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Amendamentul 1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Comisia a revizuit Strategia de 
dezvoltare durabilă, punând accentul pe 
cele mai urgente probleme pentru 
dezvoltarea durabilă, cum ar fi 
transportul, schimbările climatice, 
sănătatea publică și conservarea energiei. 
Toate aceste probleme sunt legate între 
ele și pot fi abordate prin măsuri privind 
eficiența energetică în domeniul 
transportului. 

Justificare 

Ar trebui să se menționeze strategiile globale ale Uniunii Europene - Strategia de dezvoltare 
durabilă este un document de strategie important, care nu a fost menționat în considerente 
până acum. 
 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3a (nou)  
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În vederea creșterii competitivității 
industriei europene de automobile ar fi de 
preferat să se utilizeze mecanisme de 
stimulare, cum ar fi compensarea 
inovațiilor ecologice și acordarea de 
credite suplimentare, și nu să se introducă 
interdicții a căror încălcare să ducă la 
sancțiuni penale.  

 

Justificare 

Majoritatea clienților sunt societăți comerciale și consumul de combustibil este un criteriu 
esențial pentru decizia de cumpărare a unui vehicul. 
 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 5  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În cadrul acestor comunicări se 
propunea o abordare integrată în vederea 
realizării obiectivului comunitar de 
atingere până în 2012 a unor emisii medii 
de 120 g CO2/km pentru autoturismele noi 
înmatriculate în Comunitate, prin 
focalizarea asupra unor reduceri obligatorii 
ale emisiilor de CO2 în scopul atingerii 
unui obiectiv de 130 g CO2/km pentru 
parcul mediu de autovehicule noi, prin 
îmbunătățirea tehnologiei motoarelor 
autovehiculelor, precum și o reducere 
suplimentară de 10 g CO2/km sau 
echivalent dacă necesitățile tehnologice o 
cer, prin intermediul altor îmbunătățiri de 
ordin tehnologic, printre care ameliorarea 
eficienței consumului de combustibil al 
vehiculelor utilitare ușoare. 

(5) În cadrul acestor comunicări se 
propunea o abordare integrată în vederea 
realizării obiectivului comunitar de 
atingere până în 2012 a unor emisii medii 
de 120 g CO2/km pentru autoturismele noi 
înmatriculate în Comunitate, prin 
focalizarea asupra unor reduceri obligatorii 
ale emisiilor de CO2 în scopul atingerii 
unui obiectiv de 130 g CO2/km pentru 
parcul mediu de autovehicule noi, prin 
îmbunătățirea tehnologiei motoarelor 
autovehiculelor, precum și o reducere 
suplimentară de 10 g CO2/km sau 
echivalent dacă necesitățile tehnologice o 
cer, prin intermediul altor îmbunătățiri de 
ordin tehnologic, printre care ameliorarea 
eficienței consumului de combustibil care 
poate fi extinsă și la alte tipuri de 
vehicule, inclusiv vehiculele utilitare 
ușoare. 
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Justificare 

La considerentul 16 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind siguranța generală a autovehiculelor se menționează clar că Comisia 
Europeană ar trebui să evalueze posibilitatea extinderii instalării obligatorii a unor tehnologii 
avansate existente la alte categorii de vehicule, inclusiv la vehiculele utilitare ușoare. 
 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Considerentul 9a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9a) Directiva 1999/94/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie privind disponibilitatea 
informațiilor cu privire la consumul de 
carburant și emisiile de CO2 destinate 
consumatorilor la comercializarea 
autoturismelor noi1 prevede deja ca 
documentația promoțională a 
autoturismelor să ofere utilizatorilor 
finali datele oficiale privind emisiile de 
CO2 și consumul de carburant al 
vehiculului. Comisia a interpretat această 
dispoziție ca însemnând includerea 
reclamei în recomandarea sa nr. 
2003/217/CE din 26 martie 2003 privind 
aplicarea la alte medii a dispozițiilor 
Directivei 1999/94/CE privind 
documentația promoțională2. Prin 
urmare, domeniul de aplicare al 
Directivei 1999/94/CE ar trebui extins 
asupra vehiculelor utilitare ușoare, astfel 
încât reclama la aceste vehicule să ofere 
obligatoriu utilizatorilor finali datele 
oficiale privind emisiile de CO2 și 
consumul de carburant al vehiculului 
atunci când se furnizează informații 
legate de consumul de energie sau de preț. 

 

1 JO L 12, 18.1.2000, p. 16. 
2 JO L 82, 29.3.2003, p. 33. 
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Amendamentul 5 

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 trebuie să fie 
inclusă în reexaminarea obiectivelor 
privind emisiile specifice din anexa I, care 
trebuie finalizată până cel târziu la 
începutul anului 2013. 

Justificare 

Stabilirea unor obiective alternative 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 provenite de la toți constructorii de vehicule utilitare ușoare. 
 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament 

Considerentul 16a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Pentru a asigura faptul că valorile 
emisiilor de CO2 și eficiența consumului 
de carburant ale vehiculelor completate 
sunt reprezentative și emisiile efective de 
CO2 nu sunt subestimate, Comisia ar 
trebui să prezinte o metodologie de calcul 
specifică pentru a determina emisiile 
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pentru fiecare tip de vehicul și să ia în 
considerare, atunci când este cazul, 
posibilitatea revizuirii legislației 
referitoare la omologarea de tip. 

Justificare 

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la 
„vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, 
împreună cu amendamentele 3, 4, 12 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată 
inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011.  

Pentru a ține seama de condițiile specifice ale „vehiculelor construite în etape”, vehicule care 
sunt construite mai întâi într-o formă incompletă și care trebuie să treacă prin cel puțin încă o 
etapă de finalizare, realizată de alt constructor, Comisia Europeană a prezentat recomandări 
de modificări la propunerea originală. Prezentul amendament reflectă recomandările 
respective. 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 

Considerentul 24  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(24) Viteza autovehiculelor are o influență 
asupra consumului de combustibil și a 
emisiilor de CO2 ale acestora. În 
conformitate cu principiul conform 
căruia, pentru a reduce emisiile de CO2, 
ar trebui să se utilizeze mai mult 
stimulentele economice și mai puțin 
interdicțiile, un mecanism voluntar prin 
care, în schimbul instalării de limitatoare 
de viteză, se acordă constructorilor 
anumite credite în ceea ce privește 
emisiile mai puține de CO2 ar putea 
contribui la promovarea unui parc auto 
de vehicule utilitare ușoare în Uniune 
care să fie mai eficient din punctul de 
vedere al consumului de carburant și 
ecologic. Mai întâi însă ar trebui să se ia 
măsuri urgente pentru a studia din punct 
de vedere științific dacă, prin instalarea de 
limitatoare de viteză, pot fi reduse 
semnificativ cantitățile de emisii de CO2 

și, dacă da, dacă este posibil să se extindă 
domeniul de aplicare al Directivei 
92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și 
utilizarea dispozitivelor limitatoare de 
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viteză pentru anumite categorii de vehicule 
din cadrul Uniunii, în cadrul unui 
mecanism voluntar care implică și 
stimulente, în scopul includerii vehiculelor 
utilitare ușoare care fac obiectul 
prezentului regulament. 

 

Justificare 

Instalarea unor limitatoare de viteză ar trebui să se realizeze doar prin voluntariat și să fie 
însoțită de o schemă de acordare a unor stimulente și doar dacă s-a dovedit din punct de 
vedere științific că prin limitatoarele de viteză se pot reduce în mod semnificativ emisiile de 
CO2. 
 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament trebuie 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei. 

(25) Monitorizarea și raportarea emisiilor 
medii presupune garantarea unor condiții 
uniforme de aplicare pentru adoptarea 
unor norme detaliate referitoare la 
colectarea, înregistrarea, prezentarea, 
transmiterea, calcularea și comunicarea 
datelor privind emisiile medii și aplicarea 
cerințelor din anexa II. 

 În plus, pentru a stabili nivelul 
contribuției eco-inovațiilor la realizarea 
obiectivelor specifice în materie de emisii 
ale unui producător, ar trebui adoptate 
dispoziții detaliate bazate pe criteriile 
stabilite în prezentul regulament. 

 În conformitate cu articolul 291 din 
TFUE, normele și principiile generale 
privind mecanismele pe care le au la 
dispoziție statele membre pentru a 
controla modul în care Comisia își 
exercită competențele de executare se 
stabilesc în prealabil printr-un 
regulament adoptat în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară. Până la 
adoptarea noului regulament, continuă să 
se aplice Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
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normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei, cu 
excepția procedurii de reglementare cu 
control, care nu este aplicabilă. 

 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) În special, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să modifice cerințele de 
monitorizare și de raportare în lumina 
experienței privind aplicarea prezentului 
regulament, să instituie metode de 
colectare a primelor pentru emisiile 
suplimentare, să adopte dispoziții detaliate 
privind derogarea de care beneficiază 
anumiți constructori și să adapteze 
anexa I pentru a ține seama de evoluția 
masei vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate și pentru a 
reflecta orice schimbare în procedura de 
încercare reglementară pentru măsurarea 
emisiilor specifice de CO2 stabilită prin 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Întrucât 
măsurile respective au un caracter 
general și vizează modificarea unor 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament și completarea acestuia prin 
adăugarea de noi elemente neesențiale, 
acestea trebuie adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE. 

(26) Pentru a adapta anexele, atunci când 
este cazul, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE. 
Comisia ar trebui să completeze și să 
modifice cerințele de monitorizare și de 
raportare stabilite în anexa II în lumina 
experienței privind aplicarea prezentului 
regulament, să instituie metode de 
colectare a primelor pentru emisiile în 
exces, să stabilească dispoziții privind 
interpretarea criteriilor de eligibilitate 
pentru derogări, conținutul cererilor de 
acordare a unei derogări și conținutul și 
evaluarea programelor pentru reducerea 
emisiilor specifice de CO2, să ia măsuri 
pentru a adapta formulele din anexa I 
astfel încât să reflecte orice schimbări în 
procedura de încercare reglementară pentru 
măsurarea emisiilor specifice de CO2. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. 

 

Amendamentul 10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1a (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Prezentul regulament face parte din 
măsurile complementare menționate în 



 

 
 PE450.442/ 8 

 RO 

abordarea comunitară integrată. 

 

Justificare 

Această propunere reprezintă o continuare a procesului de reglementare în vederea abordării 
consecințelor legate de schimbările climatice cauzate de vehiculele rutiere inițiat de Comisie în 
2007. Ea se referă la unul dintre progresele tehnologice menționate în COM(2007)19 final. 
 

Amendamentul 11 

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 2020, prezentul 
regulament stabilește un obiectiv de 140 g 
CO2/km privind emisiile medii ale 
vehiculelor utilitare ușoare noi 
înmatriculate în Comunitate. 

 

Amendamentul 12 

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. 

(2) Nu se ia în considerare o înmatriculare 
anterioară din afara Comunității, realizată 
cu mai puțin de trei luni înaintea 
înregistrării în Comunitate. 

Justificare 

Amendamentul urmărește claritatea lingvistică și consecvența cu textul Regulamentului (CE) 
nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 de la autoturisme. 
 

Amendamentul 13 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „media emisiilor specifice de CO2” (a) „media emisiilor specifice de CO2” 
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înseamnă, în legătură cu un constructor, 
media emisiilor specifice de CO2 ale 
tuturor vehiculelor utilitare ușoare noi pe 
care le produce acesta; 

înseamnă, în legătură cu un constructor, 
media emisiilor specifice de CO2 ale 
tuturor vehiculelor utilitare ușoare noi, la 
care se face referire la articolul 2, pe care 
le produce acesta; 

 
 

Amendamentul 14 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă 
emisiile unui vehicul utilitar ușor, măsurate 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și specificate ca masa emisiilor 
de CO2 (combinate) în certificatul de 
conformitate;  

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă 
emisiile unui vehicul utilitar ușor, măsurate 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și specificate ca masa emisiilor 
de CO2 (combinate) în certificatul de 
conformitate al vehiculului complet sau 
completat; 

Justificare 

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la 
„vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, 
împreună cu amendamentele 1, 4, 12 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată 
inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011. 
 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – 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 
producătorului i se acordă o derogare în 
temeiul articolului 10, obiectivul de emisii 
specifice stabilit în temeiul respectivei 
derogări; 
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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 privind emisiile specifice pentru constructorii cărora li se acordă o 
derogare în temeiul articolului 10 al acestuia. 
 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ga (nouă)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) „pata de contact” înseamnă 
ecartamentul mediu al unei mașini 
înmulțit cu ampatamentul, astfel cum se 
specifică în certificatul de conformitate și 
cum este definită la punctele 2.1 și 2.3 din 
anexa I la Directiva 2007/46/CE; 

 

Justificare 

Este important să se definească pata de contact, care este menționată în anexa II, partea B, 
punctul 5. 
 

Amendamentul 17 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera gb (nouă)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (gb) „sarcină utilă” înseamnă diferența 
dintre masa încărcată maximă tehnic 
admisibilă, în conformitate cu anexa III 
la Directiva 2007/46/CE, și masa 
vehiculului; 

 

Justificare 

Din motive de coerență cu anexa II, partea B, punctele 5 și 6. 
 

Amendamentul 18 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera gc (nouă)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (gc) „vehicul complet” înseamnă orice 
vehicul care nu trebuie să fie finalizat 
pentru a îndeplini cerințele tehnice 
aplicabile cuprinse în Directiva 
2007/46/CE. 

 

Justificare 

Vehiculele completate sunt acoperite de propunerea legislativă. 
 

Amendamentul 19 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul vehiculelor completate, 
constructorul trebuie să menționeze doar 
emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor 
de bază și să le respecte în conformitate 
cu primul paragraf. 

 

Justificare 

Comisia a menționat deja într-un document neoficial că metoda la care se face referire în 
propunerea de regulament nu este adecvată pentru determinarea emisiilor specifice de CO2 ale 
vehiculelor completate. În cazul în care vehiculele trec prin etape suplimentare de completare, 
constructorul vehiculului de bază nu poate influența emisiile de CO2 ale unor astfel de vehicule 
completate. 
 

Amendamentul 20 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 2a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care emisiile specifice ale 
vehiculului completat nu sunt disponibile, 
constructorul vehiculului de bază 
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utilizează emisiile specifice ale 
vehiculului de bază pentru a determina 
media emisiilor sale specifice de CO2. 

Justificare 

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la 
„vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, 
împreună cu amendamentele 1, 3, 12 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată 
inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011. 
 

Amendamentul 21 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 2b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru a determina emisiile medii 
specifice de CO2 ale fiecărui producător, o 
potențială depășire de către un producător 
a obiectivului de emisii de CO2 stabilit în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 este luată în calcul pentru 
același producător și în același an 
calendaristic în cazul în care 
producătorul solicită acest lucru.  În acest 
caz, se calculează după cum urmează:  

 80% din diferența dintre obiectivul de 
emisii specifice al producătorului și 
nivelul său mediu de emisii specifice în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 se deduce din nivelul mediu al 
emisiilor specifice de CO2 pentru vehicule 
utilitare ușoare. Directiva 2009/33/CE 
stabilește raportul dintre kilometrajul pe 
durata de viață al autoturismelor și 
vehiculelor utilitare ușoare la 80%. 

Justificare 

As the reduction of LCV CO2 has been initially introduced as part of the complementary 
measures for passenger vehicles CO2 an averaging between both fleets is the logical 
consequence. Averaging of the manufacturer’s cars and LCVs fleets’ CO2 performance should 
be possible as reducing compliance costs for manufacturers as demonstrated in the EU impact 
assessment. From an environmental and policy point of view it makes no difference whether 
CO2 is reduced for passenger cars and LCVs. Such an averaging does not disadvantage those 
LCV manufacturers without cars as those are all covered under Article 10. The 80% reflects the 
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longer mileage of LCVs and CO2 reduction measures under this regulation (see directive 
EC/2009/33 Table 3 of the Annex).  
 

Amendamentul 22 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 2c (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Începând cu 1 ianuarie 2016, se iau în 
considerare și vehiculele completate în 
cadrul procesului de stabilire a mediei 
emisiilor specifice de CO2 pentru fiecare 
constructor. 

 

Justificare 

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of their 
own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in the 
average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors. 
 

Amendamentul 23 

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 2015, 

– 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015, – 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016, 

– 1 vehicul utilitar ușor, începând din 
2016. 

– 2,0 vehicule utilitare ușoare în 2017. 
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Amendamentul 24 

Propunere de regulament 

Articolul 5a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5a 

 Obiectiv privind emisiile specifice pentru 
vehiculele alimentate cu carburanți 

alternativi 

 Pentru a stabili în ce măsură un 
constructor își respectă obiectivul privind 
emisiile specifice prevăzut la articolul 4, 
emisiile specifice de CO2 generate de 
fiecare vehicul conceput să funcționeze cu 
un amestec de benzină și bioetanol în 
proporție de 85% („E85”), care respectă 
legislația Uniunii sau standardele tehnice 
europene relevante se reduc, până la 31 
decembrie 2015, 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 legislația relevantă a 
Uniunii. 

 

Justificare 

Dezvoltarea continuă a infrastructurii de distribuție a biocarburanților poate genera reduceri 
importante ale emisiilor de CO2 ale parcului auto pe întregul circuit al carburanților de la 
puțul de extracție la autoturisme. Prin urmare, este necesar să se introducă, prin analogie cu 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, 
o dispoziție pentru vehiculele utilitare ușoare alimentate cu carburanți alternativi. 
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Amendamentul 25 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Constructorii de vehicule utilitare 
ușoare noi, cu excepția celor cărora li s-a 
acordat o derogare în temeiul articolului 
10, se pot grupa în scopul îndeplinirii 
obligațiilor care le revin în temeiul 
articolului 4. 

(1) Constructorii, cu excepția celor cărora 
li s-a acordat o derogare în temeiul 
articolului 10 din prezentul regulament 
sau al articolului 11 din Regulamentul 
(CE) nr. 443/2009, se pot grupa în scopul 
îndeplinirii obligațiilor care le revin în 
temeiul articolului 4 din prezentul 
regulament. 

Justificare 

Gruparea performanțelor în materie de CO2 ale parcurilor de autoturisme și vehicule utilitare 
ușoare ar trebui să fie posibilă întrucât reduce costurile de asigurare a conformității suportate 
de producători, după cum a demonstrat studiul de impact la nivel UE. Din punct de vedere 
ecologic și politic, nu are importanță dacă reducerea de CO2 se face la nivelul autoturismelor 
sau al vehiculelor utilitare ușoare. O astfel de medie nu îi dezavantajează pe acei constructori 
de vehicule utilitare ușoare care nu produc autoturisme, deoarece aceștia intră toți sub 
incidența articolului 10. Factorul 0,8 reflectă kilometrajul mai mare al vehiculelor utilitare 
ușoare și măsurile de reducere a CO2 în conformitate cu prezentul regulament (a se vedea 
Directiva 2009/33/CE tabelul 3 din anexă). 
 

Amendamentul 26 

Propunere de regulament 
Articolul 6 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Alineatul (5) nu se aplică în cazul în 
care toți constructorii din grupare fac parte 
din același grup de constructori conexați. 

(6) Alineatul (5) nu se aplică în cazul în 
care toți constructorii din grupare fac parte 
din același grup de constructori conexați 
sau în cazul în care gruparea constă 
numai din punerea împreună a 
autoturismelor și vehiculelor utilitare 
ușoare ale aceluiași producător. 

Justificare 

în conformitate cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1). 
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Amendamentul 27 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 6a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Obiectivele individuale respective ale 
producătorilor se înlocuiesc cu un 
obiectiv modificat pentru producător în 
cazul în care există o grupare a 
autoturismelor și vehiculelor utilitare 
ușoare. 

 Modificarea se definește după cum 
urmează:  

 80% din diferența dintre obiectivul de 
emisii specifice al producătorului și 
nivelul său mediu de emisii specifice în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 se adaugă la nivelul mediu al 
emisiilor specifice de CO2 pentru vehicule 
utilitare ușoare. Directiva 2009/33/CE 
stabilește raportul dintre kilometrajul pe 
durata de viață al autoturismelor și 
vehiculelor utilitare ușoare la 80%. 

Justificare 

În conformitate cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1). 
 

Amendamentul 28 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 9 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate modifica anexa II în 
lumina experienței privind aplicarea 
prezentului regulament. Măsurile 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament, 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 13 alineatul (3). 

eliminat 

 

Amendamentul 29 
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Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 10a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, 
monitorizarea se extinde la vehiculele 
completate. 

 

Justificare 

În funcție de soluția aleasă, este probabil că Directiva-cadru privind omologarea și sistemul 
curent de monitorizare nu vor furniza o soluție aplicabilă pentru vehiculele completate, astfel 
cum propune Comisia. Omologarea de tip completă (Directiva 2007/46/CE) se va aplica 
tuturor tipurilor de vehicule completate începând cu mai 2013. Astfel, începând cu ianuarie 
2014, monitorizarea se extinde la vehiculele completate. 2014 va fi primul an calendaristic 
complet în care se monitorizează și colectează datele privind emisiile de CO2 și masa 
vehiculelor completate în conformitate cu noua procedură disponibilă. 
 

Amendamentul 30 

Propunere de regulament 

Articolul 7a (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a 

 Informații 

 La 1 ianuarie 2014 și, ulterior, la 
începutul fiecărui an calendaristic, 
fiecare constructor de vehicule utilitare 
ușoare pune la dispoziția clienților 
informații privind nivelul mediu de emisii 
specifice de CO2 și consumul de 
combustibil al modelelor lor de vehicule. 

 

Justificare 

Majoritatea clienților sunt societăți comerciale și consumul de combustibil este un criteriu 
esențial pentru decizia de cumpărare a unui vehicul. De aceea, aceste informații trebuie puse la 
dispoziția clienților. 
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Amendamentul 31 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 EUR + 45 
EUR) × numărul de vehicule utilitare 
ușoare noi. 

 

Amendamentul 32 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) începând din 2019: (b) începând din 2019: 

(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul 
de vehicule utilitare ușoare noi. 

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

Justificare 

În conformitate cu justificarea la amendamentul adus articolului 8 alineatul (2) litera (a). 
 

Amendamentul 33 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Unde, în sensul prezentului articol: Unde, în sensul prezentului articol: 

 „emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame pe kilometru cu care 
media emisiilor specifice de CO2 a unui 
constructor - ținând seama de reducerile 
emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor 
inovatoare aprobate în conformitate cu 
articolul 11 – a depășit obiectivul acestuia 
privind emisiile specifice în anul 
calendaristic sau într-o parte a anului 
calendaristic în care se aplică obligația 
menționată la articolul 4, rotunjit la cea 

„emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame pe kilometru cu care 
media emisiilor specifice de CO2 a unui 
constructor - ținând seama de reducerile 
emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor 
inovatoare aprobate în conformitate cu 
articolul 11 și de reducerile de CO2 

inferioare obiectivului specificat în 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 – a 
depășit obiectivul acestuia privind emisiile 
specifice în anul calendaristic sau într-o 
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mai apropiată a treia zecimală; și „numărul 
de vehicule utilitare ușoare noi” înseamnă 
numărul de vehicule utilitare ușoare noi al 
căror constructor este și care au fost 
înmatriculate în perioada respectivă, în 
conformitate cu criteriile de introducere 
treptată prevăzute la articolul 4. 

parte a anului calendaristic în care se aplică 
obligația menționată la articolul 4, rotunjit 
la cea mai apropiată a treia zecimală; și 
„numărul de vehicule utilitare ușoare noi” 
înseamnă numărul de vehicule utilitare 
ușoare noi al căror constructor este și care 
au fost înmatriculate în perioada 
respectivă, în conformitate cu criteriile de 
introducere treptată prevăzute la 
articolul 4. 

Justificare 

Gruparea parcurilor de autoturisme și vehicule utilitare ușoare (făcând media între distanțe și 
obiective) reduce costurile de asigurare a conformității suportate de producători, după cum a 
demonstrat studiul de impact la nivel UE. Din punct de vedere ecologic și politic, nu are 
importanță dacă reducerea de CO2 se face la nivelul autoturismelor sau al vehiculelor utilitare 
ușoare. O astfel de grupare nu îi dezavantajează pe acei constructori de vehicule utilitare 
ușoare care nu produc autoturisme, deoarece aceștia intră toți sub incidența articolului 10. 
Factorul 0,8 reflectă kilometrajul mai mare al vehiculelor utilitare ușoare și măsurile de 
reducere a CO2 în conformitate cu prezentul regulament. 
 

Amendamentul 34 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

eliminat 

 

Justificare 
 

Amendamentul 35 

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, 

(2) Începând de la 31 octombrie 2015, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) indică, 



 

 
 PE450.442/ 20 

 RO 

de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerințele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent. 

de asemenea, dacă constructorul a respectat 
cerințele articolului 4 în anul calendaristic 
precedent. 

 

Justificare 

Ca urmare a modificărilor introduse de amendamentul la articolul 7 alineatele (1) și (2). 
 

Amendamentul 36 

Propunere de regulament 

Articolul 9a (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 9a 
Informația din autoturism destinată 

conducătorilor 

 Începând cu 1 ianuarie 2012, 
constructorii care solicită omologarea de 
tip pentru autovehiculele N1 astfel cum 
este definit în Directiva 2007/46/CE, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007, echipează toate autovehiculele 
cu un contor al consumului de 
combustibil. 

 

Justificare 

Este important ca șoferii să cunoască consumul real de combustibil al vehiculului lor, care 
adesea este mai ridicat decât consumul măsurat în cadrul ciclului de testare al UE. Un contor 
al consumului de combustibil poate ajuta la furnizarea acestor informații și, în același timp, 
poate încuraja șoferii să folosească un stil de conducere care determină un consum mai mic de 
combustibil. În momentul de față, Comisia Europeană elaborează cerințe pentru ca 
autoturismele să fie echipate cu asemenea dispozitive. Acestea ar trebui să fie obligatorii și în 
cazul vehiculelor utilitare ușoare. 
 

Amendamentul 37 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera d 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potențialului său de 

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potențialului său de 
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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. 

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 
produse de toți constructorii, și ținând 
seama de caracteristicile pieței căreia îi 
este destinat tipul de vehicul utilitar ușor 
produs. 

Justificare 

Stabilirea unor obiective alternative 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 provenite de la toți constructorii de vehicule utilitare ușoare. 
 

Amendamentul 38 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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). 

eliminat 

 

Amendamentul 39 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate se 
bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare: 

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
adoptă dispoziții detaliate privind o 
procedură de aprobare a acestor tehnologii 
inovatoare, în conformitate cu procedura 
de reglementare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate 
sunt în acord cu dispozițiile stabilite la 
articolul 12 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și se 
bazează pe următoarele criterii privind 
tehnologiile inovatoare: 
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Justificare 

După cum precizează articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind 
reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, până în 2010 Comisia adoptă 
dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare. 
Dispozițiile referitoare la procedura de aprobare, care în momentul de față sunt discutate 
pentru autoturisme, ar trebui aplicate și în cazul vehiculelor utilitare ușoare. Nu ar trebui să se 
facă nicio diferență între eco-inovațiile pentru autoturisme și cele pentru vehiculele utilitare 
ușoare și nu ar trebui să existe vreo diferență în ceea ce privește procedura de aprobare. Ar 
trebui evitată duplicarea muncii. 
 

Amendamentul 40 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Până la 31 octombrie 2016 și, ulterior, 
la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de 
modificare a anexei I în vederea ajustării 
valorii M0, menționată în respectiva anexă, 
la masa medie a vehiculelor utilitare ușoare 
noi din cei trei ani calendaristici 
precedenți. 

(1) Până la 31 octombrie 2016 și, ulterior, 
la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de 
modificare a anexei I în vederea ajustării 
valorii M0, menționată în respectiva anexă, 
la masa medie a vehiculelor utilitare ușoare 
noi înmatriculate în cei trei ani 
calendaristici precedenți. 

 
 

Amendamentul 41 

Propunere de regulament 
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– 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 2020, a obiectivului de 140 
g CO2/km, sub rezerva confirmării 
fezabilității acestuia pe baza rezultatelor 
actualizate ale evaluării impactului; și 

 

Amendamentul 42 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuța 2  
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

– 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, cu referire la realizarea 
obiectivului pe termen lung, începând cu 
anul 2020. 

 

Justificare 

Stabilirea valorilor exacte pentru obiectivele pe termen lung, precum și includerea vehiculelor 
utilitare ușoare din categoriile N2 și M2 în sfera prezentului regulament trebuie să facă 
obiectul unui studiu de impact corespunzător care să confirme fezabilitatea acestora. 
 

Amendamentul 43 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 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). 

 Comisia prezintă o propunere 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la măsurile destinate să modifice 
elemente esențiale din prezentul 
regulament. 

 
 

Amendamentul 44 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 2  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 

eliminat 
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menționată la articolul 13 alineatul (3). 

 

Amendamentul 45 

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 2011, Comisia stabilește, în 
scopul monitorizării, o procedură de 
obținere a unor valori reprezentative 
pentru emisiile de CO2, eficiența 
consumului de carburant și masa 
vehiculelor completate. 

 

Justificare 

Ar trebui să-i revină Comisiei responsabilitatea de a veni cu o soluție adecvată înainte de 
adoptarea unei propuneri legislative. Propunerea Comisiei prevede realizarea unui obiectiv 
privind emisiile de CO2 începând din 2014. Vehiculele completate reprezintă aproximativ 15-
16% din piața vehiculelor utilitare ușoare. Din cauza cotei de piață ridicate și a impactului 
necunoscut în prezent asupra parcului producătorilor de echipamente originale, trebuie 
determinată cât mai curând posibil o procedură adecvată pentru a obține valori reprezentative 
ale emisiilor de CO2 și ale masei vehiculelor completate. 
 

Amendamentul 46 

Propunere de regulament 

Articolul 12a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 Măsuri de punere în  aplicare 

 Monitorizarea și raportarea emisiilor 
medii presupune garantarea unor condiții 
uniforme de aplicare pentru adoptarea 
unor norme detaliate referitoare la 
colectarea, înregistrarea, prezentarea, 
transmiterea, calcularea și comunicarea 
datelor privind emisiile medii și aplicarea 
anexei II în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 13 alineatul (2). 
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 De asemenea, pentru a stabili nivelul 
contribuției eco-inovațiilor la realizarea 
obiectivelor specifice în materie de emisii 
ale unui producător, trebuie adoptate 
dispoziții detaliate bazate pe criteriile 
stabilite în prezentul regulament. 

 

Amendamentul 47 

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 
nr. 280/2004/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 
februarie 2004 privind un mecanism de 
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect 
de seră în cadrul Comunității și de punere 
în aplicare a Protocolului de la Kyoto1. 

 1 JO L 49, 19.2.2004, p. 1. 

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. 
 

Amendamentul 48 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile 
articolului 8 din decizia respectivă. 

eliminat 
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Amendamentul 49 

Propunere de regulament 

Articolul 13a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13a 

 Acte delegate 

 (1) Pentru a ține seama de progresele 
tehnice, Comisia poate să adopte, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 13b și sub 
rezerva condițiilor de la articolele 13c și 
13d, amendamente la anexa II pe baza 
experienței privind aplicarea prezentului 
regulament astfel cum se prevede la 
articolul 7 alineatul (9) al doilea paragraf, 
poate să instituie metode de colectare a 
primelor pentru emisiile în exces astfel 
cum se prevede la articolul 8 alineatul (3), 
poate să adopte dispoziții privind 
interpretarea criteriilor de eligibilitate 
pentru derogări referitoare la conținutul 
cererilor de acordare a unei derogări și 
conținutul și evaluarea programelor 
pentru reducerea emisiilor specifice de 
CO2 astfel cum se prevede la articolul 10 
alineatul (7) și poate să ia măsuri pentru 
a adapta formulele din anexa I astfel 
încât să reflecte orice schimbări în 
procedura de încercare reglementară 
pentru măsurarea emisiilor specifice de 
CO2, astfel cum se prevede la articolul 12 
alineatul (6). 

 (2) La adoptarea acestor acte delegate, 
Comisia hotărăște în conformitate cu 
dispozițiile relevante din prezentul 
regulament. 
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Amendamentul 50 

Propunere de regulament 

Articolul 13b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13b 

Exercitarea competențelor delegate 

 (1) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 7 
alineatul (9) al doilea paragraf, articolul 8 
alineatul (3), articolul 10 alineatul (7), 
articolul 12 alineatul (6) și articolul 13a 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Comisia prezintă 
un raport privind competențele delegate 
cel târziu cu șase luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se reînnoiește 
automat pentru perioade de timp identice, 
cu excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul o revocă, în 
conformitate cu articolul 13c. 

 (2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului. 

 (3) Competența de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condițiilor 
prevăzute la articolele 13c și 13d. 

 

Amendamentul 51 

Propunere de regulament 

Articolul 13c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13c 

 Revocarea competențelor delegate 

 (1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 7 alineatul (9) al doilea 
paragraf, articolul 8 alineatul (3), 
articolul 10 alineatul (7), articolul 12 
alineatul (6) și articolul 13a poate fi 
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revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. 

 (2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează celălalt legislator 
și Comisia într-un interval de timp 
rezonabil înaintea adoptării unei decizii 
finale, indicând competențele delegate 
care ar putea face obiectul unei revocări, 
precum și motivele acesteia. 

 (3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

 

Amendamentul 52 

Propunere de regulament 

Articolul 13d (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13d 

 Obiecțiuni la actele delegate 

 (1) Parlamentul European sau Consiliul 
se pot opune actului delegat în termen de 
două luni de la data notificării. 

 La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se prelungește 
cu două luni. 

 (2) În cazul în care, la expirarea 
termenului menționat la alineatul (1), nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
s-a opus actului delegat, acesta se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
și intră în vigoare la data prevăzută în 
dispozițiile acestuia. 

 Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
menționat dacă atât Parlamentul 
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European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că au decis să nu formuleze 
obiecțiuni. 

 (3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune actului 
delegat în termenul menționat la alineatul 
(1), acesta nu intră în vigoare. Instituția 
care formulează obiecțiuni își expune 
motivele care au stat la baza acestora. 

 

Amendamentul 53 

Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Emisiile specifice orientative de CO2 
pentru fiecare vehicul utilitar ușor, 
măsurate în grame pe kilometru, se 
determină cu ajutorul formulelor 
următoare:  

1. Emisiile specifice de CO2 pentru fiecare 
vehicul utilitar ușor, măsurate în grame pe 
kilometru, se determină cu ajutorul 
formulelor următoare: 

 

Amendamentul 54 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea A – punctul 1 – partea introductivă  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2011 și pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar ușor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor: 

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2013 și pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare vehicul utilitar ușor nou 
înmatriculat pe teritoriul lor: 

 

Justificare 

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să urmeze aceeași linie ca și punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor. 
 

Amendamentul 55 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea A – punctul 3 – partea introductivă  
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2011 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină, pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici: 

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2013 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare stat membru 
determină, pentru fiecare constructor, în 
conformitate cu metodele descrise în partea 
B, următoarele caracteristici: 

 

Justificare 

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să urmeze aceeași linie ca și punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor. 
 

Amendamentul 56 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d – punctul ii  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) emisiile specifice de CO2; (ii) emisiile specifice de CO2 și cota de 
reducere a emisiilor datorată 
tehnologiilor inovatoare în conformitate 
cu articolul 11; 

 

Justificare 

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să urmeze aceeași linie ca și punerea în 
aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor. 
 

Amendamentul 57 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea B – punctul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Emisiile specifice ale vehiculelor 
complete 

 

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 

7. În cazul vehiculelor construite în etape 
constructorul vehiculului completat este 
responsabil pentru întreg vehiculul. Cu 
toate acestea, pentru înregistrarea 
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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. 

parametrilor-cheie privind CO2 și masa de 
referință a vehiculului în conformitate cu 
prezentul regulament, constructorul 
vehiculului incomplet își asumă 
răspunderea pentru respectarea 
obiectivelor privind emisiile de CO2, în 
temeiul prezentului regulament. În acest 
context, constructorului vehiculului 
incomplet nu trebuie să i se impună o 
povară prea mare. 
 

    
Constructorul vehiculului completat 
transmite, în scopul monitorizării, 
organismelor de monitorizare competente 
o „masă de referință pentru monitorizare” 
a vehiculului completat și valoarea CO2 
corespunzătoare pe baza informațiilor 
primite de la constructorul vehiculului 
incomplet care furnizează fie un tabel al 
valorilor CO2 corespunzătoare unor 
diferite clase de masă inertă finală, fie o 
singură valoare CO2 determinată pentru 
vehiculul incomplet plus o masă 
suplimentară implicită (300 kg pentru 
vehiculele din clasa III, 200 kg pentru 
vehiculele din clasa II, respectiv 100 kg 
pentru vehiculele din clasa I). Această 
masă se folosește, de asemenea, pentru 
partea C. 

    
Comisia face adaptările la Directiva 
2007/46/CE care sunt necesare pentru 
acest proces până la 31 decembrie 2011. 
Pentru a asigura validitatea procesului 
prezentat, Comisia validează și, dacă este 
cazul, ajustează acest proces în primul an 
calendaristic după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Includerea 
completă a vehiculelor construite în etape 
în vederea atingerii valorilor-țintă se 
poate face numai după intrarea în vigoare 
a adaptării menționate. 

 
 
 
 


