
 

AM\1168506RO.docx  PE624.217v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.11.2018 A8-0354/85 

Amendamentul  85 
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în numele Grupului PPE 
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Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propunere de regulament 

Anexa 1 – punctul 2.1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.1a Calculul emisiilor specifice de CO2 

ale combustibililor din surse regenerabile 

la vehiculele grele 

 Emisiile specifice (CO2v), exprimate în 

g/km, ale unui vehicul greu nou v 

încadrat în subgrupul sg se calculează 

folosind următoarea formulă: 

 

 

Unde: 

 Σ este suma corespunzătoare tuturor 

profilurilor de operare mp indicate în 

tabelul 2; 

 sg este subgrupul în care a fost încadrat 

vehiculul greu nou v în conformitate cu 

secțiunea 1 din prezenta anexă; 

 Wsg,mp este ponderea aplicată pentru 

profilul de operare, specificată în tabelul 

2; 

 CO2v,mp sunt emisiile de CO2, exprimate 

în g/km, ale combustibililor din surse 

regenerabile la vehiculele grele noi v, 

determinate pentru un profil de operare 

mp și raportate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr.../2018 [HDV 
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M&R]. 

 CCF este coeficientul de corecție în 

funcție de CO2, astfel cum este definit la 

articolul 3 litera (o). 

  

Or. en 



 

AM\1168506RO.docx  PE624.217v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.11.2018 A8-0354/86 

Amendamentul  86 

Christofer Fjellner 

în numele Grupului PPE 

John Procter 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dacă se constată, în conformitate 

cu alineatul (2), că un producător are emisii 

suplimentare, într-un an calendaristic 

începând cu 2025, Comisia impune o primă 

pentru emisiile suplimentare, calculată 

potrivit formulei următoare: 

1. Dacă se constată, în conformitate 

cu alineatul (2), că un producător are emisii 

suplimentare, într-un an calendaristic 

începând cu 2025, Comisia impune 

producătorului sau administratorului 

grupării, după caz, o primă pentru emisiile 

suplimentare, calculată potrivit formulei 

următoare: 

(Prima pentru emisiile suplimentare) = 

(Emisiile suplimentare x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

(Prima pentru emisiile suplimentare) = 

(Emisiile suplimentare x 1 000 EUR/g 

CO2/tkm) 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În acest scop, Comisia asigură 

disponibilitatea, din partea producătorilor 

sau a autorităților naționale, după caz, a 

unor date fără caracter personal fiabile 

privind emisiile de CO2 și consumul de 

energie în condiții reale de conducere ale 

vehiculelor grele. 

2. În acest scop, Comisia asigură 

disponibilitatea publică, din partea 

producătorilor sau a autorităților naționale, 

după caz, a unor date fără caracter personal 

fiabile privind emisiile de CO2 și consumul 

de energie în condiții reale de conducere 

ale vehiculelor grele, pe baza unei 

standardizări a sistemelor existente de 

colectare a datelor pentru diferitele tipuri 

de utilizări. Comisia evaluează 

fezabilitatea testării emisiilor de CO2 în 

condiții reale de conducere cu sistemul 

portabil de măsurare a emisiilor. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind eficacitatea 

prezentului regulament, obiectivul de 

reducere a emisiilor de CO2 care trebuie 

stabilit pentru 2030 în temeiul articolului 1 

și stabilirea obiectivelor de reducere a 

emisiilor de CO2 pentru alte tipuri de 

vehicule grele, inclusiv pentru remorci. 

Acest raport include, de asemenea, o 

evaluare a eficacității modalităților, vizând, 

în special, vehiculele cu emisii zero sau 

scăzute, în special autobuzele, ținând cont 

de obiectivele stabilite în Directiva 

2009/33/CE30, a sistemului de credite 

pentru CO2 și a măsurii în care este 

adecvată prelungirea aplicării acestor 

modalități în 2030 și în anii următori și, 

după caz, este însoțit de o propunere de 

modificare a prezentului regulament. 

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind eficacitatea 

prezentului regulament, metodologiile 

privind calculul emisiilor de la extracție la 

ardere, obiectivul de reducere a emisiilor 

de CO2 care trebuie stabilit pentru 2030 în 

temeiul articolului 1 și stabilirea 

obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 

pentru alte tipuri de vehicule grele, inclusiv 

pentru remorci și combinațiile din cadrul 

sistemului european modular. Comisia 

prezintă, de asemenea, un raport privind 

progresele înregistrate la stabilirea unei 

metodologii reprezentative pentru 

calcularea emisiilor pentru întregul ciclu 

de viață. Acest raport include, de 

asemenea, o evaluare a eficacității 

modalităților, vizând, în special, vehiculele 

cu emisii zero sau scăzute (în special 

autobuzele), inclusiv definițiile lor, ținând 

cont totodată de obiectivele stabilite în 

Directiva 2009/33/CE30, a sistemului de 

credite pentru CO2 și a măsurii în care este 

adecvată prelungirea aplicării acestor 

modalități în 2030 și în anii următori și, 

după caz, este însoțit de o propunere de 

modificare a prezentului regulament. 
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Pentru raportul respectiv, Comisia 

evaluează toți parametrii majori care 

influențează adoptarea de către piață a 

grupurilor motopropulsoare alternative, 

ținând seama de următorii indicatori: 

 - extinderea infrastructurii de încărcare; 

 - gama de vehicule oferite [vehicule 

electrice pe baterii (BEV), vehicule 

electrice hibride reîncărcabile (PHEV), 

vehicule electrice cu pilă de combustie 

(FCEV) etc.]; 

 - prețurile medii la petrol și combustibil; 

 - nivelurile de subvenții și stimulente 

nemonetare; 

 - nivelul achizițiilor publice etc. 

Or. en 
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Considerentul 34 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) În 2022, Comisia ar trebui să 

evalueze eficacitatea standardelor privind 

emisiile de CO2 prevăzute în prezentul 

regulament și în special nivelul reducerilor 

care trebuie realizate până în 2030, 

modalitățile care ar trebui să fie disponibile 

pentru atingerea respectivului obiectiv și a 

unor obiective mai ambițioase, precum și 

stabilirea unor obiective de reducere a 

emisiilor de CO2 pentru alte tipuri de 

vehicule grele, cum ar fi camioanele mai 

mici, autobuzele, autocarele și remorcile. 

Această evaluare ar trebui să ia, de 

asemenea, în considerare, strict în sensul 

prezentului regulament, vehiculele grele și 

combinațiile de vehicule care depășesc 

greutățile și dimensiunile standard 

aplicabile în transportul național, de 

exemplu soluțiile modulare. 

(34) În 2022, Comisia ar trebui să 

evalueze eficacitatea standardelor privind 

emisiile de CO2 prevăzute în prezentul 

regulament și în special nivelul reducerilor 

care trebuie realizate până în 2030, 

modalitățile care ar trebui să fie disponibile 

pentru atingerea respectivului obiectiv și a 

unor obiective mai ambițioase, precum și 

stabilirea unor obiective de reducere a 

emisiilor de CO2 pentru alte tipuri de 

vehicule grele, cum ar fi camioanele mai 

mici, autocarele și remorcile. Această 

evaluare ia, de asemenea, în considerare, 

strict în sensul prezentului regulament, 

vehiculele grele și combinațiile de vehicule 

care depășesc greutățile și dimensiunile 

standard aplicabile în transportul național, 

de exemplu soluțiile modulare, potențialul 

de reducere a emisiilor de CO2 al acestor 

vehicule și al unei abordări din 

perspectiva sistemelor de transport, 

precum și posibilitatea includerii 

vehiculelor respective în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament. 

Or. en 
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