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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Since 1995 there has been an EU Community strategy to reduce CO2 emissions from cars.
The strategy is based on three pillars: voluntary commitments from the car industry to cut 
CO2 emissions, promotion of more fuel efficient cars via fiscal measures and improvements in 
consumer information. Between 1995 and 2007 vehicle engine technology made significant 
progress in fuel efficiency. Part of this improvement in fuel efficiency was, however, 
neutralised by the rising demand for larger vehicles. CO2 emissions in the passenger car sector 
make up 12% of overall emissions in Europe. Cars are responsible for about 78% of all 
passenger transport in the EU.

1. Objectives of the draft regulation

With this proposed regulation the Commission seeks to achieve a single and binding target for 
CO2 emissions of 130 g CO2/km by 2012. Parliament endorses this common aim and 
supports the Commission’s general objectives. However, the regulation that is to be adopted 
by the Council and Parliament must seek to achieve sustainable reduction targets that have a 
neutral effect on competition, are socially acceptable and take account of the wide variety of 
European car manufacturers and their position in international competition.

2. Options and slope

A particularly controversial point is a fair distribution of reduction targets between small and 
larger vehicles. Larger vehicles, for which European manufacturers have an 80% share of the 
world market, play a leading role in new technologies. The limit value curve in line with 
vehicle mass is crucial. The CO2 target for the average of a manufacturer’s new car fleet based 
on average vehicle mass is the best basis for measurement. The significantly larger 
contribution by larger vehicles in comparison with smaller ones is conditioned by the slope of 
the limit value curve.

This opinion supports the Commission’s proposed 60% slope for the limit value curve. The 
reduction targets for larger vehicles are considerably higher than for small cars. A 60% slope 
means that the CO2 emissions do not rise in parallel with increased weight, but far below the 
average. Vehicle weight (mass) is the best parameter for the specific CO2 targets. Vehicle 
weight will cause less distortions of competition than other parameters. In Japan and China 
weight is already used as the basis for legislation on CO2. It is easy to monitor developments 
as the data are available. As the vehicle manufacturers are developing platform concepts, the 
‘footprint’ parameter would not be a suitable scale. The use of the ‘footprint’ parameter would 
lead to all vehicles on the same platform being given the same CO2 target, regardless of their 
specifications and overall weight. Moreover, the ‘footprint’ parameter would place small and 
CO2 -efficient city cars at a considerable disadvantage.

3. Complementary measures in the integrated approach

The limit value of 120 g CO2 /km in the integrated approach envisages a CO2 reduction of 10 
g/km through complementary measures, including low-resistance tyres, reducing rolling 
resistance, tyre pressure monitoring systems, efficient air conditioning systems and gear-
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change indicators, which altogether can save about 5 g/km CO2. In addition, the use of 
biofuels can save another 5 g/km CO2. In order to implement new technologies and energy 
efficient measures, it makes sense to recognise ecological innovations as carbon reduction 
measures. As not all ecological innovations can be covered by testing procedures, and it is 
awkward and time-consuming to change the existing, internationally harmonised procedure, 
this opinion proposes to introduce an additional procedure under Article 6 and Annex IIa.
Ecological innovations may include, in addition to the testing procedure, automobile 
technology measures, maintenance procedures, driver training, navigational infrastructure, 
energy-efficient lights, more solar technology in cars and the use of waste heat. The aim is to 
promote all measures that help improve environmental performance.

4. Introductory phase

As the development of new models and new platforms takes at least five to eight years, it 
makes sense to implement the target of 120 g CO2/km not on a particular date, but over a 
transitional period of several years. It is therefore proposed that in 2012 a quarter of a 
manufacturer’s new cars, in 2013 half, in 2014 three-quarters and in 2015 all of them would 
have to achieve the target of 120 g CO2/km, including the complementary measures. This 
flexibility is needed to allow manufacturers the leeway that they need for development and at 
the same time to make alternative routes possible.

5. Penalties

The Commission’s proposed fines of between €100 and €475 per tonne of CO2 are far higher 
than any conceivable trade prices for CO2 certificates in the industry and energy sectors.
Penalties should not have the effect of weakening industry’s ability to innovate, but should 
provide an incentive for implementing measures and possibly fund replacement measures that 
would achieve the desired aim of reducing carbon emissions. This opinion’s proposed 
penalties of €10 to €40 per gram of CO2 for newly registered cars (corresponding to a per 
tonne CO2 price of up to €200) should achieve this. It should be assumed that consumer 
information and competition between manufacturers will anyway exert far greater pressure on 
manufacturers to keep to all the prescribed limit values.

6. Derogations

The Commission proposal provides for a number of derogations, the details of which must be 
examined. This opinion reduces the Commission’s proposed limit of less than 10 000 new 
cars sold per year in the EU to 5000 per year and an additional arrangement, limited to five
years, has been introduced for those manufacturers which will find it difficult to achieve the 
reduction targets and are responsible for no more than 1% per year of new registrations in the 
EU.

7. Long-term aims

Long-term aims should be adopted in 2014 by Parliament and the Council on the basis of a 
survey and a Commission proposal. At that time it will also be possible to gain an overview of 
new technologies, including the introduction of alternative engine models, such as battery-
driven vehicles. The long-term aims should also take account of the fact that the new engine 
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models and hybrid-powered systems that are now being developed will have only a relatively 
short life cycle, as 10 years after their introduction onto the market, the next generation of
local CO2-free propulsion systems could be available. Policies must therefore leave open the 
possibility of transition to new technologies. Implementation of the limits laid down in this 
regulation of 120 g CO2/km over the average of all vehicles already means that average fuel 
consumption must be reduced to about 5 litres per 100 km for petrol-driven vehicles and 
about 4.5 litres per 100 km for diesel vehicles. In comparison with current figures, these are 
very ambitious targets.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Una din implicațiile acestor 
angajamente este ca toate statele membre 
să reducă semnificativ emisiile produse de 
autoturisme. Politicile și măsurile ar 
trebui puse în aplicare la nivel comunitar 
și la nivel de stat membru, în toate 
sectoarele economiei comunitare, și nu 
numai în sectoarele industriei și energiei, 
pentru a se obține reducerile substanțiale 
necesare. Transporturile rutiere reprezintă 
locul doi în cadrul sectoarelor cu cel mai 
mare nivel de emisii de gaze cu efect de 
seră din UE, nivel care crește în continuare. 
În cazul în care impactul exercitat de 
transporturile rutiere asupra schimbărilor 
climatice continuă să crească, acesta va 
contracara în mod serios reducerile 
realizate de celelalte sectoare în vederea 
combaterii schimbărilor climatice.

(4) Una din implicațiile acestor 
angajamente este că trebuie să se reducă 
semnificativ și emisiile produse de 
autoturisme. În acest scop sunt necesare 
dispoziții privind emisiile aplicabile 
constructorilor și importatorilor de 
autoturisme noi. Numai un regulament 
comunitar poate garanta că 
autovehiculele nou-înmatriculate se 
supun acelorași condiții în toate statele 
membre. Pentru a realiza obiectivul 
general al statelor membre și al Uniunii 
Europene privind reducerea emisiilor de 
CO2 trebuie să se adopte măsuri nu numai 
în sectorul industrial și cel energetic, ci și 
în sectorul transporturilor și în sectorul 
gospodăriilor individuale. Transporturile
rutiere reprezintă locul doi în cadrul 
sectoarelor cu cel mai mare nivel de emisii 
de gaze cu efect de seră din UE, nivel care 
crește în continuare. În cazul în care 
emisiile de CO2 produse de transporturile 
rutiere continuă să crească, acesta va 
contracara în mod semnificativ reducerile 
realizate de celelalte sectoare în vederea 
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combaterii schimbărilor climatice.

Justificare

It is not the Member States which must reduce emissions according to this regulation, but car 
manufacturers and importers. It is not the ‘climate change impact’ that threatens to increase 
further, but greenhouse gas emissions, particularly CO2.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Adoptarea obiectivelor comunitare 
pentru autoturismele noi este necesară 
pentru a împiedica fragmentarea pieței 
interne, care rezultă din adoptarea unor 
măsuri diferite la nivelul fiecărui stat 
membru. Obiectivele comunitare oferă 
constructorilor mai multă siguranță în ceea 
ce privește planificarea și mai multă 
flexibilitate în vederea atingerii 
obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2
decât le-ar putea oferi obiectivele de 
reducere a emisiilor stabilite la nivel 
național. La stabilirea standardelor de 
emisii este important să se ia în considerare 
implicațiile pentru piețe și competitivitatea 
constructorilor, costurile directe și indirecte 
suportate de întreprinderi și beneficiile 
sporite în ceea ce privește stimularea 
inovării și reducerea consumului de 
energie.

(5) Adoptarea obiectivelor comunitare 
pentru autoturismele noi este necesară 
pentru a împiedica fragmentarea pieței 
interne, care rezultă din adoptarea unor 
măsuri diferite la nivelul fiecărui stat 
membru. Obiectivele comunitare oferă 
constructorilor mai multă siguranță în ceea 
ce privește planificarea și mai multă 
flexibilitate în vederea atingerii 
obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2
și împiedică denaturarea concurenței 
între statele membre, situație care ar 
putea fi determinată de obiectivele de 
reducere a emisiilor stabilite la nivel 
național. O astfel de distorsionare a 
concurenței ar fi în contradicție evidentă 
cu obiectivul creării unei piețe interne 
europene unice. La stabilirea standardelor 
de emisii este important să se ia în 
considerare implicațiile pentru piețe și 
competitivitatea constructorilor, costurile 
directe și indirecte suportate de 
întreprinderi și beneficiile sporite în ceea 
ce privește stimularea inovării și reducerea 
consumului de energie.

Justificare

Only a unified European rule on the basis of Article 95 ECT can prevent distortions of 
competition, countries taking unilateral action, and special arrangements.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Parcul auto comunitar îmbătrânește 
rapid. Proporția mare de vehicule mai 
vechi de 10 ani din parcul auto european 
subminează orice noi reglementări 
privind emisiile de CO2. În consecință, 
reînnoirea parcului auto reclamă o 
atenție deosebită, prin stimularea 
achiziției vehiculelor noi.

Justificare

To make sure the regulation is effective it is essential to promote the purchase of new 
vehicles. If consumers continue to favour second-hand vehicles, particularly those that are 
older than 10 years, there will be no tangible drop in CO2 emissions.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comunicările au propus o abordare 
integrată în vederea atingerii obiectivului 
UE de 120g CO2/km până în 2012 și au 
anunțat că Comisia are intenția să propună 
un cadru legislativ pentru realizarea 
obiectivului comunitar, concentrându-se pe 
reduceri obligatorii ale emisiilor de CO2
pentru atingerea obiectivului de 130g 
CO2/km pentru parcul mediu de 
automobile noi prin îmbunătățirea 
tehnologiei motoarelor autovehiculelor. În 
conformitate cu abordarea determinată de 
angajamentele voluntare adoptate de 
constructori, aceasta acoperă elementele 
luate în considerare la măsurarea emisiilor 
de CO2 produse de autoturisme, în 
conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 

(10) Comunicările au propus o abordare 
integrată în vederea atingerii obiectivului 
UE de 120g CO2/km până în 2012 și au 
anunțat că Comisia are intenția să propună 
un cadru legislativ pentru realizarea 
obiectivului comunitar, concentrându-se pe 
reduceri obligatorii ale emisiilor de CO2
pentru atingerea obiectivului de 130g 
CO2/km pentru parcul mediu de 
automobile noi prin îmbunătățirea 
tehnologiei motoarelor autovehiculelor. 
Obiectivul de a reduce emisiile de CO2
prin îmbunătățirea tehnologiei motoarelor 
ar trebui să fie susținută și prin 
dezvoltarea eco-tehnologiilor incorporate 
în autoturisme, precum și prin 
ameliorarea infrastructurii rutiere, 
îmbunătățirea managementului traficului, 
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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. O 
reducere suplimentară de 10 g CO2/km sau 
echivalentă, dacă este necesar din punct de 
vedere tehnic, se va realiza prin 
intermediul altor îmbunătățiri tehnologice 
și prin utilizarea la scară mai largă a 
biocombustibililor. Pe lângă aceasta, 
comportamentul consumatorilor are la 
rândul său un impact asupra totalului 
emisiilor produse de autoturisme și, prin 
urmare, consumatorilor ar trebui să li se 
prezinte informații din care să reiasă dacă 
noile autoturisme îndeplinesc obiectivele 
de emisii stabilite de prezentul regulament.

promovarea biocarburanților și măsuri 
fiscale adecvate. În conformitate cu 
abordarea determinată de angajamentele 
voluntare adoptate de constructori, aceasta 
acoperă elementele luate în considerare la 
măsurarea emisiilor de CO2 produse de 
autoturisme, în conformitate cu 
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. O 
reducere suplimentară de 10 g CO2/km sau 
echivalentă, dacă este necesar din punct de 
vedere tehnic, se va realiza prin 
intermediul altor îmbunătățiri tehnologice 
și prin utilizarea la scară mai largă a 
biocombustibililor. Pe lângă aceasta, 
comportamentul consumatorilor are la 
rândul său un impact asupra totalului 
emisiilor produse de autoturisme și, prin 
urmare, consumatorilor ar trebui să li se 
prezinte informații din care să reiasă dacă 
noile autoturisme îndeplinesc obiectivele 
de emisii stabilite de prezentul regulament. 
În perspectiva viitoarei revizuiri a 
Directivei 1999/94/CE privind 
disponibilitatea informațiilor cu privire la 
consumul de carburant și emisiile de CO2
destinate consumatorilor la 
comercializarea autoturismelor noi este, 
de asemenea, important să se elaboreze o 
clasificare clară a vehiculelor pe baza 
eficienței consumului de combustibili și a 
emisiilor de CO2.

Justificare

Clear information for the consumer is very important. In the revision of Directive 1999/94/EC 
it is important to establish a clear classification of vehicles (e.g. Class A, A+, Class B, etc.).
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cadrul legislativ de punere în aplicare 
a obiectivului privind emisiile medii pentru 
parcul de automobile noi ar trebui să 
asigure atingerea obiectivelor de reducere a 
emisiilor, neutre din punct de vedere 
concurențial, echitabile din punct de vedere 
social și durabile, care să impună aceleași 
exigențe tuturor producătorilor de 
autovehicule europeni și care să evite orice 
denaturare nejustificată a concurenței 
dintre aceștia. Cadrul legislativ ar trebui să 
fie compatibil cu obiectivul general de 
atingere a obiectivelor stabilite pentru UE 
în cadrul Protocolului de la Kyoto și ar 
trebui completat cu o serie de instrumente 
de ordin practic, cum ar fi taxele 
diferențiate pe automobile și pe energie.

(11) Cadrul legislativ de punere în aplicare 
a obiectivului privind emisiile medii pentru 
parcul de automobile noi ar trebui să 
asigure atingerea obiectivelor de reducere a 
emisiilor, neutre din punct de vedere 
concurențial, echitabile din punct de vedere 
social și durabile, care să impună aceleași 
exigențe tuturor producătorilor de 
autovehicule europeni și care să evite orice 
denaturare a concurenței dintre aceștia. 
Cadrul legislativ ar trebui să fie compatibil 
cu obiectivul general de atingere a 
obiectivelor stabilite pentru UE în cadrul 
Protocolului de la Kyoto și ar trebui 
completat cu o serie de instrumente de 
ordin practic, cum ar fi taxele diferențiate 
pe automobile și pe energie. Taxele 
aplicabile autoturismelor ar trebui să fie 
corelate cu nivelul de emisii poluante al 
acestora și ar trebui să se ajungă la un
acord la nivel comunitar asupra acestui 
aspect pentru a evita fragmentarea în 
continuare a pieței interne pe baza 
diferențelor la nivel fiscal dintre diversele 
state membre.

Justificare

A definition of ‘justified’ distortions of competition by the Commission is unnecessary. In 
order to avoid further internal market fragmentation based on diversified application by 
Member States it is important to reach agreement on European level on taxes on passenger 
cars related to their polluting emissions.

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru realizarea mașinilor cu 
emisii zero, ar trebui majorate substanțial 
creditele prevăzute prin cel de-Al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare pentru tehnologiile care 
urmăresc să facă posibilă fabricarea 
mașinilor cu emisii zero.

Justificare

It is important to invest more money in R+D on technologies to make zero-emission cars 
possible.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a menține diversitatea pieței de 
automobile și capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerințe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcție a utilității 
mașinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă cel mai 
adecvat parametru, deoarece acesta oferă o 
corelare satisfăcătoare cu emisiile actuale 
și, prin urmare, ar conduce la obiective 
mai realiste și neutre din punct de vedere 
concurențial, iar datele privind masa sunt 
disponibile cu ușurință. Ar trebui culese și 
date privind celălalt parametru de utilitate, 
pata de contact (care reprezintă 
ecartamentul înmulțit cu ampatamentul), 
pentru a facilita evaluările pe termen lung 
ale abordării bazate pe utilitate. La 
stabilirea obiectivelor, ar trebui luată în 
considerare evoluția estimată a masei 
mașinilor noi până în 2012 și ar trebui 

(12) Pentru a menține diversitatea pieței de 
automobile și capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerințe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcție a utilității 
mașinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă un
parametru adecvat, atât deoarece 
realizează o corelare cu emisiile actuale și, 
prin urmare, ar conduce la obiective mai 
realiste și neutre din punct de vedere 
concurențial, cât și pentru că datele 
privind masa sunt disponibile cu ușurință. 
Ar trebui culese și date privind alți 
parametri de utilitate cum ar fi pata de 
contact (care reprezintă ecartamentul 
înmulțit cu ampatamentul), pentru a 
facilita evaluările pe termen mai lung ale 
abordării bazate pe utilitate. Până în 
2014, Comisia ar trebui să revizuiască 
disponibilitatea datelor și, dacă este cazul, 
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evitate stimulentele cu caracter potențial 
negativ, de tipul creșterii masei 
autovehiculului pentru a obține, în 
consecință, un nivel mai mare al reducerii 
emisiilor de CO2. Prin urmare, la 
stabilirea obiectivelor pentru 2012, ar 
trebui să se țină seama de evoluția 
potențială a autovehiculelor, în sensul 
creșterii masei acestora, produse de 
constructori și vândute pe piața UE. În 
final, diferențierea obiectivelor ar trebui 
să încurajeze reducerea emisiilor la toate 
categoriile de autovehicule, admițând 
totodată că pentru vehiculele mai grele se 
pot avea în vedere reduceri mai mari.

să adapteze parametrul de utilitate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Obiectivul prezentului regulament este 
crearea de stimulente pentru industria auto, 
în sensul realizării de investiții în 
tehnologii noi. Regulamentul promovează 
activ eco-inovația și ia în considerare 
viitoare evoluții ale tehnologiei. Astfel,
competitivitatea industriei europene de 
profil va crește și se vor crea mai multe
locuri de muncă de calitate superioară.

(13) Obiectivul prezentului regulament este 
crearea de stimulente pentru industria auto 
(producători și furnizori de vehicule), în 
sensul realizării de investiții în tehnologii 
noi. Regulamentul trebuie, prin urmare, 
astfel conceput încât să recompenseze și 
să țină seama de inovațiile ecologice care 
reduc emisiile de gaze cu efect de seră, 
consolidând astfel poziția de lider de piață 
deținută de industria automobilistică 
comunitară și de furnizorii acesteia, 
precum și să ia în considerare viitoarele
evoluții ale tehnologiei. Acest lucru va 
stimula pe termen lung competitivitatea 
industriei europene de profil și va asigur
locuri de muncă de calitate superioară în 
Uniunea Europeană.

Justificare

This draft regulation limits ecological innovations that can be considered for concessions to 
those that are best demonstrated by the existing testing procedure.  A limitation to only 5 g 
CO2/km or, including biofuels, to 10 g CO2/km for the ‘complementary measures’ taken as a 
whole, is insufficient.  It is far less than what is technologically and economically possible.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În calitate de elemente ale abordării 
integrate de reducere a emisiilor de CO2
provenind de la vehicule ușoare, 
ecoinovațiile ar trebui să fie definite și 
garantate prin standarde măsurabile. 
Sistemul european existent privind 
omologarea de tip nu tratează toate 
opțiunile tehnice disponibile care ar putea 
aduce îmbunătățiri. Este necesară, prin 
urmare, stabilirea unei metode de 
evaluare a potențialului de reducere a 
emisiilor de CO2 prin introducerea de 
măsuri tehnologice. Ar trebui vizate 
tehnologiile care nu se reflectă deloc sau 
se reflectă insuficient în măsurătorile 
efectuate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu 
măsurile sale de aplicare. Omologările 
pentru ecoinovații sunt acordate ca un 
mijloc suplimentar de stimulare a 
constructorilor, prin trecerea beneficiilor 
respective în contul atingerii obiectivelor 
lor specifice de reducere a emisiilor de 
CO2. În plus, deoarece noile tehnologii 
pot fi costisitoare pentru industria 
automobilelor, acestea ar trebui 
încurajate de către Comisie printr-un 
sistem de credite specifice. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Pentru a asigura predictabilitatea pe 
termen lung pentru sector, ținând în 
același timp seama de viitoarele dezvoltări 
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tehnologice, obiectivele pe termen lung 
privind emisiile de CO2 pentru noile 
autoturisme ar trebui stabilite în funcție 
de analiza de impact a Comisiei. Aceste 
obiective ar trebui să vizeze obținerea în
2020 a unei valori medii de 95 g de 
CO2/km.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) Prezentul regulament incorporează 
dispoziții specifice care vizează 
promovarea introducerii combustibililor 
alternativi, a vehiculelor cu emisii reduse 
și a vehiculelor cu emisii zero pe piața 
comunitară.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13d) Pentru a atinge obiectivele de mediu 
și a combate schimbărilor climatice este 
necesar, în special, ca industria auto 
europeană să își mențină competitivitatea 
pe plan global. Se impune, astfel, să se 
adopte măsuri eficiente, în special din 
punctul de vedere al costurilor pe care le 
suportă întreaga industrie auto 
comunitară, pentru a garanta că nu se 
pune în pericol competitivitatea sa.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este necesar un mecanism solid de 
conformitate pentru a se asigura 
îndeplinirea obiectivelor din prezentul 
regulament.

(19) Este necesar un mecanism de
sancționare în acord cu tratatul pentru a 
se asigura îndeplinirea obiectivelor din 
prezentul regulament.

Justificare

When penalties are laid down, all the circumstances must be taken into account and due 
regard paid to the scope of Article 95 ECT.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Directiva 2007/46/CEE prevede că 
producătorii trebuie să elibereze un
certificat de conformitate, care să 
însoțească fiecare autoturism nou și că 
statele membre nu pot să permită 
înmatricularea și utilizarea unor 
autoturisme noi decât cu condiția expresă 
ca ele să fie însoțite de un certificat de 
conformitate valabil. Datele culese de 
statele membre ar trebui să corespundă cu 
certificatul de conformitate emis de 
constructorul autoturismului.

(21) Directiva 2007/46/CEE prevede că 
producătorii trebuie să elibereze un 
certificat de conformitate, care să 
însoțească fiecare autoturism nou și că 
statele membre nu pot să permită 
înmatricularea și utilizarea unor 
autoturisme noi decât cu condiția expresă 
ca ele să fie însoțite de un certificat de 
conformitate valabil. Datele culese de 
statele membre ar trebui să corespundă cu 
certificatul de conformitate emis de 
constructorul autoturismului și ar trebui să 
se bazeze numai pe această referință. În 
cazul în care statele membre, datorită 
unor motive justificate, nu utilizează 
certificatul de conformitate pentru a 
completa procedura de înmatriculare și 
înscriere în circulație a autoturismelor 
noi, acestea ar trebui să instituie măsurile 
necesare pentru a garanta că procedura 
de monitorizare este îndeajuns de 
riguroasă. Ar trebui să existe o bază de 
date comunitară comună, standardizată, 
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pentru datele referitoare la certificatul de 
conformitate. Aceasta ar trebui utilizată 
ca referință unică care să permită statelor 
membre să stocheze mai ușor datele 
referitoare la înmatriculare atunci când 
un vehicul este înmatriculat pentru prima 
dată.  Comisia ar trebui să garanteze că 
statele membre utilizează rețelele 
electronice de date, cum ar fi rețeaua 
demonstrată în cadrul proiectului 
REGNET, care asigură un schimb mai 
ușor de date privind înmatricularea, cum 
ar fi nivelul emisiilor de CO2, în scopul 
unei monitorizări precise.  Pe lângă 
aceasta, pentru a permite constructorilor 
să reacționeze la evoluțiile pieței, Comisia 
ar trebui ca, cel târziu la data de 30 
august a fiecărui an de monitorizare, să 
pună la dispoziția fiecărui constructor un 
raport de monitorizare interimar pentru 
anul vizat.

Justificare

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member States 
do not use this document. Therefore, a central European database for the collection of such 
data should be established. This would also allow manufacturers to provide timely updates in 
case of technical changes to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what 
the official CO2 figure will be and hence the Commission’s provisional calculations and 
interim report must be on a half-yearly basis.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 

(22) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depășește nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
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calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabilește proporțional cu
cantitatea de emisii care depășește 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate crește în 
timp. Pentru a oferi un stimulent suficient 
pentru luarea de măsuri de reducere a 
emisiilor specifice de CO2 produse de 
autoturisme, prima ar trebui să reflecte 
costurile tehnologice. Sumele obținute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

calendaristic începând cu 2012. Această 
primă ar trebui să se stabilească în funcție 
de măsura în care respectivii constructori 
nu-și respectă obiectivul. Prima ar trebui 
să fie proporțională cu alte instrumente 
de reducere a CO2, cum ar fi Sistemul 
european de comercializare a cotelor de 
emisii. Pentru a oferi un stimulent suficient 
pentru luarea de măsuri de reducere a 
emisiilor specifice de CO2 produse de 
autoturisme, prima ar trebui să reflecte 
costurile tehnologice. Sumele obținute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui să fie folosite pentru promovarea 
modalităților de transport durabile care 
nu produc emisii de CO2, în special a 
rețelelor de transport, precum și pentru 
cercetarea destinată creșterii eficienței 
energetice și utilizării energiilor 
regenerabile în domeniul transporturilor, 
precum și pentru promovarea reînnoirii 
flotei.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect și obiective Obiect, scop și obiective
Prezentul regulament stabilește cerințele de 
performanță privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcționarea corespunzătoare a 
pieței interne și pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de mașini prin intermediul 
îmbunătățirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 și cu măsurile 
de punere în aplicare a acestuia. Prezentul 
regulament va fi completat de măsuri 
suplimentare prin care să se realizeze 
reducerea de 10 g/km, ca parte a abordării 

(1) Prezentul regulament stabilește 
cerințele de performanță privind emisiile 
de CO2 produse de autoturismele noi 
pentru a asigura funcționarea 
corespunzătoare a pieței interne și pentru a 
realiza obiectivul general al UE de 
reducere a emisiilor de CO2 în UE, 
inclusiv în sectorul transporturilor.
Regulamentul stabilește nivelul mediu de 
emisii de CO2 generate de parcul de 
mașini noi la 120 g CO2/km. De 
asemenea, prezentul regulament stabilește 
ca obiectiv pentru parcul de mașini noi un 
nivel mediu de emisii de maximum 95 g 
CO2/km, cu începere de la 1 ianuarie 
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integrate comunitare. 2020.
(2) Prezentul regulament stabilește nivelul 
mediu de emisii de CO2 produse de 
autoturismele noi la 130 g CO2/km, 
obținut prin intermediul îmbunătățirii 
tehnologiei motoarelor, și măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 și cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.
(3) Prezentul regulament va fi completat de 
măsuri suplimentare prin care să se 
realizeze o reducere de cel puțin 10 g/km, 
ca parte a abordării integrate comunitare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia propune o procedură 
cuprinzătoare de identificare a tuturor 
măsurilor de reducere a CO2, urmărind 
eliminarea distincției dintre măsurile 
bazate pe sistemul de propulsie/vehicul și 
măsurile suplimentare, pe de o parte, și 
inovațiile ecologice, pe de altă parte.

Justificare

In order to promote technological progress in the automobile sector and provide motor 
manufacturers and suppliers with long-term investment security, it makes sense to set long-
term objectives on the basis of a detailed account of current measures and a careful 
regulatory impact assessment, and thus to promote alternative technologies. These objectives 
should be set by means of a legislative procedure in the near future. The proposal must 
contain a comprehensive procedure so as to cover all CO2 reduction measures.

Amendamentul 18
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria M1 astfel 
cum sunt definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referință care nu 
depășește 2 610 kg și vehiculelor pentru 
care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „autoturisme”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată și care nu au mai fost înmatriculate 
în afara Comunității (denumite în 
continuare „autoturisme noi”).

(1) Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria M1 astfel 
cum sunt definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referință care nu 
depășește 2 610 kg și vehiculelor pentru 
care se extinde omologarea de tip în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 (denumite 
în continuare „autoturisme”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată (denumite în continuare „autoturisme 
noi”).

Justificare

In order to encourage European automobile producers to invest in new technologies increase 
energy efficiency and reduce CO2 emissions, it is necessary to avoid introducing specific 
advantages for new automobiles imported from outside the Community.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nu se ia în considerare o 
înmatriculare anterioară, cu durata mai 
mică de trei luni, în afara Comunității. 

eliminat

Justificare

In order to encourage European automobile manufacturers to invest in technologies designed 
to increase energy efficiency and reduce CO2 emissions, it is necessary to avoid introducing 
specific advantages for new automobiles imported from outside the Community.

Amendamentul 20
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Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se exclud din domeniul de aplicare a 
prezentului regulament vehiculele cu 
destinație socială specială, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) 
litera (fd).

Justificare

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „pata de contact” înseamnă 
ecartamentul înmulțit cu ampatamentul, 
astfel cum sunt indicate în certificatul de 
conformitate și definite la secțiunile 2.1 și 
2.3 din anexa I la Directiva 2007/46/CE;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „vehicul alimentat cu carburanți 
alternativi” înseamnă un vehicul astfel 
cum este definit în Regulamentul 
715/2007/CE și în măsurile de aplicare 
aferente;
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „vehicul cu emisii zero” înseamnă un 
vehicul care, fie că este staționat sau în 
funcțiune și supus procedurii de testare 
pentru emisiile de CO2 în conformitate cu 
Regulamentul 715/2007/CE, nu produce 
CO2;

Justificare

This amendment does not change the meaning of the paragraph but provides more linguistic 
clarity.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) „inovație ecologică” înseamnă 
inovațiile sau măsurile tehnologice despre 
care s-a demonstrat că aduc o contribuție 
măsurabilă la reducerea emisiilor de CO2
de care nu se ține seama, sau nu se ține 
seama suficient în procedura de testare a 
emisiilor de CO2 formulată în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și a 
căror aplicare nu este obligatorie din 
punct de vedere juridic în temeiul 
măsurilor suplimentare menționate la 
articolul 1. Ar trebui întocmită o listă 
unică și limitată de măsuri, care însă să 
poată fi revizuită.

Adlib Express Watermark



AD\739973RO.doc 21/38 PE404.748v02-00

RO

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) „vehicule cu destinație socială 
specială” sunt următoarele vehicule care 
intră în categoria M1:
(i) vehicule cu destinație socială specială, 
astfel cum sunt definite în Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referință mai 
mare de 2000 kg; 
(ii) vehiculele cu o masă de referință mai 
mare de 2000 kg, destinate pentru șapte 
sau mai mulți pasageri plus șofer, cu 
excepția vehiculelor din categoria M1G în 
conformitate cu Directiva 2007/46/CE; 
(iii) vehicule cu o masă de referință mai 
mare de 1760 kg, construite exclusiv în 
scopuri comerciale și în care poate fi 
folosit un scaun cu rotile, conform 
politicii comunitare în domeniul 
persoanelor cu handicap.

Justificare

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – primul paragraf – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, se 
consideră că doi sau mai mulți constructori 
se află în legătură dacă reprezintă 
întreprinderi asociate. „Întreprinderi 
asociate” înseamnă:

(2) În sensul prezentului regulament, se 
consideră că mai mulți constructori 
reprezintă un constructor unic dacă 
formează o întreprindere asociată. 
„Întreprinderi asociate” înseamnă:
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Justificare

This amendment does not change the meaning of the paragraph but provides more linguistic 
clarity.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 și pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor 
de autoturisme se asigură că media 
emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depășește obiectivele specifice privind 
emisiile stabilite în conformitate cu Anexa 
I sau, în cazul în care unui constructor i se 
acordă o derogare în temeiul articolului 9, 
în conformitate cu respectiva derogare.

Începând cu 1 ianuarie 2012 și pentru 
fiecare an calendaristic ulterior, fiecare 
constructor de autoturisme se asigură că, în 
2012, 60 %, în 2013, 70%, în 2014, 80%, 
iar în 2015 și în fiecare an calendaristic 
ulterior 100% din parcul său de 
autovehicule nu depășește obiectivele 
privind emisiile specifice de CO2 pentru 
parcul de autovehicule al unui
constructor stabilite în conformitate cu 
Anexa I sau, în cazul în care unui 
constructor i se acordă o derogare în 
temeiul articolului 9, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calcularea emisiilor specifice medii de 
CO2, fiecare autoturism nou cu emisii 
specifice de CO2 mai mici de 50g CO2/km 
și fiecare vehicul alimentat cu carburanți 
alternativi este numărat ca 1.5 mașini și 
fiecare vehicul cu emisii zero este 
numărat ca 3 mașini până inclusiv în 
2015.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calcularea emisiilor specifice de CO2
se ține seama de reducerile emisiilor de 
CO2 determinate de inovațiile ecologice.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Constructorii se pot constitui într-o 
asociație în scopul îndeplinirii obligațiilor 
de a construi vehicule cu emisii zero ce le 
revin în temeiul anexei I punctul 2a.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul de constituire a unei asociații 
poate viza unul sau mai mulți ani 
calendaristici, cu condiția ca durata totală 
a fiecărui acord să nu depășească cinci 
ani calendaristici, iar entitățile interesate 
pot deveni parte la acord cel târziu la data 
de 31 decembrie din primul an 
calendaristic pentru care are loc asocierea 
emisiilor. Constructorii care formează o 
asociație transmit Comisiei următoarele 
informații:

(2) Acordul de constituire a unei asociații 
poate viza unul sau mai mulți ani 
calendaristici, iar entitățile interesate pot 
deveni parte la acord cel târziu la data de 
31 decembrie din primul an calendaristic 
pentru care are loc asocierea emisiilor.
Constructorii care formează o asociație 
transmit Comisiei următoarele informații:

Justificare

There are no reasons to limit pool formation to five years.  The amendment does not affect the 
overall average reduction target of 130 g/km.

Adlib Express Watermark



PE404.748v02-00 24/38 AD\739973RO.doc

RO

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Constructorii pot deveni parte a 
acordurilor de asociere cu condiția ca 
acestea să respecte dispozițiile articolelor 
81 și 82 din tratat și ca ele să permită 
participarea deschisă, transparentă și 
nediscriminatorie, în termeni rezonabili 
comercial, a oricărui constructor care 
dorește să devină membru al asociației. 
Fără a limita aplicabilitatea generală a 
normelor UE privind concurența la aceste 
asociații, toți membrii unei asociații se vor 
asigura în special că, în contextul acordului 
lor de asociere, nu are loc nici un schimb 
de date sau informații în afară de cazurile 
de mai jos:

(5) Constructorii pot deveni parte a 
acordurilor de asociere cu condiția ca 
acestea să respecte dispozițiile articolelor 
81 și 82 din tratat. Fără a limita 
aplicabilitatea generală a normelor UE 
privind concurența la aceste asociații, toți 
membrii unei asociații se vor asigura în 
special că, în contextul acordului lor de 
asociere, nu are loc nici un schimb de date 
sau informații în afară de cazurile de mai 
jos:

Justificare

Pooling arrangements under which every external manufacturer could participate in the 
agreed conditions without discrimination would eventually result in introduction of a closed 
emissions trading system for the whole sector. In the context of undertakings' freedom to 
define themselves and taking account of EU competition rules, this phrase should be deleted.  
Pool agreements should be allowed only on a voluntary contract basis without being forced to 
admit external competitors.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Cu excepția notificării în temeiul 
alineatului (3), constructorii dintr-o 
asociație care transmite informații 
Comisiei sunt priviți ca un singur 
constructor în sensul prezentului 
regulament.

7. Cu excepția notificării în temeiul 
alineatului (3), constructorii dintr-o 
asociație care transmite informații 
Comisiei sunt priviți ca un singur 
constructor în scopul îndeplinirii 
obligațiilor ce le revin în temeiul 
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articolului (4) din prezentul regulament. 
Informațiile legate de monitorizare și de
raportare se înregistrează, se transmit și 
sunt disponibile în registrul central pentru 
fiecare constructor, precum și pentru 
eventualele asociații.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 și pentru fiecare an ulterior, fiecare 
stat membru înregistrează informațiile 
privind fiecare autoturism nou înmatriculat 
pe teritoriul său în conformitate cu partea 
A a anexei II .

(1) Pentru luna care începe la 1 ianuarie 
2012 și pentru fiecare lună ulterioară, 
fiecare stat membru înregistrează 
informațiile privind fiecare autoturism nou 
înmatriculat pe teritoriul său în 
conformitate cu partea A a anexei II.
Aceste informații sunt puse la dispoziția 
constructorilor și a importatorilor sau 
reprezentanților numiți de aceștia în 
fiecare stat membru. Statele membre 
depun toate eforturile pentru a garanta că 
organismele raportoare lucrează în mod 
transparent și nebirocratic.

Justificare

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012, should take place monthly and should be made 
available to vehicle manufacturers so that manufacturers and customers can be more 
involved in achieving the targets. This amendment seeks to ensure that national reporting 
bodies do not generate unnecessary operating costs and that they operate as effectively and 
with as little red tape as possible.

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 28 februarie 2011 și în fiecare 
an ulterior, statele membre determină și 
transmit Comisiei informațiile menționate 
în partea B a anexei II cu privire la anul 
calendaristic precedent. Datele se transmit 
în conformitate cu formatul menționat în 
partea C a anexei II.

(2) Până la 31 iulie 2012 și în fiecare 
semestru ulterior, statele membre 
determină și transmit Comisiei informațiile 
menționate în partea B a anexei II, 
verificate de către un auditor autorizat, cu 
privire la anul calendaristic precedent. 
Datele se transmit în conformitate cu 
formatul menționat în partea C a anexei II.

Justificare

Monitoring and reporting should start together with the implementation of the regulation in 
2012 in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. It is key that 
manufacturers know early on what the official CO2 figure will be and hence the 
Commission’s provisional calculations must be on a half-year basis. The verification of the 
Member States data by a certified auditor should ensure that Member States collect and 
monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that the car models are 
allocated to right manufacturers.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – primul paragraf – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia ține un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
conformitate cu prezentul articol și, până la 
30 iunie 2011 și în fiecare an ulterior, 
calculează pentru fiecare constructor: 

(4) Comisia ține un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
conformitate cu prezentul articol și, până la 
30 august 2012 și în fiecare semestru
ulterior, calculează pentru fiecare 
constructor:

Justificare

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012. Manufacturers should receive information on 
admissible CO2 values in good time for each half-year for the sake of planning certainty.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de 2 luni de la primirea 
notificării privind calculele provizorii în 
conformitate cu alineatul (4), constructorii 
pot notifica Comisia cu privire la 
eventualele greșeli, specificând statul 
membru în cazul căruia consideră că s-a 
comis greșeala. 

(5) În termen de trei luni de la primirea 
notificării privind calculele provizorii în 
conformitate cu alineatul (4), constructorii 
pot notifica Comisia cu privire la 
eventualele greșeli, specificând statul 
membru în cazul căruia consideră că s-a 
comis greșeala.

Comisia analizează orice notificare din 
partea constructorilor și, până la 30 
septembrie, confirmă sau modifică și 
confirmă calculele provizorii în 
conformitate cu alineatul (4).

Comisia analizează orice notificare din 
partea constructorilor și, până la data de 31 
martie a următorului an, confirmă sau 
modifică și confirmă calculele provizorii în 
conformitate cu alineatul (4).

Justificare

The accuracy of the data collected by the Member States is crucial for the exact calculation of 
manufacturers’ specific reduction target figures.  Therefore the period in which 
manufacturers can point out irregularities in the data should be extended to at least three 
months.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care, pe baza calculelor 
efectuate în conformitate cu alineatul (5), 
în ceea ce privește anul 2010 sau 2011, 
Comisia suspectează că media emisiilor 
specifice de CO2 din anul respectiv a 
depășit obiectivul privind emisiile 
specifice stabilit pentru acel an, Comisia 
notifică constructorul în acest sens.

eliminat

Justificare

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
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measures should not begin until 2012.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre desemnează o 
autoritate competentă pentru culegerea și 
comunicarea datelor de monitorizare în 
conformitate cu prezentul regulament și 
informează Comisia cu privire la 
desemnarea acestei autorități competente 
cel târziu în termen de șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7) Statele membre desemnează o 
autoritate competentă pentru culegerea și 
comunicarea datelor de monitorizare în 
conformitate cu prezentul regulament și 
informează Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia cu privire la 
desemnarea acestei autorități competente 
cel târziu în termen de șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatele 2 – 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prima pentru emisiile suplimentare în 
conformitate cu alineatul (1) se calculează 
cu ajutorul formulei de mai jos:

(2) Prima pentru emisiile suplimentare în 
conformitate cu alineatul (1) se calculează 
cu ajutorul formulei de mai jos:

Emisii suplimentare x număr de 
autoturisme noi x prima pentru emisii 
suplimentare menționată la alineatul (3).

Emisii suplimentare x număr de 
autoturisme noi care, în medie, nu sunt 
conforme cu obiectivul specific în materie 
de emisii al producătorului x prima pentru 
emisii suplimentare menționată la alineatul 
(3)

unde: unde:

„Emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame per kilometru cu care 
media emisiilor specifice ale 
constructorului depășește obiectivul 
privind emisiile specifice în anul 
calendaristic, rotunjit la cea mai apropiată a 
treia zecimală; precum și

„Emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame per kilometru cu care 
media emisiilor specifice ale 
constructorului depășește obiectivul 
privind emisiile specifice în anul 
calendaristic, rotunjit la cea mai apropiată a 
treia zecimală; precum și

„Numărul de autoturisme noi” înseamnă 
numărul de autoturisme noi produse de 

„Numărul de autoturisme noi care, în 
medie, nu sunt conforme cu obiectivul 
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constructor, care au fost înmatriculate în 
anul respectiv.

specific în materie de emisii al 
producătorului” înseamnă numărul de 
autoturisme noi fabricate de constructor și
înmatriculate în anul respectiv, ale căror 
emisii specifice de CO2 depășesc 
obiectivele lor specifice privind emisiile și 
nu pot fi compensate de alte autovehicule 
înmatriculate ale constructorului ale 
căror emisii de CO2 se află sub obiectivele 
lor specifice privind emisiile.

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabilește:

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabilește pentru anul calendaristic 2012 și 
anii calendaristici ulteriori la un cuantum 
comparabil cu alte instrumente de 
reducere a CO2, cum ar fi Sistemul 
european de comercializare a cotelor de 
emisii, la o valoare de maxim 40 EUR.

(a) la 20 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2012;

(b) la 35 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2013;
(c) la 60 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2014; 
precum și
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
și din anii calendaristici următori.
(4) Comisia stabilește metodele de 
colectare a primelor pentru emisiile 
suplimentare în conformitate cu alineatul 
(1).

(4) Comisia stabilește metodele de 
colectare a primelor pentru emisiile 
suplimentare în conformitate cu alineatul 
(1).

Măsurile respective fiind destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 12 alineatul (3).

Măsurile respective fiind destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 12 alineatul (3).

(5) Sumele obținute din plata primelor pe 
emisiile suplimentare sunt considerate ca 
venit la bugetul Uniunii Europene.

(5) Sumele obținute din plata primelor pe 
emisiile suplimentare sunt folosite pentru 
promovarea modalităților de transport 
durabile care nu produc emisii de CO2, în 
special a rețelelor de transport, precum și 
pentru cercetarea destinată creșterii 
eficienței energetice și utilizării energiilor 
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regenerabile în domeniul transporturilor, 
precum și pentru promovarea reînnoirii 
flotei.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia stabilește metodele de 
colectare a primelor pentru emisiile 
suplimentare în conformitate cu alineatul 
(1).

(4) Comisia stabilește metodele de 
colectare a primelor pentru emisiile 
suplimentare în conformitate cu alineatele 
(1), (2) și (3).

Justificare

It is up to the Community to lay down penalties in legislation. However, these need to be 
agreed with the Member States.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2011 și în fiecare 
an ulterior, Comisia publică o listă care 
conține, pentru fiecare constructor:

(1) Până la 30 iunie 2013 și în fiecare an 
ulterior, Comisia publică, inclusiv pe site-
ul său internet, o listă care conține, pentru 
fiecare constructor:

Justificare

The publication of manufacturers' data should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortions and discrimination against manufacturers.  So 
publication of the data should not start until 2013.
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu 31 octombrie 2013, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) va 
indica, de asemenea, dacă constructorul a 
respectat cerințele de la articolul 4 în anul 
calendaristic precedent.

(2) Lista publicată în temeiul alineatului 
(1) va indica, de asemenea, dacă 
constructorul a respectat cerințele de la 
articolul 4 în anul calendaristic precedent.

Justificare

The start date was already laid down in an amendment to Article 8, paragraph 1.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogarea specială pentru constructorii 
independenți cu volum mic de producție

Obiectiv special pentru constructorii 
specializați cu volum mic de producție

(1) Un constructor poate să depună o cerere 
de derogare de la obiectivul privind 
emisiile specifice calculat în conformitate 
cu anexa I în cazul în care îndeplinește 
condițiile de mai jos :

(1) Un constructor poate să depună o cerere 
de derogare de la obiectivul privind 
emisiile specifice calculat în conformitate 
cu anexa I în cazul în care îndeplinește 
condițiile de mai jos :

(a) produce mai puțin de 10 000 de 
autoturisme noi înmatriculate în 
Comunitate într-un an calendaristic; 
precum și 

(a) produce mai puțin de 0,1% din 
autoturismele noi înmatriculate în 
Comunitate într-un an calendaristic; 
precum și 

(b) nu este asociat cu alt constructor. (b) nu este asociat cu alt constructor; sau

(c) dacă este asociat cu alt constructor, 
dacă, în momentul intrării în vigoare a 
prezentului regulament, construiește sau 
construia modele specifice în propriile 
instalații de cercetare și producție.

Amendamentul 45
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatele 7 a și 7 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Constructorii pot solicita Comisiei un 
obiectiv alternative, constând din 
reducerea cu 25% a mediei emisiilor lor 
specifice în raport cu 2006, în locul 
obiectivului calculat în conformitate cu 
anexa I, cu condiția ca:
(a) dacă nu are întreprinderi asociate, 
numărul anual de înmatriculări de mașini 
noi în Uniunea Europeană să se situeze 
între cifra menționată la alineatul (1) și 
1% din totalul pieței comunitare, sau
(b) dacă are întreprinderi asociate, 
numărul anual de înmatriculări de mașini 
noi în UE, calculat împreună cu 
întreprinderile asociate, să se situeze între 
cifra menționată la alineatul (1) și 1% din 
totalul pieței comunitare.
(7b) Întreprinderile asociate pot solicita 
Comisiei un obiectiv alternativ, constând 
din reducerea cu 25% a mediei emisiilor 
lor specifice în raport cu 2006, în locul 
obiectivului calculat în conformitate cu 
anexa I, dacă numărul lor anual de 
mașini noi înmatriculate în UE, calculat 
împreună cu întreprinderile asociate, să 
se situeze între cifra menționată la 
alineatul (1) și 1% din totalul pieței 
comunitare.

Justificare

The target of a greater reduction in emissions (25%) will offer manufacturers of specific 
models a greater incentive to make more efforts in this area than fleet manufacturers. Since 
manufacturers of specific models are not generally covered by the derogation under Article 
9(1), on grounds of fairness these additional provisions should be incorporated into the 
Commission proposal.

Amendamentul 46
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În 2010, Comisia va prezenta un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
privind progresele realizate în vederea 
punerii în aplicare a abordării integrate a 
Comunității pentru reducerea emisiilor de 
CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare.

(1) În 2010, Comisia va prezenta un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
privind progresele realizate în vederea 
punerii în aplicare a abordării integrate a 
Comunității pentru reducerea emisiilor de 
CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare. 
Comisia prezintă, în același raport, 
recomandări privind sistemul de credite și 
de certificare pentru introducerea de 
ecoinovații.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 10 - alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când Comisia propune un 
nou act legislativ care afectează 
vehiculele utilitare și combustibilii folosiți 
de acestea într-un mod care duce, direct 
sau indirect, la o creștere a emisiilor de 
CO2, Comisia menționează în mod clar 
acest lucru în propunerile sale adresate 
Parlamentului European și Consiliului și 
include orice efect negativ produs de actul 
respectiv în ceea ce privește respectarea 
de către constructori a obiectivelor privind 
emisiile specifice de CO2 stabilite prin 
prezentul regulament.

Justificare

The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions. This is coherent with the agreed principles of CARS21: stability, predictability and 
reaching the targets in the most cost efficient way. Therefore, it should be clearly indicated if 
any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.

Amendamentul 48
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Propunere de regulament
Articolul 10 - alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia analizează progresele 
tehnologice și introduce, după caz, 
plafoane de echivalență de CO2 pentru 
alte forme de energie folosite pentru 
autoturisme. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 12 alineatul (3).

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 10 - alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Pentru a reflecta mai bine 
performanțele reale în materie de emisii 
de CO2 ale autoturismelor și potențialul 
reprezentat de măsurile suplimentare și de 
inovațiile ecologice, Comisia evaluează 
periodic ciclurile de testare folosite pentru 
măsurarea emisiilor de CO2, stabilite în 
Regulamentul 715/2007/CE, și le 
ajustează în consecință.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Până în 2014, Comisia publică, după 
efectuarea unui studiu de impact, un 
raport privind disponibilitatea datelor 
privind pata de contact în calitate de 
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parametru de utilitate pentru 
determinarea obiectivelor privind emisiile 
specifice și, dacă este cazul, modifică 
anexa I în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 12 alineatul (3).

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile pentru consumatori Măsuri de punere în aplicare
Începând cu 1 ianuarie 2010, 
constructorii asigură că etichetele, afișele 
și textele promoționale, precum și 
materialele de tipul celor menționate la 
articolele 3, 5 și 6 din Directiva 
1999/94/CE indică măsura în care 
emisiile specifice de CO2 produse de 
autoturismul pus în vânzare diferă de 
obiectivul privind emisiile specifice stabilit 
pentru respectivul autoturism în 
conformitate cu anexa I.

Măsurile necesare pentru aplicarea 
articolului 3 alineatul (1) litera (fa), 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 12 alineatul (3).

Justificare

The approval of eco-innovations at EU level via Comitology assures a harmonized approach.
Comitology is an established procedure under Community law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend existing legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare autoturism proaspăt 
înmatriculat, emisiile specifice permise de 
CO2 măsurate în grame per kilometru se 
calculează în conformitate cu următoarea 

(1)Pentru fiecare autoturism proaspăt 
înmatriculat, emisiile specifice permise de 
CO2 măsurate în grame per kilometru se 
calculează în conformitate cu următoarea 
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formulă: formulă: 
Emisiile specifice permise de CO2 = 130 + 
a × (M – M0) 

Emisiile specifice permise de CO2 = 130 + 
a × (M – M0) 

unde: unde: 

M = masa vehicului (kg) M = masa vehicului (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0
f = (1 + AMI)6
Creșterea masei autonome (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0457

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare constructor se asigură că în 
anul care începe la 1 ianuarie 2020, 
precum și în fiecare an ulterior, cel puțin 
8% din toate autoturismele pe care le 
produce sunt autoturisme cu emisii zero. 
Pentru atingerea acestui obiectiv, 
constructorii pot utiliza dispozițiile privind 
asocierea stabilite la articolul 5 alineatul 
(1a).

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Anexa II – Partea A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 și pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează următoarele detalii 
pentru fiecare autoturism nou înmatriculat 
pe teritoriul lor:

(1) Pentru luna care începe la 1 ianuarie 
2012 și pentru fiecare lună ulterioară, 
statele membre înregistrează următoarele 
detalii pentru fiecare autoturism nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:
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Justificare

The monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation 
is introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012. Monthly reporting of data on new cars and on CO2
monitoring is necessary for manufacturers for reasons of planning certainty.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 și pentru fiecare an ulterior, statele 
membre determină pentru fiecare 
constructor, în conformitate cu metodele 
descrise în partea B, următoarele 
caracteristici:

(3) Pentru luna care începe la 1 ianuarie 
2012 și pentru fiecare lună ulterioară, 
statele membre determină pentru fiecare 
constructor, în conformitate cu metodele 
descrise în partea B, următoarele 
caracteristici:
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