul regulament în 
vederea stabilirii obiectivelor privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare 
ușoare noi pentru perioada de după 2020, 
cu scopul de a atinge, până în 2025, un 
obiectiv situat în intervalul indicativ 100 g 
CO2/km - 115 g CO2/km, cu excepția 
cazului în care se justifică un obiectiv mai 
mic în perspectiva folosirii unor 
tehnologii cu emisii scăzute și a adoptării 
lor de piață.

Pe baza acestei reexaminări, care include 
o evaluare generală a impactului asupra 
industriei automobilelor și a industriilor 
conexe, Comisia prezintă, dacă este cazul, 
o propunere de modificare a prezentului 
regulament, într-un mod care să fie 
rentabil și cât mai neutru posibil din 
punct de vedere concurențial și care să 
asigure atingerea obiectivelor pe termen 
lung ale Uniunii privind combaterea 
schimbărilor climatice.
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 13 alineatul (6), se introduce 
următorul paragraf 1a:
„Pentru a garanta că emisiile în condiții 
de drum reale sunt reflectate în mod 
corect și că valorile CO2 măsurate sunt 
strict comparabile, Comisia, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, se 
asigură că elementele din procedura de 
testare care au o influență semnificativă 
asupra emisiilor de CO2 măsurate sunt 
definite în mod strict pentru a preveni 
utilizarea unor flexibilități ale ciclului de 
testare de către producători.” 

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 13 alineatul (3), se introduce 
următorul paragraf 1b:
„Pentru a verifica dacă emisiile de CO2
ale vehiculelor de producție sunt 
conforme cu valorile tipului omologat, se 
iau măsuri pentru a se asigura faptul că 
valorile rezistenței aerodinamice și ale 
rezistenței la rulare sunt obținute de la 
vehiculul în cazul căruia se verifică 
conformitatea producției.”
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Justificare

Este esențial ca pentru vehiculul în cazul căruia se verifică conformitatea producției să se 
efectueze o testare privind rularea liberă pe șosea pentru a stabili rezistența aerodinamică și 
rezistența la rulare și pentru a furniza valorile care să fie folosite pentru testarea pe standul 
dinamometric care face parte din testarea de conformitate a producției. Aceasta ar înlocui 
situația actuală în care se folosesc pentru standul dinamometric setările de la vehiculul de 
testare original. Acest lucru este necesar deoarece dovezile experimentale sugerează că 
adesea nu este posibil să se obțină în cazul unui vehiculul de producție aceleași valori ca și 
cele obținute în cadrul testării privind rularea liberă pe șosea. 

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera bc (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 510/2011
Articolul 13 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 13, se introduce următorul 
alineat (6a):
„(6a) Comisia examinează beneficiile 
care ar putea apărea dacă valorile 
emisiilor de CO2 obținute la omologarea 
de tip ar include emisiile rezultate în urma 
folosirii principalelor dispozitive ale 
vehiculului consumatoare de energie și, 
dacă este cazul, face propuneri pentru ca 
acest lucru să se petreacă în perioada de 
după 2020.”

Justificare

În prezent, dispozitivele consumatoare de energie nu sunt activate în timpul procedurilor de 
testare - de exemplu, aerul condiționat și luminile sunt dezactivate.
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