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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și 

pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de 

reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară – reformare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0676), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0395/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 

structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1, 

– având în vedere scrisoarea din 14 martie 2018 adresată de Comisia pentru afaceri 

juridice Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în conformitate 

cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei 

pentru transport și turism (A8-0000/2018), 

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare 

de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea 

ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 

modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 

modificări de fond ale acestora, 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama 

de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

                                                 
1  JO C 77, 28.3.2002, p. 1. 



 

PE619.135v01-00 6/49 PR\1147701RO.docx 

RO 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Strategia europeană privind 

mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon16 stabilește obiective ambițioase și 

clare: până la mijlocul secolului, emisiile 

de gaze cu efect de seră cauzate de 

transporturi vor trebui să fie cu cel puțin 

60 % mai reduse decât în 1990 și să se 

înscrie în mod ferm pe o traiectorie care să 

tindă spre zero. Emisiile de poluanți 

atmosferici generate de transporturi care 

dăunează sănătății noastre trebuie reduse 

drastic, fără întârziere. Emisiile provenite 

de la motoare cu combustie convenționale 

vor trebui reduse și mai mult după 2020. 

Vehiculele cu emisii zero și cele cu emisii 

scăzute vor trebui să fie introduse la scară 

largă și să câștige o cotă de piață 

semnificativă până în 2030. 

(3) În vederea îndeplinirii 

angajamentelor asumate de Uniune la cea 
de a 21-a Conferință a părților la 

Convenția-cadru a Națiunilor Unite 

asupra schimbărilor climatice 

(CCONUSC), care a avut loc la Paris în 

2015, decarbonizarea sectorului 

transporturilor trebuie să fie accelerată, 

iar emisiile de gaze cu efect de seră 

provenite din acest sector trebuie, de 

asemenea, să se înscrie în mod ferm pe 

calea către emisii zero până la jumătatea 

secolului. Emisiile de poluanți atmosferici 

generate de transporturi care dăunează 

sănătății noastre trebuie reduse drastic, fără 

întârziere. Emisiile provenite de la motoare 

cu combustie convenționale vor trebui 

reduse și mai mult după 2020. Vehiculele 

cu emisii zero și cele cu emisii scăzute vor 

trebui să fie introduse la scară largă și să 

câștige o cotă de piață semnificativă până 

în 2030. 

__________________ __________________ 

16 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor „O strategie europeană pentru o 

mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon” [COM(2016) 501 final]. 

16 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor „O strategie europeană pentru o 

mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon” (COM(2016)0501). 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Tranziția structurală către sisteme 

de propulsie alternative va fi asociată cu 

schimbări structurale în lanțurile valorice 

ale industriei autovehiculelor. Este extrem 

de important să se aibă în vedere impactul 

social inevitabil asupra sectorului 

autovehiculelor al tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon și 

să existe o atitudine proactivă în ceea ce 

privește implicațiile inevitabile asupra 

locurilor de muncă, care vor fi deosebit de 

pronunțate în regiunile cele mai afectate. 

Or. en 

Justificare 

Este necesar să se recunoască în mod clar schimbările structurale inevitabile pe care le va 

genera tranziția către o economie cu emisii scăzute.  

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) O evaluare a Regulamentelor (CE) 

nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011, 

efectuată în 2015, a concluzionat că acestea 

au fost relevante, în general coerente, și au 

generat reduceri semnificative ale 

emisiilor, fiind, în același timp, mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor 

decât se anticipase inițial. Regulamentele 

au creat, de asemenea, o valoare adăugată 

semnificativă la nivelul Uniunii, care nu ar 

fi putut fi obținută în aceeași măsură prin 

dispoziții naționale. 

(9) O evaluare a Regulamentelor (CE) 

nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011, 

efectuată în 2015, a concluzionat că acestea 

au fost relevante, în general coerente, și au 

generat reduceri semnificative ale 

emisiilor, fiind, în același timp, mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor 

decât se anticipase inițial. Regulamentele 

au creat, de asemenea, o valoare adăugată 

semnificativă la nivelul Uniunii, care nu ar 

fi putut fi obținută în aceeași măsură prin 

dispoziții naționale. Cu toate acestea, 

evaluarea a concluzionat că economiile de 
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CO2 efectiv realizate sunt considerabil 

mai mici decât cele sugerate de rezultatele 

testelor de omologare de tip și că 

„decalajul” în materie de emisii dintre 

testul de omologare de tip și performanța 

în condiții reale de conducere a subminat 

considerabil eficacitatea standardelor de 

performanță în materie de emisii de CO2, 

precum și încrederea consumatorilor în 

economiile potențiale de combustibil ale 

noilor vehicule. 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a)  Evaluarea Directivei 1999/94/CE1a 

realizată de Comisie în 2016 a identificat 

necesitatea de a se continua clarificarea și 

simplificarea legislației, ceea ce ar putea 

crește relevanța, eficacitatea, eficiența și 

coerența acesteia. Recomandarea 

Comisiei (UE) 2017/9481b are scopul de a 

încuraja o aplicare armonizată a 

Directivei 1999/94/CE. Cu toate acestea, 

cerințe mai bine concepute și armonizate 

într-o mai mare măsură la nivelul Uniunii 

privind etichetarea autoturismelor, care 

să le ofere consumatorilor informații 

comparabile, fiabile și ușor de utilizat cu 

privire la beneficiile autoturismelor cu 

emisii scăzute, inclusiv informații privind 

poluanții atmosferici și costurile de 

funcționare, în plus față de emisiile de 

CO2 și consumul de combustibil, ar putea 

contribui la creșterea utilizării 

autovehiculelor celor mai eficiente din 

punctul de vedere al consumului de 

carburant și mai ecologice în întreaga 

Uniune Prin urmare, Comisia ar trebui să 

revizuiască Directiva 1999/94/CE până la 

31 decembrie 2019 cel târziu și să prezinte 
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o propunere legislativă relevantă. 

 _______________ 

 1a Directiva 1999/94/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 13 

decembrie 1999 privind disponibilitatea 

informațiilor cu privire la consumul de 

carburant și emisiile de CO2 destinate 

consumatorilor la comercializarea 

autoturismelor noi (JO L 12, 18.1.2000, p. 

16). 

 1b Recomandarea (UE) 2017/948 a 

Comisiei din 31 mai 2017 privind 

utilizarea valorilor consumului de 

carburant și ale emisiilor de CO2 

omologate de tip și măsurate în 

conformitate cu procedura de testare a 

vehiculelor ușoare armonizată la nivel 

mondial atunci când informațiile sunt 

puse la dispoziția consumatorilor în 

temeiul Directivei 1999/94/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

(JO L 142, 2.6.2017, p. 100). 

Or. en 

Justificare 

Consumatorii au nevoie de acces la valori realiste privind consumul de carburant pentru a 

lua decizii avizate în momentul achiziției. Valorile consumului de carburant de pe etichetele 

din UE, care sunt prezentate la punctul de vânzare, ar trebui ajustate pentru a reflecta media 

consumului de carburant de pe șosea, nu numai valorile măsurătorilor de laborator. O 

evaluare din 2016 a Directivei privind etichetarea autovehiculelor realizată de către Comisie 

arată că lipsa de armonizare a etichetelor între statele membre subminează eficiența globală 

a acestei directive. Lipsa de informații privind emisiile de poluanți atmosferici limitează, de 

asemenea, eficiența directivei. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să prezinte 

o revizuire.  

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Ar trebui stabilite, prin urmare, 

niveluri ale reducerii pentru parcurile de 

(13) Ar trebui stabilite, prin urmare, 

niveluri ale reducerii pentru parcurile de 
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autoturisme și de vehicule utilitare ușoare 

noi de la nivelul întregii Uniuni pentru 

2025 și pentru 2030, ținând seama de 

perioada necesară pentru reînnoirea 

parcului de vehicule și de necesitatea ca 

sectorul transportului rutier să contribuie la 

atingerea obiectivelor în materie de climă 

și de energie pentru 2030. De asemenea, 

această abordare pe etape transmite din 

timp un semnal clar industriei 

autovehiculelor să nu amâne introducerea 

pe piață a unor tehnologii eficiente din 

punct de vedere energetic și a unor 

vehicule cu emisii zero și cu emisii 

scăzute. 

autoturisme și de vehicule utilitare ușoare 

noi de la nivelul întregii Uniuni pentru 

2025 și pentru 2030, ținând seama de 

perioada necesară pentru reînnoirea 

parcului de vehicule și de necesitatea ca 

sectorul transportului rutier să contribuie la 

atingerea obiectivelor în materie de climă 

și de energie pentru 2030, precum și a 

obiectivelor pe termen lung în materie de 

climă. De asemenea, această abordare pe 

etape transmite din timp un semnal clar 

industriei autovehiculelor să nu amâne 

introducerea pe piață a unor tehnologii 

eficiente din punct de vedere energetic și a 

unor vehicule cu emisii zero și cu emisii 

scăzute. 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În prezent, Uniunea este unul dintre 

principalii producători de autovehicule și 

demonstrează că este lider tehnologic în 

acest sector, însă concurența este tot mai 

mare, iar industria mondială a 

autovehiculelor cunoaște schimbări rapide, 

ca urmare a noilor inovări în materie de 

grupuri motopropulsoare electrificate și a 

mobilității cooperative, conectate și 

automatizate. Pentru a-și menține 

competitivitatea și accesul la piețe la nivel 

mondial, Uniunea are nevoie de un cadru 

de reglementare, inclusiv de un stimulent 

care să vizeze în mod specific sectorul 

vehiculelor cu emisii zero și cu emisii 

scăzute, care să creeze o piață internă vastă 

și să sprijine dezvoltarea și inovarea 

tehnologică. 

(14) În prezent, Uniunea este unul dintre 

principalii producători de autovehicule și 

demonstrează că este lider tehnologic în 

acest sector, însă concurența este tot mai 

mare, iar industria mondială a 

autovehiculelor cunoaște schimbări rapide, 

ca urmare a noilor inovări în materie de 

grupuri motopropulsoare electrificate și a 

mobilității cooperative, conectate și 

automatizate. Pentru a-și menține 

competitivitatea și accesul la piețe la nivel 

mondial, Uniunea are nevoie de un cadru 

de reglementare, inclusiv de un mecanism 

politic care să vizeze în mod specific 

sectorul vehiculelor cu emisii zero și cu 

emisii scăzute, care să creeze o piață 

internă vastă și să sprijine dezvoltarea și 

inovarea tehnologică. 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Ar trebui introdus un mecanism de 

stimulare specific, pentru a facilita 

tranziția fără probleme către mobilitatea cu 

emisii zero. Acest mecanism de creditare ar 

trebui să fie conceput în așa fel încât să 

promoveze introducerea pe piața Uniunii a 

vehiculelor cu emisii zero și cu emisii 

scăzute. 

(15) Ar trebui introdus un mecanism 

politic specific, pentru a facilita tranziția 

fără probleme către mobilitatea cu emisii 

zero. Acest mecanism de creditare și 

debitare ar trebui să fie conceput în așa fel 

încât să promoveze introducerea pe piața 

Uniunii a vehiculelor cu emisii zero și cu 

emisii scăzute. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Stabilirea unei valori de referință 

pentru procentul pe care trebuie să îl 

reprezinte vehiculele cu emisii zero și cu 

emisii scăzute în cadrul parcului de 

vehicule al UE, care să fie însoțită de un 

mecanism bine conceput pentru ajustarea 

obiectivului privind emisiile specifice de 

CO2 ale unui producător pe baza 

procentului de vehicule cu emisii zero și cu 

emisii scăzute din parcul său de vehicule, 

ar trebui să transmită un semnal puternic și 

credibil pentru dezvoltarea și introducerea 

pe piață a unor astfel de vehicule, 

permițând totodată îmbunătățirea în 

continuare a eficienței motoarelor cu 

combustie internă convenționale. 

(16) Stabilirea unei valori ferme de 

referință pentru procentul pe care trebuie să 

îl reprezinte vehiculele cu emisii zero și cu 

emisii scăzute în cadrul parcului de 

vehicule al UE, care să fie însoțită de un 

mecanism bine conceput pentru ajustarea 

obiectivului privind emisiile specifice de 

CO2 ale unui producător pe baza 

procentului de vehicule cu emisii zero și cu 

emisii scăzute din parcul său de vehicule, 

ar trebui să transmită un semnal puternic și 

credibil pentru dezvoltarea și introducerea 

pe piață a unor astfel de vehicule, 

permițând totodată îmbunătățirea în 

continuare a eficienței motoarelor cu 

combustie internă convenționale. 

Or. en 
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Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) La stabilirea creditelor pentru 

vehiculele cu emisii zero și cu emisii 

scăzute, este adecvat să se țină seama de 

diferența dintre vehicule în materie de 

emisii de CO2. Mecanismul de ajustare ar 

trebui să asigure faptul că unui producător 

care depășește nivelul de referință i se 

alocă un obiectiv privind emisiile specifice 

de CO2 mai mare. Pentru a asigura o 

abordare echilibrată, ar trebui stabilite 

limite ale nivelului de ajustare posibil în 

cadrul acestui mecanism. Se vor oferi astfel 

stimulente care vor promova introducerea 

timpurie a infrastructurii de reîncărcare și 

de realimentare și vor aduce beneficii 

importante pentru consumatori, pentru 

competitivitate și pentru mediu. 

(17) La stabilirea creditelor pentru 

vehiculele cu emisii zero și cu emisii 

scăzute, este adecvat să se țină seama de 

diferența dintre vehicule în materie de 

emisii de CO2. Mecanismul de ajustare ar 

trebui să asigure faptul că unui producător 

care depășește nivelul de referință i se 

alocă un obiectiv mai mare privind emisiile 

specifice de CO2, în timp ce producătorul 

care nu atinge nivelul de referință ar 

trebui să se conformeze unui obiectiv mai 

strict în materie de emisii de CO2. Pentru a 

asigura o abordare echilibrată, ar trebui 

stabilite limite ale nivelului de ajustare 

posibil în cadrul acestui mecanism. Se vor 

oferi astfel stimulente care vor promova 

introducerea timpurie a infrastructurii de 

reîncărcare și de realimentare și vor aduce 

beneficii importante pentru consumatori, 

pentru competitivitate și pentru mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Infrastructura de reîncărcare și de 

realimentare trebuie realizată rapid, 

pentru a da încredere consumatorilor în 

vehiculele cu emisii scăzute și cu emisii 

zero, iar diferitele instrumente de sprijin 

de la nivelul Uniunii și al statelor membre 

trebuie să conlucreze în mod eficace, 

mobilizând investiții publice și private 

semnificative. 
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Or. en 

Justificare 

Acest amendament este continuarea logică a considerentului 17.  

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17b)  Pentru o tranziție de succes către o 

mobilitate cu emisii zero este necesar un 

mediu multilateral care să facă posibilă 

această tranziție, care să includă 

instalarea de infrastructuri pentru 

combustibili alternativi, sisteme solide de 

etichetare a autoturismelor și punerea 

serioasă în aplicare a standardelor privind 

calitatea aerului și în materie de atenuare 

a schimbărilor climatice. Pentru o 

tranziție corectă, sunt necesare sisteme de 

sprijin solid pentru lucrătorii din 

industria autovehiculelor. Tranziția 

necesită, de asemenea, un cadru politic 

comun privind vehiculele, 

infrastructurile, rețelele de energie 

electrică, stimulentele economice și în 

materie de ocupare a forței de muncă, 

care să funcționeze la nivel de Uniune și 

la nivel național, regional și local. Pentru 

toate acestea sunt necesare instrumente 

de finanțare mai solide la nivelul Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este continuarea logică a considerentelor 4a, 17 și 17a.  

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Nu mai este necesar parametrul de 

utilitate bazat pe greutatea vehiculelor. 

Grație progreselor tehnologice, vehiculele 

mai mari și mai grele nu produc emisii 

mai ridicate, tehnologiile suplimentare în 

materie de eficiență, cum ar fi 

hibridizarea, fiind acum decuplate de 

emisiile de CO2. Folosirea masei ca 

parametru de utilitate poate conduce, prin 

urmare, la supraevaluarea vehiculelor 

grele. Așadar, pentru a beneficia de 

avantaje ecologice și de alt tip de pe urma 

reducerii dimensiunilor și a greutății 

vehiculelor, obiectivele privind emisiile de 

CO2 pentru autoturisme nu ar mai trebui 

să fie diferențiate în funcție de masa 

vehiculelor. Deoarece obiectivele privind 

emisiile pentru 2025 și 2030 sunt 

exprimate în termeni procentuali relativi, 

nu ar trebui să se includă niciun 

parametru de utilitate. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este legat de amendamentele care elimină masa ca parametru de utilitate 

din anexa I — a se vedea justificarea respectivă.  

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Pentru a menține diversitatea 

pieței de autoturisme și de vehicule 

utilitare ușoare și capacitatea acesteia de 

a satisface diverse cerințe ale 

consumatorilor, obiectivele privind 

emisiile de CO2 ar trebui definite în 

funcție de utilitatea vehiculelor, pe bază 

liniară. Menținerea masei ca parametru 

eliminat 
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de utilitate este considerată coerentă cu 

regimul existent. Pentru a reflecta mai 

bine masa vehiculelor utilizate în trafic, 

începând cu 2025 parametrul ar trebui 

modificat, de la masa vehiculului în stare 

de funcționare la masa de încercare a 

vehiculului, astfel cum este specificată în 

Regulamentul (UE) 2017/1151 din 1 iunie 

2017. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este legat de amendamentele care elimină masa ca parametru de utilitate 

din anexa I — a se vedea justificarea respectivă.  

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Ar trebui să se evite modificarea 

obiectivelor privind parcul de vehicule de 

la nivelul UE ca urmare a schimbărilor 

survenite în ceea ce privește masa medie a 

parcului de vehicule. Așadar, modificările 

survenite în ceea ce privește masa medie 

ar trebui să fie reflectate, fără întârziere, 

în calculul obiectivului privind emisiile 

specifice, iar ajustările valorii masei medii 

utilizate în acest scop ar trebui, prin 

urmare, să fie efectuate o dată la doi ani, 

începând cu 2025. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este legat de amendamentele care elimină masa ca parametru de utilitate 

din anexa I — a se vedea justificarea respectivă.  
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Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Pentru a repartiza efortul de 

reducere a emisiilor într-un mod neutru și 

echitabil din punct de vedere al 

concurenței, care să reflecte diversitatea 

pieței autoturismelor și vehiculelor 

utilitare ușoare, și având în vedere 

trecerea în 2021 la obiective privind 

emisiile specifice bazate pe WLTP, este 

adecvat să se stabilească panta curbei 

valorilor-limită pe baza emisiilor specifice 

ale tuturor vehiculelor nou-înmatriculate 

în anul respectiv și să se ia în considerare 

modificarea obiectivelor privind întregul 

parc de vehicule de la nivelul UE între 

2021, 2025 și 2030, în vederea asigurării 

faptului că efortul de reducere este același 

pentru toți producătorii. În ceea ce privește 

vehiculele utilitare ușoare, producătorilor 

de camionete mai ușoare, derivate din 

autoturisme, ar trebui să li se aplice 

aceeași abordare ca în cazul 

producătorilor de autoturisme, în timp ce 

pentru producătorii de vehicule care se 

încadrează în segmente mai grele ar 

trebui să se stabilească o pantă mai înaltă 

și fixă pentru întreaga perioadă a 

obiectivului. 

(21) Pentru a repartiza efortul de 

reducere a emisiilor într-un mod neutru și 

echitabil din punct de vedere al 

concurenței, ar trebui să se asigure că 

efortul de reducere este același pentru toți 

producătorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Cu toate acestea, ar trebui să se 

asigure un echilibru între stimulentele 

acordate pentru ecoinovări și cele oferite 

(23) Cu toate acestea, ar trebui să se 

asigure un echilibru între stimulentele 

acordate pentru ecoinovări și cele oferite 
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pentru tehnologiile al căror efect de 

reducere a emisiilor este demonstrat prin 

procedura de testare oficială. În consecință, 

este adecvat să se mențină un plafon al 

reducerilor de emisii rezultate din 

ecoinovare pe care producătorii le pot lua 

în considerare în scopul îndeplinirii 

obiectivului. Comisia ar trebui să aibă 

posibilitatea de a revizui nivelul plafonului, 

în special pentru a lua în considerare 

efectele modificării procedurii de testare 

oficiale. Este adecvat, de asemenea, să se 

clarifice modul în care ar trebui calculate 

reducerile pentru verificarea respectării 

obiectivului. 

pentru tehnologiile al căror efect de 

reducere a emisiilor este demonstrat prin 

procedura de testare oficială. În consecință, 

este adecvat să se mențină un plafon al 

reducerilor de emisii rezultate din 

ecoinovare pe care producătorii le pot lua 

în considerare în scopul îndeplinirii 

obiectivului. Comisia ar trebui să aibă 

posibilitatea de a revizui în jos nivelul 

plafonului, în special pentru a lua în 

considerare efectele modificării procedurii 

de testare oficiale. Este adecvat, de 

asemenea, să se clarifice modul în care ar 

trebui calculate reducerile pentru 

verificarea respectării obiectivului. 

Or. en 

Justificare 

Textul ar trebui clarificat, pentru că este logic să se permită doar ajustarea în jos a 

plafonului și să se evite posibilele lacune care pot crește cota de ecoinovații.  

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Procedura de acordare a 

derogărilor de la îndeplinirea obiectivului 

de 95 g CO2/km de emisii pentru parcul 

de autoturisme ï pentru producătorii de 

nișă de autoturisme asigură faptul că 

efortul de reducere a emisiilor cerut 

producătorilor de nișă de autoturisme este 

în concordanță cu cel al marilor 

producători în ceea ce privește obiectivul 

respectiv. Cu toate acestea, experiența arată 

că producătorii de nișă au același potențial 

ca și marii producători de a atinge 

obiectivele privind emisiile de CO2, iar în 

ceea ce privește obiectivele stabilite 

începând cu 2025, nu se consideră adecvat 

să se facă o distincție între aceste două 

categorii de producători.  

(28) Cu toate acestea, experiența arată 

că producătorii de nișă au același potențial 

ca și marii producători de a atinge 

obiectivele privind emisiile de CO2; prin 

urmare, nu se consideră adecvat să se facă 

o distincție între aceste două categorii de 

producători. 
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Or. en 

Justificare 

Experiența arată că producătorii de nișă, care produc între 10 000 și 300 000 de 

autovehicule pe an, au același potențial ca și marii producători de a-și atinge obiectivele 

privind emisiile de CO2. Prin urmare, nu se consideră adecvat să se mai facă distincție între 

aceste două categorii de producători. Continuarea acestei derogări ar avea dezavantaje în 

termeni de neutralitate concurențială și poate reduce eficacitatea regulamentului. 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (38a) Este extrem de important să se 

aibă în vedere impactul social inevitabil 

asupra sectorului autovehiculelor al 

tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de carbon și să existe o atitudine 

proactivă în ceea ce privește implicațiile 

inevitabile asupra locurilor de muncă, 

care vor fi deosebit de pronunțate în 

anumite regiuni mai afectate. Prin 

urmare, este esențial ca măsurile actuale 

care facilitează tranziția către o economie 

cu emisii scăzute să fie, de asemenea, 

însoțite de programe specifice de 

realocare, de recalificare și de 

perfecționare a competențelor 

lucrătorilor, precum și de inițiative în 

materie de educație și de căutare a unui 

loc de muncă, efectuate în dialog strâns 

cu partenerii sociali. Astfel de eforturi ar 

trebui să fie cofinanțate din veniturile 

alocate provenite din primele colectate 

pentru emisiile suplimentare. 

Or. en 

Justificare 

Veniturile provenite din primele colectate pentru emisiile suplimentare ar trebui să fie folosite 

pentru a promova recalificarea și perfecționarea competențelor lucrătorilor și redistribuirea 

forței de muncă, pentru a contribui la o tranziție justă către o economie cu emisii scăzute de 
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carbon, în special în regiunile cele mai afectate de tranziția sectorului autovehiculelor, în 

strânsă coordonare cu partenerii sociali. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 41 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Eficacitatea reală a obiectivelor 

prevăzute în prezentul regulament în ceea 

ce privește reducerea emisiilor de CO2 

depinde în mare măsură de 

reprezentativitatea procedurii de testare 

oficiale. În conformitate cu avizul 

Mecanismului de consiliere științifică 

(MCS)23 și cu Recomandarea 

Parlamentului European, elaborată în urma 

anchetei privind măsurarea emisiilor în 

sectorul autovehiculelor24, ar trebui instituit 

un mecanism care să evalueze 

reprezentativitatea în condiții reale de 

conducere a valorilor emisiilor de CO2 și 

ale consumului de energie ale vehiculului, 

determinate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/1151. Comisia ar 

trebui să aibă competența de a asigura că 

astfel de date sunt disponibile public și de a 

elabora, atunci când este necesar, 

procedurile necesare pentru identificarea și 

colectarea datelor de care este nevoie în 

scopul efectuării acestor evaluări. 

(41) Eficacitatea reală a obiectivelor 

prevăzute în prezentul regulament în ceea 

ce privește reducerea emisiilor de CO2 

depinde în mare măsură de 

reprezentativitatea procedurii de testare 

oficiale. În conformitate cu avizul 

Mecanismului de consiliere științifică 

(MCS)23 și cu Recomandarea 

Parlamentului European, elaborată în urma 

anchetei privind măsurarea emisiilor în 

sectorul autovehiculelor24, ar trebui instituit 

un mecanism care să evalueze 

reprezentativitatea în condiții reale de 

conducere a valorilor emisiilor de CO2 și 

ale consumului de energie ale vehiculului, 

determinate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/1151. Cel mai 

fiabil mod de a asigura reprezentativitatea 

în condiții reale de conducere a valorilor 

de omologare de tip este introducerea 

unui test de emisii de CO2 în condiții reale 

de conducere. Comisia ar trebui să fie 

abilitată să elaboreze acest test, prin 

intermediul unor acte delegate. Testul ar 

trebui introdus în termen de cel mult doi 

ani de la data aplicării prezentului 

regulament. Între timp și până când acest 

test va deveni aplicabil, conformitatea ar 

trebui să fie asigurată prin utilizarea 

datelor din contoarele de consum de 

carburant, date care să fie raportate de 

producători, împreună cu o limită ce nu 

trebuie depășită (not-to-exceed - NTE) de 

maximum 15 % peste valorile măsurate la 

omologarea de tip, începând din 2021, 

utilizând testul WLTP. Comisia ar trebui 

să aibă competența de a asigura că astfel de 

date sunt disponibile public și de a elabora 
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procedurile necesare pentru colectarea 

datelor privind consumul de carburant, de 

care este nevoie în scopul efectuării acestor 

evaluări. 

__________________ __________________ 

23 Grupul la nivel înalt de consilieri 

științifici, Avizul științific 1/2016 

„Eliminarea decalajului dintre emisiile de 

CO2 ale vehiculelor ușoare constatate în 

condiții reale de conducere și cele calculate 

în cadrul testelor de laborator”. 

23 Grupul la nivel înalt de consilieri 

științifici, Avizul științific 1/2016 

„Eliminarea decalajului dintre emisiile de 

CO2 ale vehiculelor ușoare constatate în 

condiții reale de conducere și cele calculate 

în cadrul testelor de laborator”. 

24 Recomandarea Parlamentului European 

din 4 aprilie 2017 adresată Consiliului și 

Comisiei în urma anchetei privind 

măsurarea emisiilor în sectorul 

autovehiculelor [2016/2908(RSP)]. 

24 Recomandarea Parlamentului European 

din 4 aprilie 2017 adresată Consiliului și 

Comisiei în urma anchetei privind 

măsurarea emisiilor în sectorul 

autovehiculelor [2016/2908(RSP)]. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament are legătură cu amendamentele la articolul 12 — a se vedea justificarea 

respectivă. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 41 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (41a) În prezent nu există nicio 

modalitate armonizată de evaluare a 

emisiilor din ciclul de viață provenite de la 

vehiculele utilitare ușoare. Comisia ar 

trebui să prezinte o astfel de analiză până 

la sfârșitul anului 2026, care să ofere o 

imagine de ansamblu a emisiilor de 

carbon provenite din sectorul vehiculelor 

utilitare ușoare. În acest scop, până în 

2025, Comisia ar trebui să elaboreze, prin 

intermediul actelor delegate, o 

metodologie comună la nivelul Uniunii 

pentru raportarea coerentă de către 

producători a datelor cu privire la emisiile 

de CO2 pe durata ciclului de viață, pentru 

toate tipurile de carburanți și de sisteme 
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de propulsie pe care le introduc pe piață. 

Metodologia ar trebui, de asemenea, să fie 

în conformitate cu standardele ISO 

relevante și să ia în considerare 

potențialul de încălzire globală (GWP) al 

emisiilor vehiculului, de la sursa de 

combustibil la vehicul, de la rezervor la 

vehicul, precum și emisiile de la sfârșitul 

ciclului de viață. Analiza Comisiei ar 

trebui să se bazeze pe datele raportate de 

către producători, precum și pe orice alte 

date relevante disponibile.  

Or. en 

Justificare 

Deși regulamentul în vigoare este un instrument eficient de reducere a gazelor de eșapament, 

nu se cunosc exact emisiile de pe toată durata de viață provenite de la diferitele tipuri de 

vehicule și de carburanți. Comisia ar trebui să depună eforturi în vederea elaborării unei 

metodologii comune pentru comunicarea de către producătorii de echipamente originale a 

acestor date. Comisia trebuie să analizeze emisiile de la sursa de combustibil la vehicul, 

pentru a furniza informații mai adecvate pentru procesul viitor de elaborare a politicilor în 

acest sector. 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 42 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Se prevede ca în 2024 să se 

examineze progresele realizate în temeiul 

[Regulamentului privind partajarea 

eforturilor și al Directivei privind schema 

de comercializare a certificatelor de 

emisii]. Prin urmare, este adecvat ca 

eficacitatea prezentului regulament să se 

evalueze în același an, pentru a permite o 

analiză coordonată și coerentă a măsurilor 

puse în aplicare în temeiul tuturor acestor 

instrumente. 

(42) Este adecvat ca eficacitatea 

prezentului regulament să se evalueze deja 

în 2023, pentru a permite o analiză 

coordonată și coerentă a măsurilor puse în 

aplicare în temeiul tuturor acestor 

instrumente, precum și a progreselor 

realizate în vederea atingerii obiectivelor 

stabilite în termenul convenit.  

Or. en 
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Justificare 

Anul revizuirii ar trebui să fie puțin devansat pentru a avea mai devreme o imagine a 

progreselor înregistrate și pentru a se vedea dacă obiectivele stabilite sunt pe cale de a fi 

realizate. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 46 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(46) Pentru a modifica sau a completa 

elementele neesențiale ale dispozițiilor 

prezentului regulament, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui delegată Comisiei 

referitor la modificarea anexelor II și III în 

ceea ce privește cerințele în materie de date 

și parametrii datelor, completarea normelor 

privind interpretarea criteriilor de 

eligibilitate pentru derogările de la 

obiectivele privind emisiile specifice, 

privind conținutul cererilor de derogare, 

precum și privind conținutul și evaluarea 

programelor de reducere a emisiilor 

specifice de CO2, ajustarea valorii M0 și a 

valorii TM0, menționate la articolul 13, și a 

plafonului de 7 g CO2/km menționat la 

articolul 11 și ajustarea formulelor din 

anexa I menționate la articolul 14 alineatul 

(3). Este deosebit de important ca, în 

timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate 

cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare. În special, 

pentru a se asigura o participare egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul ar trebui să 

primească toate documentele în același 

timp cu experții statelor membre, iar 

experții acestor instituții ar trebui să aibă 

acces în mod sistematic la reuniunile 

(46) Pentru a modifica sau a completa 

elementele neesențiale ale dispozițiilor 

prezentului regulament, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui delegată Comisiei 

referitor la modificarea anexelor II și III în 

ceea ce privește cerințele în materie de date 

și parametrii datelor, stabilind normele și 

procedurile de raportare a emisiilor la 

sfârșitul ciclului de viață, menționate la 

articolul 7 alineatul (8a), completarea 

normelor privind interpretarea criteriilor de 

eligibilitate pentru derogările de la 

obiectivele privind emisiile specifice, 

privind conținutul cererilor de derogare, 

precum și privind conținutul și evaluarea 

programelor de reducere a emisiilor 

specifice de CO2, ajustarea valorii M0 și a 

valorii TM0, menționate la articolul 13, și a 

plafonului de 7 g CO2/km menționat la 

articolul 11, elaborând testul privind 

emisiile de CO2 în condiții reale de 

conducere, menționat la articolul 12 

alineatul (1a), și ajustarea formulelor din 

anexa I menționate la articolul 14 alineatul 

(3). Este deosebit de important ca, în 

timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate 

cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare. În special, 

pentru a se asigura o participare egală la 
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grupurilor de experți ale Comisiei care se 

ocupă de pregătirea actelor delegate. 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul ar trebui să 

primească toate documentele în același 

timp cu experții statelor membre, iar 

experții acestor instituții ar trebui să aibă 

acces în mod sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei care se 

ocupă de pregătirea actelor delegate. 

Or. en 

Justificare 

Adaptare necesară care rezultă din noile competențe delegate de la articolul 7 alineatul (8a) 

și la articolul 12 alineatul (1a) — a se vedea justificările respective. 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament stabilește 

cerințele de performanță privind emisiile 

de CO2 generate de autoturismele noi și de 

vehiculele utilitare ușoare noi pentru a 

asigura funcționarea corespunzătoare a 

pieței interne. 

1. Prezentul regulament stabilește 

cerințele de performanță privind emisiile 

de CO2 generate de autoturismele noi și de 

vehiculele utilitare ușoare noi pentru a 

atinge obiectivele Uniunii în materie de 

climă și pentru a asigura funcționarea 

corespunzătoare a pieței interne. 

Or. en 

Justificare 

După cum indică titlul regulamentului, obiectivul regulamentului este de a contribui la 

obiectivele climatice globale ale Uniunii și este esențial ca acest fapt să fie subliniat la 

articolul 1. 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) pentru media emisiilor produse de 

parcul de autoturisme noi, un obiectiv 

privind întregul parc de vehicule de la 

nivelul UE egal cu o reducere de 15 % a 

mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea A punctul 6.1.1 din 

anexa I; 

(a) pentru media emisiilor produse de 

parcul de autoturisme noi, un obiectiv 

privind întregul parc de vehicule de la 

nivelul UE egal cu o reducere de 25 % a 

mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea A punctul 6.1.1 din 

anexa I; 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) pentru media emisiilor produse de 

parcul de vehicule utilitare ușoare noi, un 

obiectiv privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE egal cu o reducere de 15 

% a mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea B punctul 6.1.1 din 

anexa I. 

(b) pentru media emisiilor produse de 

parcul de vehicule utilitare ușoare noi, un 

obiectiv privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE egal cu o reducere de 

25 % a mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea B punctul 6.1.1 din 

anexa I. 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) pentru cota de vehicule cu emisii 

zero și cu emisii scăzute, o valoare de 

referință egală cu o cotă de piață de 20 % 

din vânzările de autoturisme noi și de 

vehicule utilitare ușoare noi în 2025, 

stabilită în conformitate cu partea A 
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punctul 6.3 din anexa I și cu punctul 6.3 

partea B din anexa I. 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) pentru media emisiilor produse de 

parcul de autoturisme noi, un obiectiv 

privind întregul parc de vehicule de la 

nivelul UE egal cu o reducere de 30% a 

mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea A punctul 6.1.2 din 

anexa I; 

(a) pentru media emisiilor produse de 

parcul de autoturisme noi, un obiectiv 

privind întregul parc de vehicule de la 

nivelul UE egal cu o reducere de 50 % a 

mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea A punctul 6.1.2 din 

anexa I; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) pentru media emisiilor produse de 

parcul de vehicule utilitare ușoare noi, un 

obiectiv privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE egal cu o reducere de 30 

% a mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea B punctul 6.1.2 din 

anexa I. 

(b) pentru media emisiilor produse de 

parcul de vehicule utilitare ușoare noi, un 

obiectiv privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE egal cu o reducere de 

50 % a mediei obiectivelor privind emisiile 

specifice din 2021, determinat în 

conformitate cu partea B punctul 6.1.2 din 

anexa I. 

Or. en 
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Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 5 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) pentru cota de vehicule cu emisii 

zero și cu emisii scăzute, o valoare de 

referință egală cu o cotă de piață de 50 % 

din vânzările de autoturisme noi și de 

vehicule utilitare ușoare noi în 2030, 

stabilită în conformitate cu partea A 

punctul 6.3 din anexa I și cu punctul 6.3 

partea B din anexa I. 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) „masă în stare de funcționare ” 

înseamnă masa autoturismului sau a 

vehiculului utilitar ușor carosat în stare 

de funcționare , indicată în certificatul de 

conformitate și definită în secțiunea 2.6 

din anexa I la Directiva 2007/46/CE; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este legat de amendamentele care elimină masa ca parametru de utilitate 

din anexa I — a se vedea justificarea respectivă.  

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera i 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) „amprenta la sol” înseamnă 

ecartamentul mediu înmulțit cu 

ampatamentul, astfel cum sunt indicate în 

certificatul de conformitate și definite în 

secțiunile 2.1 și 2.3 din anexa I la 

Directiva 2007/46/CE; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este legat de amendamentele care elimină masa ca parametru de utilitate 

din anexa I — a se vedea justificarea respectivă.  

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera l 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) „masă de încercare” înseamnă 

masa de încercare a unui autoturism sau 

a unui vechiul utilitar ușor, astfel cum 

este indicată în certificatul de 

conformitate și astfel cum este definită la 

punctul 3.2.25 din anexa XXI la 

Regulamentul (UE) 2017/1151; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este legat de amendamentele care elimină masa ca parametru de utilitate 

din anexa I — a se vedea justificarea respectivă.  

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 8 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate să adopte norme detaliate 

privind procedurile de raportare a 

Comisia adoptă norme detaliate privind 

procedurile de raportare a respectivelor 
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respectivelor abateri și privind luarea în 

considerare a acestora la calcularea mediei 

emisiilor specifice. Aceste proceduri se 

adoptă prin intermediul unor acte de 

punere în aplicare în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 15 alineatul (2). 

abateri și privind luarea în considerare a 

acestora la calcularea mediei emisiilor 

specifice. Aceste proceduri se adoptă prin 

intermediul unor acte de punere în aplicare 

în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 15 alineatul (2).  

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8a. Începând cu 1 ianuarie 2025, 

producătorii raportează Comisiei cu 

privire la emisiile de CO2 de pe durata 

ciclului de viață ale tipurilor de vehicule 

pe care le introduc pe piață la data 

respectivă, pe baza unei metodologii 

armonizate la nivelul Uniunii. În acest 

scop, Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate, în conformitate cu articolul 

16, pentru a completa prezentul 

regulament, prin elaborarea de norme 

detaliate privind procedurile de raportare 

a emisiilor de CO2 de pe durata ciclului de 

viață, pentru toate tipurile de carburanți și 

de sisteme de propulsie care se găsesc pe 

piața Uniunii.  

 Cel târziu la 31 decembrie 2026, Comisia 

prezintă o analiză a emisiilor totale de pe 

durata ciclului de viață provenite de la 

noile vehicule utilitare ușoare din 

Uniune, pentru a asigura o mai bună 

direcționare a eforturilor politicii de 

reducere a emisiilor în acest sector. 

Analiza se pune la dispoziția publicului. 

Or. en 

Justificare 

Deși regulamentul în vigoare este un instrument eficient de reducere a gazelor de eșapament, 



 

PR\1147701RO.docx 29/49 PE619.135v01-00 

 RO 

nu se cunosc exact emisiile de pe toată durata de viață provenite de la diferitele tipuri de 

vehicule și de carburanți. Comisia ar trebui să depună eforturi în vederea elaborării unei 

metodologii comune pentru comunicarea de către producătorii de echipamente originale a 

acestor date. Comisia trebuie să analizeze emisiile de la sursa de combustibil la vehicul, 

pentru a furniza informații mai adecvate pentru procesul viitor de elaborare a politicilor în 

acest sector.  

 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Sumele obținute din plata primelor 

pentru emisiile suplimentare sunt 

considerate venituri la bugetul general al 

Uniunii. 

4. Sumele obținute din plata primelor 

pentru emisiile suplimentare sunt 

considerate venituri la bugetul general al 

Uniunii și se alocă pentru măsurile de 

politică desfășurate în strânsă cooperare 

cu partenerii sociali, promovând 

recalificarea și redistribuirea în industria 

automobilelor, pentru a contribui la o 

tranziție justă către o economie cu emisii 

scăzute de carbon. 

Or. en 

Justificare 

Veniturile provenite din colectarea primelor pentru emisiile suplimentare ar trebui să fie 

folosite pentru a promova recalificarea și perfecționarea competențelor lucrătorilor și 

redistribuirea forței de muncă, pentru a contribui la o tranziție justă către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, în special în regiunile cele mai afectate de tranziția sectorului 

autovehiculelor, în strânsă coordonare cu partenerii sociali. 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care Comisia apreciază 

că producătorul este eligibil pentru 

derogarea solicitată în temeiul alineatului 

(1) și constată că obiectivul privind 

emisiile specifice de CO2 propus de 

producător corespunde potențialului de 

3. În cazul în care Comisia apreciază 

că producătorul este eligibil pentru 

derogarea solicitată în temeiul alineatului 

(1) și constată că obiectivul privind 

emisiile specifice de CO2 propus de 

producător corespunde potențialului de 
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reducere al acestuia, inclusiv potențialului 

economic și tehnologic de reducere a 

emisiilor specifice de CO2 ale acestuia, și 

ținând seama de caracteristicile pieței 

căreia îi este destinat tipul de vehicul 

utilitar ușor produs, Comisia acordă o 

derogare producătorului respectiv. Cererea 

se depune cel târziu până la data de 31 

octombrie a primului an în care se aplică 

derogarea. 

reducere al acestuia, inclusiv potențialului 

economic și tehnologic de reducere a 

emisiilor specifice de CO2 ale acestuia, și 

ținând seama de caracteristicile pieței 

pentru tipul de autoturism sau de vehicul 

utilitar ușor produs, Comisia acordă o 

derogare producătorului respectiv. Cererea 

se depune cel târziu până la data de 31 

octombrie a primului an în care se aplică 

derogarea. 

Or. en 

Justificare 

Corectarea unei omisiuni din text. 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.  Un producător care produce, 

împreună cu toate întreprinderile sale 

asociate, între 10 000 și 300 000 de 

autoturisme noi înmatriculate în fiecare 

an calendaristic în Uniune , poate 

prezenta o cerere de derogare de la 

obiectivul privind emisiile specifice 

calculat în conformitate cu partea A 

punctele 1-4 din anexa I. 

eliminat 

O astfel de cerere poate fi depusă de 

producător în numele său sau în numele 

său și al oricăreia dintre întreprinderile 

sale asociate. Cererea se adresează 

Comisiei și cuprinde: 

 

(a) toate informațiile menționate la 

alineatul (2) literele (a) și (c), inclusiv, 

dacă este cazul, informații despre orice 

întreprindere asociată; 

 

(b) un obiectiv care reprezintă o 

reducere de 45 % față de media emisiilor 

specifice de CO2 în 2007 sau, în cazul în 

care mai multe întreprinderi asociate 
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depun o singură cerere, o reducere de 45 

% față de media calculată între valorile 

medii ale emisiilor specifice de CO2 ale 

întreprinderilor respective în 2007. 

În cazul în care nu există informații 

privind media emisiilor specifice de CO2 

ale unui producător pentru anul 2007, 

Comisia stabilește un obiectiv echivalent 

de reducere a emisiilor bazat pe cele mai 

performante tehnologii de reducere a 

emisiilor de CO2 utilizate pentru 

autoturismele cu o masă comparabilă și 

ținând seama de caracteristicile pieței 

căreia îi este destinat tipul de autoturism 

produs. Acest obiectiv este folosit de 

solicitant în scopul menționat la litera (b). 

 

Comisia acordă o derogare 

producătorului atunci când se 

demonstrează îndeplinirea criteriilor 

pentru acordarea derogării menționate la 

prezentul alineat. 

 

Or. en 

Justificare 

Experiența arată că producătorii de nișă, care produc între 10 000 și 300 000 de 

autovehicule pe an, au același potențial ca și marii producători de a-și atinge obiectivele 

privind emisiile de CO2. Prin urmare, nu se consideră adecvat să se mai facă distincție între 

aceste două categorii de producători. Continuarea acestei derogări ar avea dezavantaje în 

termeni de neutralitate concurențială și poate reduce eficacitatea regulamentului. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste tehnologii se iau în considerare 

numai dacă metodologia utilizată pentru 

evaluarea lor poate genera rezultate 

verificabile, repetabile și comparabile. 

Aceste tehnologii se iau în considerare 

numai dacă metodologia utilizată pentru 

evaluarea lor poate genera rezultate 

verificabile, repetabile și comparabile, și 

numai până când valoarea măsurată 

WLTP nu este completată sau înlocuită 

cu alte date care sunt mai reprezentative 

pentru emisiile în condiții reale de 
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conducere. 

Or. en 

Justificare 

În cazul în care valoarea emisiilor în condiții reale va fi măsurată în conformitate cu 

regulamentul actual, aceste tehnologii inovatoare vor fi incluse integral în valoarea emisiilor 

oficiale; prin urmare, nu ar trebui să se aplice credite suplimentare. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate să ajusteze plafonul, cu 

efect din 2025. Aceste ajustări pot fi 

efectuate prin intermediul unor acte 

delegate, în conformitate cu articolul 16. 

Comisia poate să ajusteze în jos plafonul, 

cu efect din 2025. Aceste ajustări pot fi 

efectuate prin intermediul unor acte 

delegate, în conformitate cu articolul 16. 

Or. en 

Justificare 

Textul ar trebui clarificat pentru că este logic doar să se permită ajustarea descendentă a 

plafonului și să se evite posibilele lacune care pot crește cota de ecoinovații. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia monitorizează și evaluează 

reprezentativitatea în condiții reale de 

conducere a valorilor emisiilor de CO2 și 

ale consumului de energie determinate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2017/1151. Comisia se asigură că publicul 

este informat cu privire la modul în care 

evoluează în timp această 

reprezentativitate. 

1. Comisia monitorizează și evaluează 

reprezentativitatea în condiții reale de 

conducere a valorilor emisiilor de CO2 și 

ale consumului de energie determinate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2017/1151.  

Or. en 
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Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În vederea asigurării 

reprezentativității menționate la alineatul 

(1), conformitatea se măsoară cu ajutorul 

unui test privind emisiile de CO2 în 

condiții de conducere reale. Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 pentru a 

completa prezentul regulament, prin 

elaborarea unui test de emisii de CO2 în 

condiții reale de conducere, cel mai târziu 

la doi ani de la data aplicării prezentului 

regulament.  

Or. en 

Justificare 

Divergența din ce în ce mai mare dintre valorile oficiale ale emisiilor și cele din condiții 

reale de conducere are implicații importante pentru societate în ansamblu. Deși este posibil 

să dea cifre mai reprezentative privind emisiile de CO2 la omologarea de tip, nu se așteaptă 

ca trecerea de la NEDC la WLTP să elimine întru totul acest decalaj. Pentru a garanta 

soliditatea acestui regulament și faptul că el are într-adevăr ca efect reducerea emisiilor, 

care este obiectivul său, ar trebui să se elaboreze un test RDE adecvat pentru emisiile de CO2 

și, până când acesta va intra în vigoare, să se realizeze verificări suplimentare și să se 

introducă un plafon privind valorile excesive. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Până când va deveni aplicabil testul 

de emisii de CO2 în condiții reale de 

conducere, conformitatea se măsoară pe 

baza datelor din contoarele de consum de 

carburant și în cadrul unei limite care nu 

trebuie depășite (NTE) de maximum 15% 

peste emisiile specifice de CO2 ale 
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producătorului măsurate în scopul 

procedurilor de omologare de tip, inițiate 

începând cu 2021 în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 715/2007. 

Or. en 

Justificare 

Aceeași justificare ca la articolul 12 alineatul (1a). 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia se asigură că publicul este 

informat cu privire la modul în care 

evoluează în timp reprezentativitatea 

pentru conducerea în condiții reale. 

Or. en 

Justificare 

Aceeași justificare ca la articolul 12 alineatul (1a). 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia poate să adopte măsurile 

prevăzute la prezentul articol prin 

intermediul unor acte de punere în aplicare 

în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 15 alineatul (2). 

3. Comisia adoptă normele detaliate 

privind procedurile de raportare a datelor 

din contoarele de consum de carburant, 
prin intermediul unor acte de punere în 

aplicare în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 15 

alineatul (2). 

Or. en 
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Justificare 

Aceeași justificare ca la articolul 12 alineatul (1a). 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) până la 31 octombrie 2022, 

valoarea M0 prevăzută în partea B 

punctele 1-5 din anexa I se ajustează la 

media masei în stare de funcționare a 

vehiculelor utilitare ușoare noi din cei trei 

ani calendaristici anteriori, 2019, 2020 și 

2021. Această nouă valoare M0 se aplică 

în 2024; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Eliminarea acestor trei litere în vederea eliminării masei ca parametru. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 31 octombrie 2022, 

valoarea indicativă TM0 pentru 2025 se 

determină ca media masei de încercare 

aferentă autoturismelor noi, respectiv 

vehiculelor utilitare ușoare noi din 2021; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Eliminarea acestor trei litere în vederea eliminării masei ca parametru. 
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Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) până la 31 octombrie 2024 și, 

ulterior, la fiecare doi ani, valorile TM0 

prevăzute în părțile A și B din anexa I se 

ajustează la media masei de încercare 

aferentă autoturismelor noi, respectiv 

vehiculelor utilitare ușoare noi din cei doi 

ani calendaristici precedenți, începând cu 

2022 și 2023. Noua valoare TM0 aferentă 

se aplică de la data de 1 ianuarie a anului 

calendaristic care urmează datei ajustării. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Eliminarea acestor trei litere în vederea eliminării masei ca parametru. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În 2024, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind eficacitatea prezentului 

regulament, însoțit, după caz, de o 

propunere de modificare a regulamentului. 

Acest raport va analiza, printre altele, 

reprezentativitatea în condiții reale de 

conducere a valorilor emisiilor de CO2 și 

ale consumului de energie determinate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2017/1151, introducerea pe piața Uniunii a 

vehiculelor cu emisii zero și cu emisii 

scăzute și instalarea infrastructurii de 

reîncărcare și de realimentare raportată în 

temeiul Directivei 2014/94/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului29. 

1. În 2023, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind eficacitatea prezentului 

regulament, însoțit, după caz, de o 

propunere de modificare a regulamentului, 

cu scopul de a confirma sau de a revizui 

crescător, dacă va fi necesar, obiectivul de 

emisii de CO2 al flotei din Uniune, 

precum și valoarea de referință pentru 

emisii zero și emisii scăzute, în 

conformitate cu articolul 1. Acest raport 

analizează, printre altele, 

reprezentativitatea în condiții reale de 

conducere a valorilor emisiilor de CO2 și 

ale consumului de energie determinate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2017/1151, introducerea pe piața Uniunii a 
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vehiculelor cu emisii zero și cu emisii 

scăzute și instalarea infrastructurii de 

reîncărcare și de realimentare raportată în 

temeiul Directivei 2014/94/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului29.  

__________________ __________________ 

29 Directiva 2014/94/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 octombrie 

2014 privind instalarea infrastructurii 

pentru combustibili alternativi (JO L 307, 

28.10.2014, p. 1). 

29 Directiva 2014/94/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 octombrie 

2014 privind instalarea infrastructurii 

pentru combustibili alternativi (JO L 307, 

28.10.2014, p. 1). 

Or. en 

Justificare 

Anul revizuirii ar trebui să fie puțin devansat pentru a avea mai devreme o imagine a 

progreselor înregistrate și pentru a se vedea dacă obiectivele stabilite sunt pe cale de a fi 

realizate. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia ia în considerare evaluările 

efectuate în temeiul articolului 12 și poate, 

după caz, să revizuiască procedurile de 

măsurare a emisiilor de CO2 după cum se 

prevede în Regulamentul (CE) nr. 

715/2007. Comisia prezintă, în special, 

propuneri corespunzătoare în vederea 

adaptării procedurilor astfel încât acestea 

să reflecte în mod adecvat performanțele în 

condiții reale de conducere în materie de 

emisii de CO2 ale autoturismelor și ale 

vehiculelor utilitare ușoare. 

2. Comisia ia în considerare evaluările 

efectuate în temeiul articolului 12 și, după 

caz, revizuiește procedurile de măsurare a 

emisiilor de CO2 după cum se prevede în 

Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Comisia 

prezintă, în special, propuneri 

corespunzătoare în vederea adaptării 

procedurilor astfel încât acestea să reflecte 

în mod adecvat performanțele în condiții 

reale de conducere în materie de emisii de 

CO2 ale autoturismelor și ale vehiculelor 

utilitare ușoare. 

Or. en 
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Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Până la 31 decembrie 2019, Comisia 

revizuiește Directiva 1999/94/CE și, dacă 

este necesar, prezintă o propunere 

relevantă cu scopul de a oferi 

consumatorilor informații exacte, solide și 

comparabile privind consumul de 

carburant, emisiile de CO2 și emisiile de 

poluanți atmosferici ale autoturismelor 

noi care sunt introduse pe piață. 

Or. en 

Justificare 

Consumatorii au nevoie de acces la valori realiste privind consumul de carburant pentru a 

lua decizii avizate în momentul achiziției. Valorile consumului de combustibil de pe etichetele 

din UE, care sunt prezentate la punctul de vânzare, ar trebui ajustate pentru a reflecta media 

consumului de combustibil pe șosea, nu numai măsurătorile de laborator. O evaluare din 

2016 a Directivei privind etichetarea autovehiculelor realizată de către Comisie arată că 

lipsa de armonizare a etichetelor între statele membre subminează eficiența globală a acestei 

directive. Lipsa de informații privind emisiile de poluanți atmosferici limitează, de asemenea, 

eficiența directivei. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să prezinte o 

revizuire. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este asistată de Comitetul 

uniunii energetice instituit prin [articolul 

37] din [Regulamentul (UE) […]] al 

Parlamentului European și al Consiliului 

30. Respectivul comitet este un comitet în 

înțelesul Regulamentului (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului31. 

1. Comisia este asistată de Comitetul 

privind schimbările climatice, înființat 
prin articolul 26 din Regulamentul (UE) 

nr. 525/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului. Respectivul comitet este un 

comitet în înțelesul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011 al Parlamentului European și 

al Consiliului31. 

__________________ __________________ 

30 Regulamentul (UE) […/…] al  
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Parlamentului European și al Consiliului 

privind guvernanța uniunii energetice 

(JO L …,…). 

31 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

31 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

Justificare 

Aliniere la poziția PE în dosarul privind guvernanța uniunii energetice. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 7 alineatul 

(7) al doilea paragraf, la articolul 10 

alineatul (8), la articolul 11 alineatul (1) al 

patrulea paragraf , la articolul 13 alineatul 

(2) și la articolul 14 alineatul (3) al doilea 

paragraf se conferă Comisiei pe durată 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului regulament]. 

1. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 7 alineatul 

(7) al doilea paragraf, la articolul 7 

alineatul (8a), la articolul 10 alineatul (8), 

la articolul 11 alineatul (1) al patrulea 

paragraf , la articolul 12 alineatul (1a), la 

articolul 13 alineatul (2) și la articolul 14 

alineatul (3) al doilea paragraf se conferă 

Comisiei pe durată de cinci ani, începând 

cu ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament] . Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu nouă luni înainte de încheierea 

perioadei de cinci ani. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu 

perioade de timp identice, cu excepția 

cazului în care Parlamentul European 

sau Consiliul se opun prelungirii 

respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

Or. en 
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Justificare 

Revenirea la domeniul de aplicare inițial al delegării de competențe de cinci ani, cu 

raportarea cu privire la folosirea acesteia și adăugarea celor două noi competențe delegate 

introduse. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2.  Parlamentul European sau Consiliul 

poate revoca în orice moment delegarea de 

competențe menționată la articolul 7 

alineatul (7) al doilea paragraf, la articolul 

10 alineatul (8) , la articolul 11 alineatul 

(1) al patrulea paragraf, la articolul 13 

alineatul (2) și la articolul 14 alineatul (3) 

al doilea paragraf. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe 

menționate în respectiva decizie. Decizia 

de revocare produce efecte din ziua 

următoare datei publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 

ulterioară specificată în decizie. Decizia nu 

aduce atingere valabilității actelor delegate 

aflate deja în vigoare. 

2.  Parlamentul European sau Consiliul 

poate revoca în orice moment delegarea de 

competențe menționată la articolul 7 

alineatul (7) al doilea paragraf, la articolul 

7 alineatul (8a), la articolul 10 alineatul 

(8), la articolul 11 alineatul (1) al patrulea 

paragraf , la articolul 12 alineatul (1a), la 

articolul 13 alineatul (2) și la articolul 14 

alineatul (3) al doilea paragraf. O decizie 

de revocare pune capăt delegării de 

competențe menționate în respectiva 

decizie. Decizia de revocare produce efecte 

din ziua următoare datei publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 

o dată ulterioară specificată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere valabilității 

actelor delegate aflate deja în vigoare. 

Or. en 

Justificare 

Adăugarea celor două noi competențe delegate introduse. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 7 alineatul (7) al doilea 

paragraf, al articolului 10 alineatul (8), al 

articolului 11 alineatul (1) al patrulea 

4. Un act delegat adoptat în 

conformitate cu articolul 7 alineatul (7) al 

doilea paragraf, la articolul 7 alineatul 

(8a), la articolul 10 alineatul (8), la 
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paragraf, al articolului 13 alineatul (2) și 

al articolului 14 alineatul (3) al doilea 

paragraf intră în vigoare numai dacă nu a 

fost formulată nicio obiecție de către 

Parlamentul European sau de către 

Consiliu în termen de două luni de la 

notificarea actului respectiv Parlamentului 

European și Consiliului sau dacă, înainte 

de expirarea acestui termen, atât 

Parlamentul European, cât și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecții. Termenul respectiv se prelungește 

cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

articolul 11 alineatul (1) al patrulea 

paragraf , la articolul 12 alineatul (1a), la 

articolul 13 alineatul (2) și la articolul 14 

alineatul (3) al doilea paragraf intră în 

vigoare numai dacă nu a fost formulată 

nicio obiecție de către Parlamentul 

European sau de către Consiliu în termen 

de două luni de la notificarea actului 

respectiv Parlamentului European și 

Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 

acestui termen, atât Parlamentul European, 

cât și Consiliul au informat Comisia că nu 

vor formula obiecții. Termenul respectiv se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

Or. en 

Justificare 

Adăugarea celor două noi competențe delegate introduse. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea A – punctul 6.2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

Justificare 

Obiectivele de a reduce emisiile de CO2 ar trebui stabilite în cel mai rentabil mod cu putință. 

Obiectivele actuale au fost stabilite prin luarea în calcul a masei vehiculului, ceea ce 

înseamnă, în esență, că cu cât vehiculul este mai greu, cu atât obiectivele sunt mai puțin 

stricte. Reducerea greutății vehiculelor este considerată o opțiune tehnică foarte eficientă de 

a reduce emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor. Prin urmare, este de 

preferat ca piața vehiculelor să fie considerată ca o singură entitate și, prin urmare, nu este 

necesar un factor de ajustare în funcție de masă, care este conceput la scară relativă la masa 

medie a pieței. 
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Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea A – punctul 6.3 – paragraful 3 – subparagraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

factorul ZLEV este (1+y-x), cu excepția 

situației în care această sumă este mai mare 

decât 1,05 sau mai mică decât 1,0, când 

factorul ZLEV se stabilește la 1,05 sau la 

1,0, după caz, 

factorul ZLEV este (1+y-x), cu excepția 

situației în care această sumă este mai mare 

decât 1,05 sau mai mică decât 0,95, când 

factorul ZLEV se stabilește la 1,05 sau la 

0,95, după caz, 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea A – punctul 6.3 – paragraful 4 – subparagraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

x este 15 % în anii 2025-2029 și 30 % 

începând cu 2030. 

x este 20 % în anii 2025-2029 și 50 % 

începând cu 2030. 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea B – punctul 6.2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

Justificare 

Obiectivele de a reduce emisiile de CO2 ar trebui stabilite în cel mai rentabil mod cu putință. 

Obiectivele actuale au fost stabilite prin luarea în calcul a masei vehiculului, ceea ce 

înseamnă, în esență, că cu cât vehiculul este mai greu, cu atât obiectivele sunt mai puțin 

stricte. Reducerea greutății vehiculelor este considerată o opțiune tehnică foarte eficientă de 

a reduce emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor. Prin urmare, este de 
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preferat ca piața vehiculelor să fie considerată ca o singură entitate și, prin urmare, nu este 

necesar un factor de ajustare în funcție de masă, care este conceput la scară relativă la masa 

medie a pieței. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea B – punctul 6.3.1 – paragraful 3 – subparagraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

factorul ZLEV este (1+y-x), cu excepția 

situației în care această sumă este mai mare 

decât 1,05 sau mai mică decât 1,0, când 

factorul ZLEV se stabilește la 1,05 sau la 

1,0, după caz, 

factorul ZLEV este (1+y-x), cu excepția 

situației în care această sumă este mai mare 

decât 1,05 sau mai mică decât 0,95, când 

factorul ZLEV se stabilește la 1,05 sau la 

0,95, după caz, 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea B – punctul 6.3.1 – paragraful 4 – subparagraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

x este 15 %.  x este 20 %.  

Or. en 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea B – punctul 6.3.2 – paragraful 3 – subparagraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

factorul ZLEV este (1+y-x), cu excepția 

situației în care această sumă este mai mare 

decât 1,05 sau mai mică decât 1,0, când 

factorul ZLEV se stabilește la 1,05 sau la 

1,0, după caz, 

factorul ZLEV este (1+y-x), cu excepția 

situației în care această sumă este mai mare 

decât 1,05 sau mai mică decât 0,95, când 

factorul ZLEV se stabilește la 1,05 sau la 

0,95, după caz, 

Or. en 
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Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea B – punctul 6.3.2 – paragraful 4 – subparagraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

x este 30%.  x este 50 %.  

Or. en 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Îmbunătățirea standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și 

vehiculele utilitare ușoare noi are potențialul de a reduce emisiile de CO2, contribuind 

totodată la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la atenuarea schimbărilor climatice. 

Totodată, standardele corespunzătoare pot genera economii semnificative de combustibil 

pentru consumatori și pot duce la îmbunătățirea calității aerului pentru cetățenii noștri. 

Raportoarea consideră că este fundamental să avem obiective adecvate în materie de emisii de 

CO2 produse de vehicule în scopul trecerii către decarbonizarea economiei, în conformitate cu 

Acordul de la Paris. Acest lucru este necesar atât pentru aportul echitabil al Uniunii Europene 

la eforturile climatice globale, cât și pentru a asigura competitivitatea industriei europene 

producătoare de autovehicule.  

În peisajul automobilistic mondial, schimbările au loc cu repeziciune. Un accent mai puternic 

pe inovare și pe noile tehnologii va ajuta industria europeană să se adapteze la cerințele în 

schimbare. În plus, se așteaptă ca evoluțiile constante ale tehnologiei bateriilor și celulelor de 

combustie să conducă în anii următori la o creștere mai rapidă a cotelor de piață la nivel 

mondial pentru vehiculele cu emisii scăzute și emisii zero.  

Raportoarea recunoaște că, până în prezent, standardele ambițioase de reducere a emisiilor au 

fost cele care au stimulat continuarea inovării. În plus, industria auto este un sector economic 

în care există deja tehnologii accesibile de reducere a emisiilor, iar acestea pot permite o 

transformare mai amplă și mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. În consecință, 

obiectivele privind emisiile de CO2 și nivelurile de referință pentru vehiculele cu emisii 

scăzute și emisii zero stabilite în prezentul regulament trebuie să fie suficient de ambițioase 

pentru a fi în conformitate cu obiectivele climatice ale Uniunii și trebuie să contribuie la o 

tranziție tehnologică eficace către o economie cu emisii scăzute de carbon.  

Existența obiectivelor adecvate în materie de emisii de CO2 și a mecanismelor politice 

necesare de sprijinire a vehiculelor cu emisii zero și emisii scăzute este importantă pentru 

neutralitatea tehnologică, pentru a preveni denaturarea pieței și pentru a stimula producția și 

dezvoltarea tehnologică în UE. Pentru a ne asigura că respectăm angajamentele asumate în 

materie de schimbări climatice menținând totodată competitivitatea industriei auto, până în 

2025 trebuie să existe reduceri clare ale emisiilor de CO2. Dacă amânăm obiectivele de 

reducere a emisiilor pentru 2030, scăderile emisiilor nu vor fi decât teoretice. De aceea, 

actualul regulament trebuie să stabilească obiective mai solide și mai ambițioase de reducere a 

emisiilor de CO2 și privind vehiculele cu emisii scăzute și zero, pentru a garanta că UE își 

respectă angajamentele pe termen lung în materie de climă și că oferă beneficii pentru cetățeni 

și pentru consumatori deopotrivă.  

Raportoarea consideră că obiectivele ambițioase de reducere a emisiilor de CO2 pentru 

vehiculele utilitare ușoare și o piață puternică și stabilă pentru vehiculele cu emisii scăzute și 

zero vor stimula creșterea economică a industriei europene. Trecerea de la dependența de 

importurile de petrol și produse petroliere către producția internă de energie și electricitate ar 

trebui să aibă drept rezultat atât o creștere a PIB-ului, cât și a ocupării forței de muncă interne 

în sectorul aprovizionării cu energie electrică și în sectoarele conexe. Tranziția către 

mobilitatea cu emisii scăzute va duce, de asemenea, la creșteri în lanțul de furnizare al 

autovehiculelor și va contribui la stimularea ocupării forței de muncă în sectoarele industriale 

relevante. În ciuda costului inițial și temporar presupus mai ridicat pentru achiziționarea de 
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vehicule, pe termen lung, consumatorii, atât proprietarii de vehicule noi, cât și proprietarii de 

vehicule de ocazie, vor beneficia de o scădere semnificativă a costului total aferent 

autovehiculelor, deoarece vor plăti mult mai puțin pentru alimentarea și întreținerea 

vehiculelor. Se preconizează că astfel consumatorilor le vor rămâne mai mulți bani pe care îi 

vor putea folosi pentru a cumpăra alte bunuri și servicii, dând astfel un impuls veniturilor 

reale, cheltuielilor de consum și creșterii și mai mari a PIB-ului. 

Tranziția către sisteme de propulsie alternative va fi asociată cu schimbări structurale în lanțul 

valoric auto. Din acest motiv, este absolut necesar ca impactul social inevitabil al tranziției 

către o economie cu emisii scăzute în sectorul autovehiculelor să fie serios luat în considerare. 

La fel de important este ca Uniunea Europeană să joace un rol proactiv în abordarea 

implicațiilor asupra locurilor de muncă, care vor fi deosebit de pronunțate în regiunile cele 

mai afectate. Măsurile de politică actuale trebuie așadar să fie însoțite de programe specifice 

de realocare, recalificare și îmbunătățire a competențelor lucrătorilor. Programele de educație 

și inițiativele de căutare a unui loc de muncă trebuie să se desfășoare în dialog strâns cu toți 

partenerii sociali relevanți. Astfel de eforturi ar trebui să fie cofinanțate din veniturile alocate 

provenite din primele colectate pentru emisiile suplimentare, potrivit prezentului regulament. 

O tranziție reușită către o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și emisii zero 

necesită un cadru de politică coerent pentru vehicule, infrastructuri, rețele de energie electrică, 

programe de ocupare a forței de muncă și stimulente economice la nivelul UE și la nivel 

național, regional și local. Această tranziție merge în paralel cu instalarea corespunzătoare a 

infrastructurii pentru combustibilii alternativi, care trebuie instalată fără întârziere, pentru a da 

încredere consumatorilor și potențialilor cumpărători de vehicule cu emisii scăzute și zero. În 

consecință, diversele scheme de sprijin atât de la nivelul UE, cât și de la nivelul statelor 

membre trebuie să colaboreze eficient, mobilizând investiții publice și private semnificative. 

Raportorul subliniază că consumatorii au nevoie de valori realiste ale consumului de 

combustibil pentru a lua decizii avizate în momentul achiziției. La rândul lor, aceste 

informații îi vor ajuta pe consumator să își recapete încrederea. Cerințe mai bine concepute și 

mai armonizate la nivelul Uniunii privind etichetarea autoturismelor le vor oferi 

consumatorilor informații comparabile, fiabile și ușor de utilizat cu privire la beneficiile 

autoturismelor cu emisii scăzute și cu emisii zero. Etichetarea trebuie să includă informații 

referitoare la poluanții atmosferici, la emisiile de CO2 și la consumul de combustibil, precum 

și la costurile de funcționare. Etichetarea corespunzătoare a autoturismelor va contribui, de 

asemenea, la promovarea celor mai eficiente energetic și mai ecologice autoturisme în 

întreaga Uniune Europeană. 

Decalajul tot mai mare dintre cifrele oficiale privind emisiile de la omologarea de tip și 

emisiile reale pentru autoturismele noi este alarmant; acesta a fost de 42 % în 2015 și continuă 

să crească. Raportoarea este preocupată de faptul că acest decalaj reduce semnificativ 

eficacitatea reglementărilor în vigoare în materie de emisii de CO2 și cere să se acorde imediat 

atenție reglementărilor de după 2020. Deși este posibil să producă cifre mai reprezentative 

privind emisiile de CO2 la omologarea de tip, trecerea de la NEDC la WLTP nu se așteaptă să 

elimine întru totul acest decalaj față de emisiile reale. Acest decalaj are implicații 

semnificative pentru consumatori, calitatea aerului, orașe și factorii de decizie politică și 

trebuie să fie abordat în mod serios și eficient. 

Raportoarea consideră că cel mai fiabil mod de a asigura reprezentativitatea în condiții reale 
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de conducere a valorilor de la omologarea de tip este introducerea unui test de emisii de CO2 

în condiții reale de conducere, test pe care Comisia ar trebui să fie abilitată să îl elaboreze. 

Între timp și până când un astfel de test în condiții reale va intra în vigoare și va deveni 

aplicabil, conformitatea ar trebui să fie asigurată prin utilizarea datelor din contoarele de 

consum de combustibil care sunt raportate de către producătorii, împreună cu o limită ce nu 

trebuie depășită, care ar trebui să fie fixă.  

Pe termen mai lung, raportoarea consideră că trebuie ne asigurăm că există o înțelegere clară a 

ciclului emisiilor pe întreaga durată de viață pentru diversele tipuri de carburanți și vehicule. 

Aceste informații pot contribui pe viitor la elaborarea unor politici mai bine adaptate în acest 

sector, garantând realizarea de reduceri importante ale emisiilor de-a lungul întregului lanț 

valoric. 
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE 
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR 
JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI 

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV 

AL SERVICIILOR JURIDICE 

Bruxelles, 14 martie 2018 

AVIZ 

 ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

  CONSILIULUI 

  COMISIEI 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru 

vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a 

emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) 

COM(2017)0676 din 15.12.2016 – 2017/0293(COD) 

 


