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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Elementul central al prezentei propuneri legislative îl constituie introducerea unor factori de 
conformitate care să fie utilizați pentru a evalua conformitatea vehiculelor cu limitele de emisie 
Euro 6 stabilite în legislația UE în timpul efectuării unor teste de emisii în condiții reale de 
conducere (RDE). Argumentul invocat de Comisie pentru a justifica introducerea factorilor de 
conformitate este că aceștia sunt necesari pentru a reduce discrepanțele dintre măsurarea 
emisiilor în laborator, respectiv în condiții reale de conducere. Această propunere a fost 
prezentată în urma unei hotărâri emise de Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene 
privind modificarea normelor Euro 6 prin intermediul unui act delegat, în care se afirma că actul 
ar urma să modifice un element esențial al legislației, prin faptul că crește artificial limitele de 
emisii de NOx ca urmare a introducerii unui factor de conformitate. Astfel, Curtea de Justiție a 
confirmat că pentru a realiza acest lucru este nevoie de o procedură legislativă.

Raportoarea este de opinie că introducerea unor factori de conformitate pentru măsurarea RDE 
transmite un semnal greșit într-un moment în care este nevoie de acțiuni urgente care să le 
permită statelor membre să se conformeze Directivei privind calitatea aerului (2008/50/CE) și 
care să asigure faptul că limitele de emisie Euro 6 sunt respectate în condiții normale. 
Producătorii de autoturisme ar trebui să înceapă să proiecteze vehicule care să respecte limitele 
de emisie stabilite în legislație și să nu beneficieze de o marjă de manevră care să le permită să 
se sustragă de la obligațiile care le revin. În plus, declanșează o oarecare incertitudine în ceea 
ce privește activitățile de omologare și de supraveghere a pieței, deoarece introduce o marjă de 
eroare care îngreunează efectiv să se determine dacă vehiculele respectă sau nu standardele 
convenite. Proiectul de aviz al raportoarei nu abordează însă aspecte legate de mediu în textul 
juridic (factorii de conformitate), care țin de competența ENVI, în conformitate cu acordul 
dintre președinții celor două comisii, dar își exprimă îndoielile menționate mai sus. Competența 
exclusivă a Comisiei IMCO se referă la informațiile privind repararea și întreținerea de la 
capitolul III din Regulamentul 715/2007/UE, capitol care este modificat și consolidat de 
Regulamentul 858/2018. Prin urmare, modificările referitoare la aceste părți au caracter tehnic. 

În ceea ce privește dispozițiile care specifică condițiile pentru competențele delegate Comisiei 
{articolul 1 alineatul (11) [articolul 14a]}, propunerea raportoarei este de a scurta perioada de 
la cinci ani la doi ani, pentru a evalua până la sfârșitul anului 2022 dacă sunt necesare și alte 
măsuri. Comisia Europeană s-a angajat public să reducă factorul de conformitate la 1 cât mai 
curând posibil și cel târziu până în 2023. În consecință, ar trebui să se aplice același interval de 
timp și în ceea ce privește competențele delegate. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare 
următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
prevede că vehiculele ușoare noi trebuie să 
respecte anumite limite de emisii 
(standardele Euro 5 și Euro 6) și stabilește 
cerințe suplimentare privind accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor. Dispozițiile 
tehnice specifice necesare pentru punerea 
în aplicare a regulamentului respectiv au 
fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
692/2008 al Comisiei și, ulterior, prin 
Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei17.

(2) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
prevede că vehiculele ușoare noi trebuie să 
respecte anumite limite de emisii 
(standardele Euro 5 și Euro 6) și stabilește 
cerințe suplimentare privind accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, care au fost 
modificate și consolidate ulterior prin 
Regulamentul (UE) 2018/85815a, care se 
aplică de la 1 septembrie 2020. 
Dispozițiile tehnice specifice necesare 
pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 au fost 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
692/2008 al Comisiei16 și, ulterior, prin 
Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei17.

__________________ __________________
15a Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și 
(CE) nr. 595/2009 și de abrogare a 
Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 
14.6.2018, p. 1).

16 Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în 
aplicare și modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea 
ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 

16 Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în 
aplicare și modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea 
ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
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vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1). vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).
17 Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind omologarea de tip a 
autovehiculelor în ceea ce privește emisiile 
provenind de la vehiculele ușoare pentru 
pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor, de 
modificare a Directivei 2007/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, a 
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei și a Regulamentului (UE) 
nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind omologarea de tip a 
autovehiculelor în ceea ce privește emisiile 
provenind de la vehiculele ușoare pentru 
pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor, de 
modificare a Directivei 2007/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, a 
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei și a Regulamentului (UE) 
nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al 
Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Accesul operatorilor independenți 
la informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor este esențial 
pentru restabilirea încrederii 
consumatorilor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Încălcările recente ale cadrului 
juridic existent de către producători, 
inclusiv încălcarea obligațiilor legale ce le 
revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
715/2007, au demonstrat deficiențele 
mecanismelor de control și de punere în 
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aplicare. Consumatorii au rămas fără o 
compensație satisfăcătoare, deoarece, 
chiar și atunci când au fost acordate 
compensații, deseori vehiculele nu au fost 
aduse în conformitate cu standardele 
Euro 5 și Euro 6. Întrucât interdicțiile tot 
mai frecvente ale vehiculelor pe bază de 
motorină impuse în orașele europene 
afectează viața de zi cu zi a cetățenilor, 
măsurile compensatorii adecvate ar 
consta în dotarea vehiculelor neconforme 
cu tehnologii adaptate de tratare a gazelor 
de eșapament („hardware change”) sau, 
în cazul în care consumatorul dorește să 
schimbe un vehicul achiziționat cu un 
model mai ecologic, oferirea de prime de 
conversie.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, cerințele 
pentru punerea în aplicare a interdicției 
privind utilizarea dispozitivelor de 
manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, măsurile 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește normele detaliate privind 
procedurile, încercările și cerințele 
specifice pentru omologarea de tip. 
Delegarea respectivă ar trebui să includă 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 prin astfel de norme revizuite, 
precum și prin ciclurile de încercare 
utilizate pentru măsurarea emisiilor; 
cerințele pentru punerea în aplicare a 
interdicției privind utilizarea dispozitivelor 
de manipulare care reduc eficacitatea 
sistemelor de control al emisiilor, 
adoptarea unei proceduri de măsurare 
revizuite pentru particule. În pofida 
intervalului scurt dintre intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
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necesare pentru punerea în aplicare a 
obligației unui producător de a furniza 
acces nelimitat și standardizat la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor, adoptarea unei 
proceduri de măsurare revizuite pentru 
particule. De asemenea, delegarea ar trebui 
să includă modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007 în scopul de a revizui 
factorii de conformitate finali în sens 
descrescător pentru a reflecta progresul 
tehnic în PEMS și de a reetalona valorile-
limită bazate pe masa particulelor, precum 
și de a introduce valori-limită bazate pe 
numărul de particule. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul trebuie să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții trebuie să aibă acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

abrogarea dispozițiilor privind 
informațiile referitoare la reparare și 
întreținere prin Regulamentul (UE) 
2018/858, în scopul securității juridice și 
pentru a se asigura că legiuitorul dispune 
de toate opțiunile, delegarea ar trebui să 
includă, de asemenea, măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a obligației unui 
producător de a oferi acces nelimitat și 
standardizat la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor. De 
asemenea, delegarea ar trebui să includă 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 în scopul de a revizui factorii de 
conformitate finali în sens descrescător 
pentru a reflecta progresul tehnic în PEMS 
și de a reetalona valorile-limită bazate pe 
masa particulelor, precum și de a introduce 
valori-limită bazate pe numărul de 
particule. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul trebuie să primească 
toate documentele în același timp cu 
experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții trebuie să aibă acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 14a în 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 14a în 
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vederea completării articolelor 6 și 7. 
Aceste măsuri includ definirea și 
actualizarea specificațiilor tehnice 
referitoare la modul în care se furnizează 
informațiile privind sistemele OBD, 
precum și la reparațiile și întreținerea 
vehiculelor, acordându-se o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor.”;

vederea completării articolelor 6 și 7. 
Aceste măsuri includ definirea și 
actualizarea specificațiilor tehnice 
referitoare la modul în care se furnizează 
informațiile privind sistemele OBD, 
precum și la reparațiile și întreținerea 
vehiculelor, acordându-se o atenție 
deosebită nevoilor specifice ale IMM-
urilor, microîntreprinderilor și 
operatorilor care desfășoară activități 
independente.”;

Justificare

Necesar pentru îmbunătățirea domeniului de aplicare.
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