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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 13.12.2018 prevede că factorii de conformitate pentru omologarea de tip în 
temeiul Regulamentul (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 a 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 toleranță, 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, 
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 

(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, 
în general, vehiculele au furnizat reduceri 
substanțiale ale emisiilor în gama de 
poluanți reglementați prevăzuți în 
prezentul regulament, acest lucru nu a fost 
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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.

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 reducerea în 
continuare a emisiilor.

Or. de

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 în mod semnificativ 
emisiile măsurate la anumite vehicule 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.

Or. de

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 

(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 
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(UE) 2016/42718 și (UE) 2016/64619 ale 
Comisiei, ulterior preluate în Regulamentul 
(UE) 2017/1151 și îmbunătățite în 
continuare prin Regulamentul (UE) 
2017/1154 al Comisiei20.

(UE) 2016/42718 și (UE) 2016/64619 ale 
Comisiei, ulterior preluate în Regulamentul 
(UE) 2017/1151 și îmbunătățite în 
continuare prin Regulamentele (UE) 
2017/115420și 2018/183220a.

__________________ __________________
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 
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)

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 
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 
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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, JO L 301, 
27.11.2018, p. 1.

Or. de

Justificare

Nu exista nicio referire la cel de al patrulea regulament privind RDE.

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, factorii de conformitate 
specifici poluării au fost utilizați pentru a 
se ține seama de incertitudinile tehnice și 
statistice ale măsurătorilor, inclusiv 
marjele de toleranță, efectuate prin 
intermediul sistemelor portabile de 
măsurare a emisiilor (PEMS). Factorul de 
conformitate (FC = 1) ar trebui separat în 
mod clar de orice marjă de toleranță 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 

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 
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vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 
(JO L 109, 26.4.2016, p. 1).

Or. de

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 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. 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.

Or. de

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tribunalul nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 

(8) Tribunalul nu a contestat 
justificarea tehnică a factorilor de 



PE644.889v01-00 8/10 PA\1194537RO.docx

RO

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.

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, precum și marjele de 
toleranță la măsurătorile efectuate cu 
sisteme portabile de măsurare a emisiilor 
(PEMS), în Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.

Or. de

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 factorii finali de conformitate și 
marja de toleranță 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.

Or. de

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Tabelul 2a:
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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) CF pollutant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea 
producătorului ca alternativă la FC poluant-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

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+0,43 1+0,5

FC poluant-temp 
(3) 2,1 1+0,5

(1) Emisiile de CO se măsoară și se înregistrează pentru toate încercările RDE.
(2) FCpoluant-final este factorul de conformitate calculat ca sumă a valorii-țintă și a marjei de 
toleranță, 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) CF pollutant-temp este factorul de conformitate temporar care poate fi utilizat la cererea 
producătorului ca alternativă la FC poluant-final în cursul perioadei de cinci ani și patru luni 
consecutivă datelor specificate la articolul 10 alineatele (4) și (5).”.

Or. de

Justificare

Factorul de conformitate este 1, la care se adaugă o marjă de toleranță de 0,43, respectiv, 
0,5. Acest lucru trebuie să fie ilustrat printr-o separare clară a celor două valori. Propunerea 
Comisiei este ambiguă, deoarece lasă impresia că 1,43, respectiv 1,5 ar fi valoarea factorului 
de conformitate.
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