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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul aviz al Comisiei pentru transport destinat Comisiei pentru mediu, în calitate de 
comisie competentă, a devenit necesar în urma unei hotărâri a instanțelor UE.

Hotărârea din 13 decembrie 2018 prevede că factorii de conformitate pentru omologarea de tip 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului1 nu 
ar fi trebuit stabiliți prin procedura de comitologie. Procedura legislativă ordinară ar fi fost de 
preferat în acest sens. O cale de atac împotriva acestei hotărâri este în curs de desfășurare. 
Totodată, Comisia a decis să prezinte în paralel o propunere legislativă privind stabilirea 
factorilor de conformitate.

Raportorul salută intenția Comisiei de a asigura securitate juridică și fiabilitate pentru 
producători și consumatori prin prezenta propunere legislativă. Acest lucru înseamnă pentru 
raportor și faptul că producătorii și consumatorii pot continua să se bazeze pe factorii de 
conformitate deja cunoscuți din procedura de comitologie.

Raportorul ar dori să sublinieze că, în viitor, factorii de conformitate ar trebui să fie clar separați 
de marjele de eroare, lucru evidențiat în amendamente.

_______

1 Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 
20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile 
provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale 
(Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1);

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerințele privind omologarea de tip 
legate de emisiile autovehiculelor au 
devenit treptat și semnificativ mai 
restrictive prin introducerea și revizuirea 
ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, 

(3) Cerințele privind omologarea de tip 
legate de emisiile autovehiculelor au 
devenit treptat și semnificativ mai 
restrictive prin introducerea și revizuirea 
ulterioară a standardelor Euro. În timp ce, 
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în general, vehiculele au furnizat reduceri 
substanțiale ale emisiilor în gama de 
poluanți reglementați, acest lucru nu a fost 
valabil pentru emisiile de NOx ale 
motoarelor diesel sau pentru particulele 
emise de motoarele pe benzină cu injecție 
directă, instalate în special în vehiculele 
utilitare ușoare. Prin urmare, este necesar 
a se întreprinde măsuri pentru corectarea 
acestei situații.

în general, vehiculele au furnizat reduceri 
substanțiale ale emisiilor în gama de 
poluanți reglementați prevăzuți în 
prezentul regulament, acest lucru nu a fost 
valabil pentru emisiile de NOx ale 
motoarelor diesel sau pentru particulele 
emise de motoarele pe benzină cu injecție 
directă, instalate în special în vehiculele 
utilitare ușoare. Pentru a obține o reducere 
suplimentară a emisiilor de NOx în 
condiții reale de condus, trebuie 
dezvoltate noi tehnologii prin certificarea 
și standardizarea dispozitivelor PEMS. 
Comisia ar trebui să revizuiască anual 
marja de eroare, reducându-i constant 
valoarea, până la atingerea unui nivel 
ridicat de precizie, pentru a reflecta 
îmbunătățirea calității procedurii de 
măsurare și progresul tehnic al 
echipamentelor PEMS, exceptând cazul 
în care Comisia indică un motiv justificat 
care o împiedică să facă acest lucru.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia a efectuat o analiză 
detaliată a procedurilor, încercărilor și 
cerințelor aferente omologării de tip care 
sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, pe baza cercetărilor proprii și a 
informațiilor externe, și a constatat că 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere pe drum de vehiculele Euro 5 
sau Euro 6 depășesc în mod semnificativ 
emisiile măsurate în cadrul noului ciclu de 
conducere european (NEDC - New 
European Driving Cycle) reglementar, în 
special în ceea ce privește emisiile de NOx 
ale vehiculelor cu motor diesel.

(4) Comisia a efectuat o analiză 
detaliată a procedurilor, încercărilor și 
cerințelor aferente omologării de tip care 
sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
692/2008, pe baza cercetărilor proprii și a 
informațiilor externe, și a constatat că 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere pe drum de vehiculele Euro 5 
sau Euro 6 depășesc semnificativ în 
aproape toate cazurile emisiile măsurate în 
cadrul noului ciclu de conducere european 
(NEDC - New European Driving Cycle) 
prevăzut de lege, în special în cazul 
emisiilor de NOx ale vehiculelor cu motor 
diesel.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ca urmare, Comisia a elaborat o 
nouă metodologie pentru încercarea 
emisiilor vehiculelor în condiții reale de 
conducere, numită procedura de încercare a 
emisiilor generate în condiții reale de 
conducere (RDE). Procedura de încercare 
RDE a fost introdusă prin Regulamentele 
(UE) 2016/42718 și (UE) 2016/646 ale 
Comisiei19, ulterior preluate în 
Regulamentul (UE) 2017/1151 și 
îmbunătățite în continuare prin 
Regulamentul (UE) 2017/1154 al 
Comisiei20..

(5) Ca urmare, Comisia a elaborat o 
nouă metodologie pentru încercarea 
emisiilor vehiculelor în condiții reale de 
conducere, numită procedura de încercare a 
emisiilor generate în condiții reale de 
conducere (RDE). Procedura de încercare 
RDE a fost introdusă prin Regulamentele 
(UE) 2016/42718 și (UE) 2016/646 ale 
Comisiei19, ulterior preluate în 
Regulamentul (UE) 2017/1151 și 
îmbunătățite în continuare prin 
Regulamentele (UE) 2017/115420 și 
2018/183220a ale Comisiei.

__________________ __________________
18 Regulamentul (UE) 2016/427 al 
Comisiei din 10 martie 2016 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 82, 31.3.2016, p. 1).

18 Regulamentul (UE) 2016/427 al 
Comisiei din 10 martie 2016 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 82, 31.3.2016, p. 1).

19 Regulamentul (UE) 2016/646 al 
Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

19 Regulamentul (UE) 2016/646 al 
Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

20 Regulamentul (UE) 2017/1154 din 
7 iunie 2017 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (UE) 2017/1151 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 

20 Regulamentul (UE) 2017/1154 din 
7 iunie 2017 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (UE) 2017/1151 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 
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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 și a 
Directivei 2007/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce 
privește emisiile generate în condiții reale 
de conducere de vehiculele ușoare pentru 
pasageri și de vehiculele ușoare comerciale 
(Euro 6) (JO L 175, 7.7.2017, p. 708)

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 și a 
Directivei 2007/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce 
privește emisiile generate în condiții reale 
de conducere de vehiculele ușoare pentru 
pasageri și de vehiculele ușoare comerciale 
(Euro 6) (JO L 175, 7.7.2017, p. 708)
20a Regulamentul (UE) 2018/1832 al 
Comisiei din 5 noiembrie 2018 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) 
2017/1151 al Comisiei în scopul 
îmbunătățirii încercărilor și procedurilor 
de omologare de tip referitoare la emisii 
pentru vehiculele ușoare de pasageri și 
comerciale, inclusiv a celor referitoare la 
conformitatea în funcțiune și la emisii în 
condiții de conducere reale și în scopul 
introducerii de dispozitive pentru 
monitorizarea consumului de combustibil 
și de energie electrică, JOL 301, 
27.11.2018, p. 1.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a 
introdus datele de aplicare a procedurii de 
încercare referitoare la RDE, precum și 
criteriile de conformitate pentru RDE. În 
acest scop, factorii de conformitate 
specifici poluării au fost utilizați pentru a 
se ține seama de incertitudinile tehnice și 
statistice ale măsurătorilor efectuate prin 
intermediul sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS).

(6) Regulamentul (UE) 2016/64621 a 
introdus datele de aplicare a procedurii de 
încercare referitoare la RDE, precum și 
criteriile de conformitate pentru RDE. În 
acest scop, au fost introduși factori de 
conformitate specifici pentru fiecare 
substanță poluantă și au fost utilizate 
marje de eroare separate pentru a se ține 
seama de incertitudinile tehnice și statistice 
ale măsurătorilor sistemelor portabile de 
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măsurare a emisiilor (PEMS). Factorul de 
conformitate (FC = 1) ar trebui separat în 
mod clar de orice marjă de eroare de 
natură tehnică.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2016/646 al 
Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

21 Regulamentul (UE) 2016/646 al 
Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-
339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate utilizați pentru a 
evalua conformitatea rezultatelor încercării 
RDE cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate 
respectivi, deoarece aceștia se refereau la 
un element esențial al Regulamentului 
(CE) nr. 715/2007.

(7) La 13 decembrie 2018, Tribunalul a 
pronunțat hotărârea în cauzele conexate T-
339/16, T-352/16 și T-391/1622 privind o 
acțiune în anulare a Regulamentului (UE) 
2016/646. Tribunalul a anulat partea din 
Regulamentul (UE) 2016/646 care a stabilit 
factorii de conformitate și marjele eroare 
care se utilizează pentru a evalua 
conformitatea rezultatelor încercării RDE 
cu limitele de emisii stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Curtea a 
constatat că numai legiuitorul putea 
introduce factorii de conformitate și 
marjele de eroare în cauză, deoarece se 
refereau la un element esențial al 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007. O cale 
de atac împotriva acestei hotărâri este în 
curs de desfășurare.

__________________ __________________
22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles și 
Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-
339/16, T-352/16 și T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Hotărârea din 13 decembrie 2018, Ville 
de Paris, Ville de Bruxelles și 
Ayuntamiento de Madrid /Comisia, T-
339/16, T-352/16 și T-391/16, 
EU:T:2018:927.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tribunalul nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 
conformitate. Prin urmare, și având în 
vedere că, în stadiul actual de dezvoltare 
tehnologică, există încă o discrepanță între 
emisiile măsurate în condiții reale de 
conducere și cele măsurate în laborator, 
este oportun să se introducă factorii de 
conformitate în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

(8) Tribunalul nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 
conformitate și a marjelor de eroare. Prin 
urmare, și având în vedere că, în stadiul 
actual de dezvoltare tehnologică, există 
încă o discrepanță între emisiile măsurate 
în condiții reale de conducere și cele 
măsurate în laborator, este oportun să se 
introducă exact aceiași factori de 
conformitate și aceleași marje de eroare la 
măsurătorile efectuate cu sisteme 
portabile de măsurare a emisiilor 
(PEMS), în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a permite producătorilor să 
respecte limitele de emisii Euro 6 în 
contextul procedurii de încercare 
referitoare la RDE, criteriile de 
conformitate pentru RDE ar trebui să fie 
introduse în două etape. În cursul primei 
etape, la cererea producătorului, ar trebui 
să se aplice un factor de conformitate 
temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar 
trebui să se utilizeze numai factorul de 
conformitate final. Comisia ar trebui să 
examineze factorii finali de conformitate 
în funcție de progresul tehnic.

(9) Pentru a permite producătorilor să 
respecte limitele de emisii Euro 6 în 
contextul procedurii de încercare 
referitoare la RDE, criteriile de 
conformitate pentru RDE ar trebui să fie 
introduse în două etape. În cursul primei 
etape, la cererea producătorului, ar trebui 
să se aplice un factor de conformitate 
temporar, în timp ce, în a doua etapă, ar 
trebui să se utilizeze numai factorul de 
conformitate final. Comisia ar trebui să 
examineze anual marja de eroare în 
funcție de progresul tehnic înregistrat de 
industria automobilelor și de sistemele 
portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) 
și să le utilizeze în actele legislative 
viitoare.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a evita incertitudinea 
juridică cu privire la omologările de tip 
acordate deja începând cu 1 septembrie 
2017, precum și cu privire la omologările 
de tip viitoare, este extrem de important să 
se reintroducă factorii de conformitate și 
marjele de eroare adoptate anterior fără a 
modifica cifra globală, mai ales că 
producătorii și-au proiectat deja 
vehiculele în funcție de procedura RDE 
adoptată anterior. Pentru a revizui 
marginea de eroare în sens descrescător, 
Comisia este rugată să țină seama de 
eventualele standarde adoptate de 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN) pentru o procedură standard de 
evaluare a gradului de incertitudine 
aferent măsurării în condiții RDE a 
emisiilor de gaze și de particule. Prin 
urmare, Comisia va mandata CEN să 
elaboreze un standard de performanță 
PEMS pentru stabilirea marjelor de 
eroare individuale aferente sistemelor 
PEM. Înainte de a aplica un standard de 
performanță PEMS, Comisia se 
angajează să analizeze în continuare 
anual marja de eroare și să o actualizeze 
doar după ce se va îmbunătăți tehnologia 
de măsurare.

Amendamentul 9

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 

(11) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului și pentru a reduce emisiile 
vehiculelor, competența de a adopta acte în 
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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 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 

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, De 
asemenea, delegarea ar trebui să includă 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 
715/2007 în scopul de a revizui marjele de 
eroare pentru a reflecta progresele tehnice 
obținute de sistemele PEMS. 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.
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experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile respective includ respectarea 
limitelor de emisii stabilite în anexa I. În 
scopul stabilirii conformității cu limitele 
de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din 
anexa I, valorile emisiilor determinate în 
cursul oricărei încercări valabile privind 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere (RDE) se împart la factorul de 
conformitate aplicabil stabilit în tabelul 2a 
din anexa I. Rezultatul trebuie să rămână 
sub limitele de emisii Euro 6 stabilite în 
tabelul 2 din anexa respectivă.;

Obligațiile respective includ respectarea 
limitelor de emisii stabilite în anexa I. 
Pentru a determina conformitatea cu 
limitele de emisii Euro 6 stabilite în tabelul 
2 din anexa I, valorile emisiilor 
determinate în cursul oricărui test de 
emisii valabil în condiții reale de 
conducere (RDE) se împart la factorul de 
conformitate aplicabil sau, unde se 
specifică acest lucru, la suma dintre 
factorul de conformitate aplicabil și marja 
de eroare din tabelul 2a din anexa I. 
Rezultatul trebuie să respecte limitele de 
emisii Euro 6 stabilite în tabelul 2 din 
anexa respectivă”;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Producătorul trebuie să echipeze 
vehiculele astfel încât componentele care 
ar putea influența emisiile să fie proiectate, 
construite și asamblate în așa fel încât să 
permită vehiculelor, în condiții de utilizare 
normală, să respecte prezentul regulament.;

1. Producătorul trebuie să echipeze 
vehiculele astfel încât componentele care 
ar putea influența emisiile să fie proiectate, 
construite și asamblate în așa fel încât să 
permită vehiculelor, în condiții de utilizare 
normală, să respecte prezentul regulament. 
Producătorul garantează, de asemenea, 
fiabilitatea dispozitivelor de control al 
poluării și urmărește să reducă riscul de 
furt sau de manipulare ilicită a acestor 
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dispozitive.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 14a pentru a adopta următoarele 
măsuri pe baza rezultatelor Programului 
CEE-ONU de măsurare a particulelor, 
desfășurat sub auspiciile Forumului 
mondial pentru armonizarea 
regulamentelor privind vehiculele, fără a 
reduce nivelul de protecție a mediului din 
Uniune:

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

(a) modificarea prezentului regulament 
în scopul revizuirii valorilor-limită pentru 
masa și numărul particulelor prevăzute în 
anexa I;

(a) modificarea prezentului regulament 
pentru a revizui marjele de eroare 
specifice pe poluant care figurează în 
tabelul 2a din anexa I, în pas cu progresul 
tehnic, ținând seama de incertitudinile 
tehnice legate de utilizarea sistemelor 
portabile de măsurare a emisiilor 
(PEMS);

(b) completarea prezentului regulament 
prin adoptarea unei proceduri de 
măsurare revizuite pentru numărul de 
particule.

(b) completarea prezentului regulament 
pentru a-i adapta procedurile, încercările 
și cerințele, precum și ciclurile de 
încercare utilizate pentru măsurarea 
emisiilor, cu scopul de a reflecta corect 
emisiile generate în condiții reale de 
conducere;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru modificarea prezentului 
regulament în vederea adaptării la 
progresul tehnic a factorilor de 
conformitate finali specifici pe poluant 
care figurează în tabelul 2a din anexa I.;

(b) modificarea prezentului regulament 
pentru a revizui marjele de eroare 
specifice pe poluant care figurează în 
tabelul 2a din anexa I, în pas cu progresul 
tehnic, ținând seama de incertitudinile 
tehnice legate de utilizarea sistemelor 
portabile de măsurare a emisiilor 
(PEMS);

Amendamentul 14

Propunere de regulament 
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) la articolul 14 se adaugă 
următorul alineat:
5 a. Comisia ține seama de orice 
standarde adoptate de Comitetul 
European de Standardizare (CEN) care 
oferă o abordare solidă din punct de 
vedere tehnic pentru a evalua 
incertitudinea de măsurare în condiții 
RDE a emisiilor de gaze și particule, cu 
scopul de a impune folosirea unui astfel 
de standard în temeiul prezentului 
regulament, pentru ca o autoritate 
competentă să verifice o marjă de 
incertitudine specifică pentru aplicațiile 
PEMS și să analizeze dacă este suficientă 
pentru a înlocui marjele de eroare 
specifice care figurează în tabelul 2a din 
anexa I la prezentul regulament sau dacă 
le poate completa.”.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexă
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Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Anexa I – tabelul 2 a

Textul propus de Comisie

Tabelul 2a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere

Oxizi de azot 
(NOx)

Număr de 
particule (PN)

Monoxid de 
carbon (CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
combinate 
(THC + NOx)

FCpoluant-final (2) 1,43 1,5

FC poluant-temp 
(3) 2,1 1,5

(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, luând în considerare incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile 
de măsurare a emisiilor (PEMS).
(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului 
ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor 
specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”

Amendamentul

Tabelul 2a: Factorii de conformitate pentru emisiile în condiții reale de conducere(0a)

Oxizi de azot 
(NOx)

Număr de 
particule (PN)

Monoxid de 
carbon (CO)(1)

Total 
hidrocarburi 
(THC)

Hidrocarburi și 
oxizi de azot 
combinate 
(THC + NOx)

FCpoluant-final (2) 1 + marjă, cu 
marjă = 0,43

1 + marjă, cu 
marjă = 0,5

FC poluant-temp 
(3) 2,1 1 + marjă, cu 

marjă = 0,5 
(0a) Pentru a verifica o marjă de eroare individuală a sistemelor PEMS care să completeze sau să 
înlocuiască marjele care figurează în tabelul 2a din anexa la prezentul regulament, Comisia ține 
seama de orice standarde CEN care oferă o abordare solidă din punct de vedere tehnic pentru 
evaluarea marjelor de eroare RDE în ceea ce privește măsurarea emisiilor de gaze și de particule 
(NOx și PN), în vederea stabilirii unui standard al PEMS.
(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FC poluant-final este factorul de conformitate utilizat pentru a determina conformitatea cu limitele de 
emisii Euro 6, exprimat ca sumă a valorii țintă a performanței vehiculului în ceea ce privește 
emisiile și incertitudinile tehnice legate de utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor 
(PEMS), adică marja (de eroare).
(3) FC poluant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea producătorului 
ca alternativă la FCpoluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni consecutivă datelor 
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specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”
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